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TIJDELIJKE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (5) 
 
 

 

 

Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met u, de leden van het Ulfts 
Mannenkoor en De Vriendenkring, heeft het bestuur besloten de komende periode wekelijks een 
nieuwsbrief te maken en te versturen. In ieder geval per e-mail. Leden zonder e-mailadres krijgen 
een geprinte versie thuisbezorgd. In deze vijfde nieuwsbrief houden we u ook weer zoveel mogelijk 
op de hoogte van nieuws, de laatste ontwikkelingen en ‘lief en leed’. Veel leesplezier toegewenst! 

ULFTS MANNENKOOR       april ‘20 

      Maart 2020 



 

 

VAN DE VOORZITTER 
                                                                                                                                                                                                                     
 
Zoals al met jullie gedeeld verblijft de voorzitter op dit moment in het ziekenhuis en kan hij geen 
voorwoord verzorgen. Afgelopen week heeft hij echter op onze facebook pagina het volgende 
bericht gezet. 

 

 
Beste zangersvrienden, 
 
De wereld gaat zwaar gebukt onder het corona virus. De sporen die het virus inmiddels achter zich 
heeft gelaten zijn enorm. Velen van u kennen wel iemand die hierdoor geraakt is. Zij het door de 
ziekte, je baan en inkomen, het bedrijfsleven of het niet kunnen doen wat wij graag zouden willen 
doen.  

Door de verlenging van het evenementen verbod tot 1 september 2020 moeten wij flink gaan 
strepen in onze concert agenda. De vraag is of er überhaupt dit jaar nog sprake zal zijn van 
uitvoeringen door wie dan ook, als de anderhalve meter regel na 1 september gehandhaafd blijft.  

Helaas maar deze maatregelingen zijn nodig om een beetje controle op het virus te krijgen en zoals 
een aantal van u weten zijn er veel ergere dingen.  
Wees alstublieft voorzichtig en hoe onaangenaam ook, blijf zoveel mogelijk thuis; het merendeel van 
ons valt helaas in de categorie ”hoger risico”. Zodra het weer mogelijk is, horen u en ik het UMK 
graag weer vol overgave hun gezangen brengen. En dat kan alleen als iedereen gezond is en blijft.  
 

Tot slot, doe eens lief en bel wat vaker een vriend of koorlid. Ik weet zeker dat dit gewaardeerd 
wordt. Blijf gezond! 

Ton Menke [voorzitter] 
 

************************** 
 

Lief en Leed 

 
Weer een week voorbij …..  
En opnieuw weer veel gebeurd. Zo veel dat het bijna niet bij te houden is. Wij hebben jullie daarover 
bericht via een email van zaterdag 24 april. Het Corona-virus komt zo wel heel dicht bij en treft zoals 
jullie hebben kunnen lezen ook mensen uit ons koor.  
  
Afgelopen week hebben wij via regionale en landelijke dagbladen kunnen vernemen dat voormalig 
De Graafschap speler Henk “kappertje” Overgoor aan de gevolgen van Corona is overleden. Vanaf 
deze plek wil het bestuur daarom hun steun betuigen aan het adres van onze 1e tenor Theo 
Overgoor.  
 
Namens het Bestuur 
 

 



 

 

AANLEVEREN KOPIJ 
 
We vroegen u in de vorige nieuwsbrieven ook een bijdrage of kopij aan te leveren. Als u nieuws hebt, 
een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat het zo snel mogelijk wordt 
geplaatst.  
 
Het voorbeeld van Herman Nijhof, die overigens al weer een derde bijdrage over Circle of Life heeft 
aangeleverd, is opgevolgd door Lubbert Baarsen. Lubbert wil ons graag deelgenoot maken van zijn 2e 
hobby naast het zingen, n.l. het inventariseren van roofvogels!  
 
Dat er nog veel bijdragen (ook van anderen) mogen volgen. U kunt uw bijdrage(n) mailen naar 
secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
 

 

 

************************** 
 

  



 

 

 

We waanden ons afgelopen zondag in de mini bollenvelden. Komende van de snelweg A18 en bij de 
Mac. zagen we in berm heel veel lila/roze kleuren. We reden verder richting Gaanderen over de oude 
Rijksweg. Hier is het allemaal zandgrond. Bij het voormalige verpleeghuis stapten we uit en liepen 
daar het Mullepad op. Deze lage, lila/ roze bloempjes zag ik, waren reigersbekken. Veel bloempjes bij 
elkaar en warrige blaadjes. Zij heten reigersbek, omdat de bloemen dicht bij elkaar staan en daarom 
straks ook de lange snavelvormige zaden. Immers reigers broeden in een kolonie.  
Ooievaarsbekken hebben dezelfde kleur. Hiervan staan de bloemen en later de snavelzaden veel 
verder uit elkaar en het blad is rond met kartels. Ooievaars broeden veel verder uit elkaar.  
 

 
Zaterdagmorgen gaf ik de aangeplante perenbomen water. Een heel gesjouw met twee emmers en 
liep terug door de jonge aanplant en daar schoot een haas uit zijn leger voor mijn voeten weg. In dit 
zelfde terrein komen ook konijnen voor. Hazen zijn nestvlieders, lange afstand lopers en konijnen zijn 
nestblijvers en sprinters. Vlieders hebben jongen die bijna direct na de geboorte kunnen lopen en 
zelf voedsel kunnen zoeken en blijvers zijn tijden blind, naakt en hulpeloos. Een haas heeft een 
sporthart en is veel groter dan een konijnenhart. Heb je wel eens in het voorjaar twee boksende 
hazen gezien, die vochten om de aandacht van vrouw haas? Kieviten zijn nestvlieders en 
mensenkinderen zijn lang….. 
 
De torenvalk zit op eieren meldde de man van de vogelwerkgroep. Ze hadden met een camera op 
een stok in het nest gekeken. Over zes weken worden de jonge valken geringd. 
 



 

 

Is het je al opgevallen dat de gele brem bloeit? Vroeger deden we aan dauwtrappen en dat zonder 
geluidsversterking van een radio. Aan het einde van de dag had je je fiets zonder versnelling versierd 
met een bremtakje bij het voorlicht. Wanneer is het hemelvaart? 
 
 

 
 
De kersen hebben prachtig gebloeid. We hebben bewust onder de kersenboom gestaan. Wat een 
gezoem van bijen en hommels. Hier staan ook bomen met een dubbele kersenbloesem, maar daar 
kunnen de insecten geen nectar uithalen. De nectar gaat via de zuigsnuit naar de maag van de bij en 
wordt in de kast of korf in een zeskantige cel, onderdeel van een raat, opgeslagen. Dampt in en 
wordt honing.  
 
De kastanjes bloeien met hun prachtige wit en roze kaarsen. Deze planten zijn insectbestuivers. 
De eik begint ook te bloeien met kleine groene onopvallende snotterbellen. Dit zijn windbestuivers. 
Een den kan ook enorm veel stuifmeel produceren, maar een insect heeft er niets aan. Op goed 
gelukt waait alles met de wind mee. De rode beuken steken prachtig af tegen het frisse groen en het 
donkere groen van de sparren. Let daar maar eens op. Kijk eens met een kunstschilders-oog. 
 
Al dertig jaar verzorg ik minstens tweemaal per jaar dertig nestkasten bij het Haaksbergerveen. Dit 
jaar doe ik dit voor het laatst. Het landgoed is verkocht. 
Normaal heb je een broedresultaat van 80% van de dertig kasten. Afgelopen jaar was het 40%. De 
jaren daarvoor werd het al minder. Ooit waren de sparren in dit bos aangepast door de zure regen, 
die zogenaamd uit de Oostbloklanden kwam. Nu blijkt dat door de uitspoeling er te weinig kalk in het 
bos is. De rupsen bevatten dan ook minder kalk en de schaal van de eieren wordt dan te broos. De 
jongen krijgen te slappe botjes. Sterfte. Door het spuiten van middelen tegen insecten sterven ook 
de jonge vogels. Zelfs het anti vlooienmiddel voor huisdieren (haar is nestelmateriaal) en tegen de 
buxusmot geeft onnodige sterfte.  
 
Is het jullie opgevallen dat er steeds meer nestkasten worden opgehangen door de gemeentes en 
particulieren? In het verleden werd dit echt niet gepropageerd. De holenbroeders moesten zelf maar 
in de mooi onderhouden bomen een gat vinden. De afgelopen vijf jaar heb ik voor mijn gemeente 
meer dan honderd kasten gemaakt en met dat geld natuurgrond gekocht. 
 
 
 



 

 

Jonge vogels zijn eigenlijk stapelvoedsel voor de kat, steen-of boommarter en roofvogels. Tien 
jongen per nest en als daar twee tot drie van overleven blijft het evenwicht in stand. 
Hoe willen we dan de nestkasten die aan bijna iedere boom hangen dan vol krijgen met holenbroe-
ders/nestblijvers zoals kool- en pimpelmees, spreeuw, boomklever en huismus? En nu komt er uit 
het oosten een virus of bacterie waar de pimpelmezen aan sterven. Alleen de mens kan het 
natuurlijke evenwicht weer herstellen. 
 
Herman Nijhof 22 april 2020 
 
 
 
 

 
 

************************** 
 

 
 
 
 
  



 

 

ROOFVOGELS / STOOTVOGELS  
(door: Lubbert Baarssen, 1e tenor) 
 
Een hobby die mij nu goed van pas komt, buiten het zingen om in 3 koren, is het tellen van de diverse 
roofvogels die in Borculo voorkomen. 
Met name deze maand is er een grote voorjaarstrek van de diverse roofvogels w.o. buizerds, rode 
wouwen, kiekendieven en evt. visarenden. Uilen hebben niet mijn grootste voorkeur i.v.m. een 
sterke ammoniakgeur. 
 
Toen ik 23 jaar was en op het eiland Terschelling in een pension zat zag ik daar veel zee- en 
wadvogels en kiekendieven. Terug in Borculo las ik in de krant dat er, evenals in veel plaatsen in de 
Achterhoek, vogelwerkgroepen werden opgericht. Ik heb me aangemeld en werd meteen in het 
bestuur opgenomen met als specialiteit de ganzen en zwanentrek boven Oost-Achterhoek. Grote 
vogels waar van je het geluid  kan herkennen. Door de grote roofvogelsterfte ben ik overgestapt naar 
deze specialisatie binnen de vogelwereld. Landbouw gif was mede een grote boosdoener. 
 
In de begin jaren van mijn hobby waren er maar 2 paartjes haviken, 4 paartjes van de buizerd, 2 
paartjes van de boomvalk, enkele torenvalken en 3 paartjes sperwers. Dit was alles binnen de 
gemeente Borculo. 
 
Na het verbieden van parathion etc. ging de roofvogelstand met sprongen vooruit. Bij mijn tellingen 
kom ik nu aan 6 paartjes van de sperwer, 25 paar buizerds, 3 paren haviken, een paar slechtvalken, 3 
paartjes boomvalken en 5 paar torenvalken. 
 
Hoe leer je de roofvogels kennen? 
In de 1e plaats door het kijken naar hun silhouet. Hoe groot in zo’n vogel? Zo groot als een Kauwtje of 
als een Meeuw of nog groter. Heeft zo’n vogel lange- of korte vleugels, lange- of korte staart. Hoe is 
de vlucht van zo’n vogel en wat belangrijk is het geluid dat een vogel maakt tijdens de vlucht of in zijn 
broedbiotoop. Hoe ziet zijn kop en snavel uit etc. etc. 
 

 



 

 

 
 
Geluid:  
Net als mensen maken roofvogels ook geluiden. Het kunnen diverse kek, kek kek roepen zijn ( havik ) 
en dan in hoogte en felheid variërend of sperwers en torenvalken met hun typische kiek, kiek, kiek 
roepen maar ook een klagend miauwend geluid als van een buizerd die bij veel mensen wel bekend 
is, de grote roofvogel die vaak op een weilandpaal zit langs de wegen of hoog boven ons cirkels 
draait om naar prooi te zoeken. Daarnaast heb je ook de boomvalken die vaak stil en verborgen leeft 
in zijn biotoop met een soort kju kju kju geluid. 
 
Broedbiotoop:  
Net als elk mens hebben de diverse roofvogels een eigen biotoop variërend van grote bossen met 
veel hoogstaande bomen als eiken en grove dennen en larix waar de haviken en buizerd graag 
broeden. Aan de randen kom je ook vaak de torenvalk en de buizerd tegen terwijl de havik graag 
gebruik maakt van een beschut plekje ergens in een hoge lariks of grove den. Een nest van een havik 
kan wel 1vierkante meter groot zijn met een hoogte tot wel 60 cm. 
Valken maken graag gebruik van oude kraaiennesten. Sperwers houden graag van dunnere bomen in 
grote- en kleine- maar wel dichte bospercelen en broeden ongeveer tot 20 meter van een bosrand. 
De bouw van een nest is een soort halve maan om een stam. Een sperwer zit dicht aan de rand 
omdat bij nood hij snel weg kan vliegen. 
 
Voedsel: 
Vaak bestaat het voedsel uit prooien in het veld. Muizen, verkeersslachtoffers zoals vogels maar ook 
dode hazen en konijnen, fazanten etc. Wanneer een roofvogel op een makkelijke manier een jong 
konijntje kan pakken dan grijpt hij een jong konijn. Dit tot groot verdriet van diverse jagers die de 
roofvogel als hun concurrent beschouwen. 
 
Bepalen van de leeftijd en het ringen: 
Omdat roofvogels aaseters zijn is de poepkleur altijd helder wit. Wanneer je een nest ontdekt met 
jonge vogels erop dan ging ik met een paar vogelliefhebbers jonge roofvogels ringen. Wanneer je op 
de grond veel witte schijt vindt en het is tot ongeveer 1 meter van de stam verspreid dan zijn de 
vogels een week oud en is de schijt ongeveer 2 meter van de stam verwijderd dan zijn ze 2 weken 
oud en goed te ringen met ringen van het vogeltrekstation. Vaak hebben de vrouwtjes dikkere poten 
dan de mannetjes vooral bij de Haviken en Sperwers. Na 25 jaar houd ik het ringen wel voor gezien 
omdat er vele duizenden gegevens zijn opgeslagen. Ik kijk nu alleen maar vanaf de grond hoeveel 
jongen ze hebben en dit is voor mij nu wel genoeg. 
Vroeger gingen de verzamelde gegevens naar Sovon en de diverse universiteiten maar dit is ook 
verleden tijd tenzij ik op een zeldzame broedvogel stuit zoals een rode wouw of een bruine 
kiekendief.  
 
Vogeltrek:  
Vogels geven de voorkeur aan om te trekken bij heldere hemel en meegaande wind. De heldere 
hemel vergemakkelijkt de navigatie, omdat de zon of sterren de voornaamste kompasaanwijzingen 
zijn. Vogels houden ook graag van meegaande wind want dan kunnen ze grotere afstanden afleggen. 
Roofvogels maken graag gebruik van opwaartse stromingen waardoor ze wel tientallen kilometers 
kunnen vliegen zonder vleugelslagen. M.a.w. de thermiek ( stijgen en dalen ) gaat van laag naar hoog 
naar laag met snelheden tot wel 50 kilometer per uur. 
De najaarstrek begint aan het eind van de zomer wanneer er insecten en dieren gaan verdwijnen  of 
in winterslaap gaan of bij de komst van koud weer. Boomvalken gaan al vroeg naar Afrika omdat de 
gierzwaluwen al eind juli of de 1e week van augustus wegtrekken. Tegenwoordig krijgen diverse 
roofvogel een zender mee om te kijken waar ze naar toegaan en waar ze onderweg pauzeren om te 
eten etc. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
Tijdbesteding? 
In hoogtijdagen vanaf begin mei tot en met half juli maakte ik vroeger wel 20 uur per week incl. 
tellingen en ringen etc.  
 
Relatie met jagers:  
Ik heb over het algemeen een goede relatie met jagers maar dit was vroeger wel  anders omdat ik 
niet voor schroomde om ze aan te geven bij politie bij het doorschieten van roofvogelnesten of het 
vangen van Haviken in vangkooien. Ik maakte hierbij geen vrienden en ben regelmatig bedreigd maar 
daar stoorde ik mij niet aan. 
 
Een leuke vogelapp waarbij honderden vogels op te zien zijn incl. geluid etc. 
Is de app Tjilip 
 
Lubbert Baarssen, 1e tenor 
  



 

 

 

HET HEEFT DE KONING BEHAAGT  
 
Vanaf deze plek wordt deze nieuwsbrief met een positief bericht beëindigd!  
De uitreiking van koninklijke onderscheidingen is dit jaar anders verlopen dan andere jaren. Telefo-
nisch, via beeldbellen, of op afstand zijn afgelopen vrijdag 64 Achterhoekers ingelicht over hun lintje. 
En daartoe behoort ook iemand uit Ulft die wij allemaal kennen en veel vrijwilligerswerk verricht 
voor ons koor.  
 
Op voordracht van de Petrus en Pauluskerk, het Antoniuskerkhof en het Ulfts Mannenkoor mag  
 

PAUL KNAVEN 

 
zodra de omstandigheden het weer toelaten, een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen!!  
Vanaf deze plek feliciteren wij Paul van harte met deze prachtige onderscheiding. Volledig terecht 
toegekend voor al het werk wat je voor de samenleving verricht!! 
 

 
 

************************** 
TENSLOTTE 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeën hebben, of wilt u een stukje 
schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een bestuurslid 
opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
 
De redactie 


