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In de aanloop naar Pasen ontwaakt altijd het lentegevoel. Nooit eerder. Eigenlijk raar. Misschien 
merken we nu pas bewust dat het langer licht is, dat de natuur langzaam ontwaakt, dat we de vogels 
weer hoor kwetteren. Misschien schakelen we pas van winter- naar voorjaarmodus zodra de 
chocolade-paashazen in de schappen liggen en de vooraankondigingen van The Passion elkaar in rap 
tempo opvolgen. Maakt ook niet zoveel uit. Het zou wel fijn zijn als de lente tijdens dit lange 
paasweekend definitief haar aanwezigheid bevestigt met een aangename temperatuur en een 
strakblauwe hemel. Maar ja!  
 
Normaal gesproken is Pasen een feestelijke dag thuis met familie, waarbij je even kunt bijkomen, 
toch een feestdaggevoel hebt, maar er geen grote dingen van je verwacht worden. Dit jaar zouden 
we deze vrije dagen natuurlijk het liefst gebruiken om er massaal op uit te gaan, want we zitten al zo 
ongelofelijk veel thuis. Maar helaas kan ook Pasen 2021 geen groot feest worden. 

In deze weken en maanden wachten we ook op het moment dat we weer ‘gewoon’ kunnen 
samenkomen en met elkaar, uit volle borst, kunnen zingen. Maar ook heerlijke wandelingen kunnen 
maken of de tuin weer in kunnen gaan. Even de zinnen verzetten, weer bijkletsen met die vriend of 
vriendin die je al te lange tijd niet meer hebt gesproken… maar wel nog steeds de 
coronamaatregelen in acht nemen. Nog even doorzetten met elkaar zodat we de schade hopelijk 
later dit jaar zeker weer dubbel en dwars kunnen inhalen! Fijne Paasdagen! 

 

Ton Menke [voorzitter] 

 

 
 



 
 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
 2021   
Dinsdag 
22 juni 
(optie) 

Algemene Ledenvergadering aanvang 19:30 uur 
   
   
   
   

Zon. 
10.10 
 
 
 
 

Russisch Concert i.s.m. Balalaika Trio Trojka aanvang 18.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
 opbouwen  
   

Vrijdag  
29.10 
 
 
Zondag 
12-12 
 
 
Zondag 
19 -12  
 
 
 
 
Vrijdag  
29-04 

Russisch Concert Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
   
Kerstconcert i.s.m. blaasensemble   
Stadttheater Emmerich aanvang 20.00 uur 
   
   
Kerstconcert i.s.m. Harmonie Ulft aanvang 16.30 uur 
Petrus & Pauluskerk in Ulft aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  

2022    
Russisch concert – Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Door: Ton Smilde 
 

Saguaro 
 
De saguaro (Carnegiea gigantea, is een reuzencactus en de enige soort binnen het geslacht 
Carnegiea. Saguaro's kunnen meer dan twintig meter hoog worden, maar groeien erg langzaam; pas 
na zo'n zeventig tot tachtig jaar krijgen ze hun eerste vertakkingen. De soort is inheems in het 
zuidwesten van de Verenigde Staten en het 
noorden van Mexico. 

 
 
De saguaro is een zuilachtige cactus die opmerkelijke takken kweekt, takken is eigenlijk de verkeerde 
benaming officieel worden ze armen genoemd. Maar liefst 49 armen kunnen groeien op een plant. 
Saguaro’s groeien van 3-16 meter hoog, en tot 75 cm in diameter. Er zijn ook saguaro’s zonder armen 
deze worden een speer genoemd. 



 
 
Ze groeien langzaam, maar leven 150 tot 200 jaar. Ze zijn de grootste cactus in de Verenigde Staten 
het gewicht kan oplopen naar 1500 tot 2200 kilo. 
 

 
 
De saguaro zie je veel in de Sonoran Desert, Arizona een van de warmste en droogste gebieden van 
Amerika. In de zomer  wordt het al gauw 40 graden Celsius, en in de meeste jaren valt er minder dan 
30 cm neerslag. Soms is het maanden achtereen droog. De planten en dieren die hier leven, hebben 
zich aan deze omstandigheden aangepast. Volwassen planten wegen tot 8000 kilo, vooral omdat ze 
ontzettend veel water kunnen vasthouden.  



 
 
Het wortelstelsel van een saguaro spreidt zich in alle richtingen tot 30 meter uit, en ligt maar 5 
centimeter onder de oppervlakte. Na een regenbui kan de cactus zoveel water opzuigen, dat hij er 
twee jaar op kan teren.  
 

 
 
De naalden van deze cactus kunnen wel 7 cm lang worden en zijn zeer scherp. In de maanden april, 
mei en juni staat de saguaro in bloei, de prachtige witte bloemen gaan na zonsondergang open en 
rond de middag weer dicht. Door de grote hoeveelheid nectar zijn de saguaro’s een magneet voor 
vogels, kolibries, de Scotts troepiaal, spechten en de gele kopmees zijn vaste klanten. 



 
 
Hierdoor worden de pollen verspreid, s ’nachts doen dat de vleermuizen die ook hun portie nectar 
komen halen. Ook het fruit trekt veel dieren aan, zoals coyotes, vossen en eekhoorns.  
De Tohono O'odham Indianen maakten vroeger (nu nog op kleine schaal) van de vruchten jam, 
siroop en wijn.  
 

 
 



De saguaro biedt onderdak aan insecten, vogels, zoogdieren en reptielen.  
Spechten en uilen maken gaten in de stam om hun nest te bouwen. De plant dekt de wond af met 
littekenweefsel, zodat er permanente holen ontstaan. Deze goed geïsoleerde holen zorgen voor 
koelte in de zomer, en voor warmte in de winter. 
 

 
 
De grootste saguaro die gevonden is was maar liefst 23,8 
meter en dat was een speer. 
 

 
 
In de omgeving van Tucson zijn twee grote saguaro 
parken het ene deel ligt 32 kilometer ten oosten van 
Tucson, hier heb ik de as van vrouw 2 jaar geleden 
uitgestrooid. Het was een van haar lieveling ’s plekjes in 
Arizona. Het andere deel ligt 24 kilometer ten westen 
van het centrum van die stad. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Door: Marlies van Hal 
 
Wi-j zitten nog in November 2005..... 
 
Hallo beste mensen, daor bun ik dan weer 
um jullie net as de veurige keer 
te vertellen, wat ik zo-al heb geheurd 
en watter sinds 'n jaor met ons koor is gebeurd 
 
12 November wieren vier jubilarissen in 't zeunneke gezet 
Coen hanteerde de loftrompet 
en huldigde Jan Roodakker, zanger sinds veertig jaor 
Bernard Ernst, Ton Keurentjes en Ingo Meuleman bunt viefentwintig jaor bi-j 't koor 
 
Speldjes, bloemen, foto's  en oorkonden 
speeches aover de vier mannen en hun achtergronden 
De zangershulde was niet o.l.v. Piet 
Heleen wier vieftig, dus die wazzen der niet 
 
Herman hèt ut spul gedirigeerd 
Henk Woltmeyer hèt ons met 'n optreden vereerd 
Hi-j zong as Schweinezüchter uut de Zigeunerbaron 
en bekende, datte niet laezen en schrieven kon 
 
Dat alles in originele kledij 
ooit in Hongarijje gekocht, zo asse zei 
Muzikant Willemse spölde met temperament 
steeds weer op 'n ander instrument 
 
Half November was op TV Gelderland 
ieder uur reclame veur ons, want 
't Kerstconcert wier aangeprezen 
en de kiekers wieren der op gewezen 
 
'n Concert met grote artiesten, zoals 't Ulfts Mannenkoor 
brengen prachtige liederen ten gehoor 
Koor, dirigent en pianist groot in beeld 
en kerstmuziek, die de oren streelt 
 
9 November was bi-j de Roode Leeuw in 't restaurant 
'n bespreking met 'n delegatie van Omroep Gelderland 
Jan en  Wil Rothuuzen wazzen derbi-j 



Wil kek es umlaeg, watte zag miek 'm niet bli-j 
Hi-j was zo gehaost van huus gegaon 
datte één zwarte en één bruune schoen had aangedaon 
't was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Coen hèt 't koor dinsdags meestal wat te vertellen 
ik wil der ook gin oordeel aover vellen 
Maor asse tegen de bassen praot, kunnen de tenoren niks verstaon 
en praot hi-j tegen de tenoren is de bassen alles ontgaon 
 
Herman Mulder vroeg, offe niet recht veur-uut kon praoten 
waorop Jan Overgoor zei, as ik mien daor niet op kan verlaoten 
breng ik volgende waek de liemtang met 
en dan wudt ow de kop gewoon vastgezet 
't was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Dinsdag 15 November kwamen Ton Geerts en Jan 
as laatsten van de repetitie vandan 
Bi-j 't weggaon lag der nog 'n pet en 'n tas 
en Jan zag, dat dat spul van Wil Rothuuzen was 
 
Hi-j hèt 't grei met naor ut Hemeltje genommen 
nao dri-j kwartier is Wil Rothuuzen gekommen 
den was aoverstuur zonder tas en pet 
Wat bleek, hi-j had 'n lange zitting gehad op ut toilet 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Op de repetitie hult Aad Loonen zin map altied te hoog 
zo verlusse de dirigent kats uut 't oog 
Jan Overgoor, den achter um steet 
zei, ik zie Piet al hos niet, want i-j bunt zo breed 
 
En as i'-j den map ook nog es zo de hoogte in drukt 
wèt ik zeker, dat mien dat helemaol niet meer lukt 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Coert, Willem Menke en de kapper 
worden op hun oldedag steeds rapper 
Want 'n paar keer per jaor, op gezette termijnen 
gaon ze dwars deur 't land gezellig treinen 
 
Alleen kan niemand goed begriepen 
waorum ze altied op dinsdag der uut motten kniepen 
't Gebeurt welles, dat ze in un stad verdwalen 
en 's aoves de zang niet meer kunnen halen 
 
Met hotten hebben ze zich de benen uut 't gat gerend 
en bun dan pas nao de pauze present 



Ze bunt met z'n dri-jen, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Jan wandelt nog welles aover 's Heren dreven 
en kump op de Blenk vaak zangers tegen 
Laatst stond-ie met Frits Wilbrink präotjes te verkopen 
toen kwam André van Eekeren d'r ook bi-j lopen 
 
Jan Roodakker kwam der ook nog es bi-j 
iets later was Tonnie Steverink van de parti-j 
René Thuus heurde dat gekwek op 't postkantoor 
en kwam vraogen, wördt dit de hangplek van 't Mannenkoor 
't wazzen der 'n hoop, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
17 November 'n concert veur Monuta in ‘s-Heerenberg 
't was kold, 'n witte wereld en 't sneeuwde erg 
In de 's Heerenbergse kerk 'n prachtig concert 
dat deur 'n dankbaar publiek beluusterd werd 
 
Nao afloop nog drankjes en hapjes op 't kasteel 
en iedereen viel 'n witte roos ten deel 
Jan ter Horst had de rits van zin jas kapot 
en zei, dat wördt hommeles as ik naor huus toe mot 
 
Kapotte ritsen bun nare zaken 
maor ut schaelt, da'k met den roos weer 'n hoop goed kan maken 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Hans Goudswaard had Piet Engelen belaofd, veur 't concert haal ik ow op 
Hans had 't verkeerd genoteerd, en toen belde Piet op 
Ik stao hier te wachten, waor blief i'j now 
Hans wol net naor 'n andere afspraak gaon en zei, ik kom gauw 
 
Hi-j is met 'n noodgang naor Ulft geraced 
toen met Piet naor de kerk in 's-Heerenberg gesjeesd 
Veur ut concert wazzen ze nog net op tied 
Toen kwam ut commentaar van Piet 
 
Wi-j bunt wel op tied , dat is onbetwist 
maor ut inzingen, dat hebben wi-j wel gemist 
't Wazzen der twee, en ik nuum ook gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
4 December, extra repetitie op zondagmorgen 
want UMK mot dri-j kerstconcerten verzorgen 
Piet had iedereen opgetrommeld 
de één leek fris, de ander verfrommeld 
 
Zelfs Henk en Annamarie wazzen den domme 
Jan vroeg aan Annamarie, kon i-j 't bed wel uut kommen 



Baeter as jullie, zei ze, want as ik mien dat zingen aanheurt 
Liekt ut, as of i-j net de nachtclub uut bunt gepleurd 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
In Hodie Christus leien de eerste tenoren de klemtoon verkeerd 
bi-j 't woord Salvator, wier deur Piet beweerd 
Jullie tenoren gaon de "tor" de nek um draejen 
Toen heurden wi-j Fred Löwenthal kraejen 
 
't Liek mien baeter, dat i-j veur dit soort kwalen 
bi-j Pares 'n grote bus boktor gaot halen 
't Was der maor één, en 't geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
In Canzone dei Zampognari het Piet bedongen 
't woord "Paradiso" mos forto worden gezongen 
Waorop Aad Loonen begon te vitten 
't liek wel of wi-j in de Amsterdamse Disco zitten 
 
10 December kerstconcert in Wilnis, dus 
gingen wi-j met zin allen met de bus 
't Tenue was grieze boks , wit T-shirt en sweater 
Coen vond waarschijnluk 'n pak völ netter 
 
Want den kwam in compleet tenue de ville 
ook Barend zat in ut verkeerde textiel 
Den had de grieze boks niet aangedaon 
want ik zag um in de spiekerboks staon 
Dat wazzen der twee, en ik nuum ook gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Wi-j wazzen Ulft amper uutgereien 
begon Wim Gotink te bakkeleien 
Hi-j vroeg, wie der zin in koffie had 
watte schonk, dat was wel bruun en nat 
 
Maor had wieders met koffie weinig aan de kop 
't kwam uut 'n fles met un hertengewei d'r op 
't was der maor één, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Veur mien in de bus zaten Tempels en Tempels, die waogden niks meer te zeggen 
uut angst, dat ik dat schriftelijk vast zol leggen 
Achter mien zat Bennie Kuiper, den baalde as 'n stekker 
had problemen met zin stoel, den zat niet zo lekker 
 
Hi-j wol de rugleuning naar veuren drukken 
maor dat wilde niet zo best lukken 
Gerard Heinen zei, laot maor kommen, laot maor kommen 
Waorop Ad Loonen zei, volgens mien hèt den Viagra genommen 
Dat wazzen der dri-j, en 't geet mien niks aan 



maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Wil Rothuuzen zei tegen Wim Gotink, weg met den drank 
en baovendien is den achtersten bank 
alleen veur bestuursleden ingehuurd 
Ieder ander met un grote bek wördt weggestuurd 
Dat wazzen der twee, en 't geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Volgende waek geet ut wieder........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In deze rubriek elke week een foto ‘Uit de Oude Doos’. Ton Smilde spit elke week z’n archief door 
op zoek naar mooie foto’s uit voorbije jaren. 
 
 

 
 
2018 Ladies Night Autobedrijf Frazer. Onder deskundige leiding een wiel verwisselen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Muziek speelt een grote rol in het leven van Ton Smilde. Elke dag staat de radio wel aan en luistert 
hij voornamelijk naar de muziek uit de jaren 50 en 60.  Het leek hem leuk om een verhaaltje te 
maken van wie: was dat ook alweer, wat waren hun echte namen, welke hits hebben ze gemaakt, 
dit opgefleurd met oude foto’s. Veel namen klinken vast bekend in de oren: Dusty Springfield. 
Johnny Cash, Patsy Cline maar kent u Lesley Gore ook nog en wie was ook die zingende non?  

Door: Ton Smilde 

 
Skeeter Davis 
 
Skeeter Davis, geboren als Mary Frances 
Penick (Dry Ridge op 30 december 1931 in 
Nashville oveleden op 19 september 2004, 
was een Amerikaanse country- en 
popzangeres. 
Mary Frances Penick was de oudste van zeven 
kinderen van de echtelieden William en Sarah 
Penick. Haar bijnaam Skeeter kreeg ze reeds 
in haar kinderjaren, daar ze zeer energiek 
was. 
Aan het begin van haar carrière zong ze in 
duet met haar vriendin Betty Jack Davis. 
Ofschoon ze niet verwant waren, noemden ze 
zich de Davis Sisters en Penick noemde zich 
Skeeter Davis. Ze kwamen terecht bij het label 
RCA Records en hadden met Chet Atkins een 
zeer succesvolle producer. Na hun eerste 
grote succes overleed Betty Jack Davis in 1953 
bij een auto-ongeluk, waarbij ook Skeeter 
zwaargewond werd. Ze ging daarna nog enige tijd door met Betty's zus Georgie Davis als duo, maar 
ging uiteindelijk als solo-artieste verder. 



 
 
Ze verhuisde naar Nashville en werkte verder samen met RCA Records, Chet Atkins en Anita Kerr. In 
1955 ging ze met de "Caravan of Stars" van het label op tournee met onder andere Elvis Presley en 
Eddy Arnold en begon met eigen opnamen. Aanvankelijk was ze vooral in het country-bereik en in de 
charts succesvol. Haar eerste solohit was het nummer Lost to a Geisha Girl (1958), die als reactie op 
de hit Geisha Girl van Hank Locklin was uitgedacht. Met Set Him Free en Homebreaker volgden twee 
songs, waaraan ze zelf had meegeschreven, hetgeen echter als uitzondering gold. 
In het jaar van haar huwelijk had ze met (I Can't Help You) I'm Falling Too een eerste crossoverhit in 
de country- en popcharts. Het lied was opnieuw een antwoordsong op een lied van Hank Locklin, de 
top 10-hit Please Help Me, I'm Falling uit hetzelfde jaar. Haar tweede pophit was My Last Date (With 
You), dat een versie was van het instrumentale nummer Last Date van Floyd Cramer met 
toegevoegde tekst. Daarna volgden weer meerdere zuivere countryhits. 
Haar grootste succes had ze in 1963 
met de door Arthur Kent en Sylvia Dee 
geschreven miljoenenbestseller The 
End of the World, waarmee ze zowel in 
de country- als ook in de popcharts een 
2e plaats bereikte, in de Adult-
Contemporary-charts de 1e plaats en in 
de R&B-charts een 4e plaats. Zodoende 
was dit het succesvolste crossoverlied 
in de vier belangrijkste US-singlecharts. 
Het was ook de enige song, waarmee 
ze zich plaatste in de Britse charts. 
In hetzelfde jaar had ze met I'm Saving 
My Love en I Can't Stay Mad at You nog 
twee verdere hits. De laatste was door 
het succeskoppel Gerry Goffin en 
Carole King geschreven worden en 
meer een rock-'n-roll- dan een pop-
countrysong. Het was haar tweede top 
10-hit en het enige lied, dat beter 



geklasseerd was in de pop- dan in de countrycharts. Met He Says the Same Things to Me en Gonna 
Get Along Without You Now, een coverversie van een Teresa Brewer-hit, had ze nog twee verdere 
top 50-successen in de popcharts. 
In het midden van de jaren 60 veranderde met de 
Britse invasie de muzieksmaak en Skeeter Davis 
kreeg het steeds moeilijker om in de popcharts te 
komen, alhoewel ze muzikaal niet gebonden was 
en bijvoorbeeld in 1967 een Buddy Holly-
coveralbum opnam. Ze trad echter vooral op in de 
Grand Ole Opry in Nashville en maakte country-
opnamen met muzikanten als Bobby Bare sr., 
Porter Wagoner, Don Bowman en George Hamilton 
IV. Bovendien werden vanaf 1966 Felton Jarvis en 
vanaf 1969 Ronny Light haar producers. Tot in het 
midden van de jaren 70 kwam ze met haar liederen 
regelmatig in de countrycharts en had in totaal 41 
chartklasseringen. Vanaf 1973 mocht ze enige tijd 
niet meer optreden in de Grand Ole Opry, nadat ze 
openlijk kritiek had geuit op de politie van 
Nashville. Een jaar later werd de samenwerking 
met RCA Records beëindigd. Haar laatste chartsingle 
I Love Us (1976) verscheen bij Mercury Records. 
Daarna trok ze zich voor een langere periode terug 
uit de muziekbusiness. Na 1983 publiceerde ze weer twee eigen albums en in 1985 samen met de 
band van haar echtgenoot Joey Spampinato het album She Sings, They Play. Haar laatste album met 
de titel You Were Made for Me, samen met de Noorse countryzanger Teddy Nelson, verscheen in 
1990. 
In 1959 werd ze lid van de Grand Ole Opry. In 1960 trouwde ze met de tv-presentator Ralph Emery 
van het programma Nashville Now. Het huwelijk hield vier jaar stand. In 1983 trouwde ze met Joey 
Spampinato, de bassist van de rockband NRBQ. In 1993 publiceerde ze haar autobiografie Bus Fare to 
Kentucky en werkte ze mee aan een kerstboek voor kinderen. Na het einde van haar tweede huwelijk 
in het midden van de jaren 90 richtte ze zich op de religie en zette ze zich in tegen alcohol- en 
tabaksgebruik. Ze trad ook op in de Grand Ole Opry met religieuze liederen en gospelsongs. Skeeter 
Davis overleed in september 2004 aan de gevolgen van borstkanker. 
 
Met dank aan Wikipedia en de Skeeter Faceboek pagina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Herman Nijhof 
 
Natuurmonumenten heeft bij kasteel het Hackfort bij Vorden een prachtige stinsentuin laten 
aanleggen. En daar gaan we graag naar toe. De baron en zijn zusters, die nooit getrouwd zijn 
geweest, hebben hun hele adellijk gebied aan de gemeenschap geschonken. Het oorspronkelijke 
kleinschalige coulissen landschap is aan de schadelijke gevolgen van de ruilverkavelingen behoorlijk 
goed ontsnapt. Wel is er een extra modern kanaal gegraven om de winterse overstromingen van de 
Baakse Beek te voorkomen. Helaas is hiermee de afzetting van beekgronden afgelopen. Het dunne 
lage vruchtbare grond bemest niet langer de laaggelegen weilanden. 
 
Bij kasteel Hackfort is het stroomdal smal en daar is in het verleden een gunstige situatie ontstaan 
voor een parkachtig landschap met een watermolen. Hier kon het water gestuwd worden.  
 

 
Holwortel met bijgebouwen en watermolen Hackfort  
 
De pachtboeren moesten hier hun rogge laten malen van de adellijke bezitters. Veel vrijwilligers van 
Natuurmonumenten hebben hier jaren geleden op de knieën onder andere vele soorten knol- en 
bolgewassen geplant; stinsenplanten. Elk voorjaar gaan we, voordat het blad aan de bomen komt, 
graag naar de stinsentuinen bij kasteel Hackfort en kasteel Wildenborgh. Als je goed zoekt kun je ook 
een aantal van deze planten vinden bij kasteel Slangenburg. 
 

  
 
Speenkruid    Bosanemonen 
 
Zo leer je misschien de levende bomen meer waarderen. 

 



Totemboom: esdoorn: 11 tot en met 20 april en 14 tot en met 23 oktober.           
Is dit jouw geboortedatum? Karaktereigenschap: een vrije vogel, eigenzinnig. Het ‘type’ esdoorn wil 
graag onafhankelijk en een eigen identiteit hebben. Helaas kom je zo in botsing met je omgeving en 
daarom probeer je de anderen te overtuigen. Je hebt bewondering voor mensen die zich duidelijk en 
vastberaden weten te presenteren. 
 

 
Esdoorn 

 
Verhalen: Het blad van de esdoorn is als een rood blad op een witte achtergrond op de vlag van 
Canada afgebeeld. Deze ahorn of esdoorn bevat veel suiker in zijn sapstroom, die in elk voorjaar 
weer op gang komt. Een verhaal wil dat een Indiaanse vrouw bij gebrek aan water esdoornsap tapte 
uit deze boom en daar het vlees in liet koken. Zij raakte aan de praat met haar buurvrouw en vergat 
de tijd. Het water in de ketel was verdampt en het vlees was bedekt met een kleverige massa. Wat 
zou haar man zeggen? Gelukkig genoot deze van het zoete gestoofde vlees. Zo werd de ahornsuiker 
per ongeluk ontdekt. In Japan is door de mooie herfstverkleuring de esdoorn het symbool van het 
verdwijnende jaar. De antieke geneeskunde gebruikte de wortels van deze boom om leverkwalen te 
genezen. 
 
Totemboom: walnoot 21 tor en met 30 april en 24 oktober tot en met 11 november. Je mag dit 
geloven. Karaktereigenschap: onbuigzaam, een passioneerde filosoof. Je bent voortdurend op zoek 
naar de betekenis van het bestaan. Het onbewuste interesseert je. Je hebt veel levenslust en wil je  
doel graag bereiken. Dit doe je niet half. Je gaat tot het einde. “Trouw tot in de dood”. 
 
 



Verhalen: Zo’n twintig jaar geleden heb ik bewoners van oude boeren erven geïnterviewd. Op dit erf 
stond een oude notenboom. De bewoonster vertelde me dat de vorige notenboom tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was gekapt om daar geweerkolven van te maken. Notenhout werkt niet. Niet voor 
niets stond er vroeger bij de keuken en het slaapkamerraam een notenboom. De bladeren hebben 
een speciale lucht en dit hield de vliegen en muggen buiten. Vroeger kuilde ik de dahliaknollen in en 
dan gebruikte ik notenblad. Dit voorkwam schimmel en rot in de knollen. De binnenkant van de noot 
lijkt op onze twee hersenhelften. Daarom dacht men in de volksgeneeskunde dat het eten van noten 
ziekten in de hersenen kon voorkomen of genezen. Het blad van de notenboom is samengesteld. 
Negen kleine blaadjes aan een steel. In de Talmoed schijnt dit het getal van de duivel te zijn. Dus val 
niet in slaap onder deze nuttige boom. Na een flinke regenbui in de herfst vallen de noten er ’s 
nachts vanaf. De eksters, roeken, kraaien en mezen hebben ’s morgens vroeg dan al voor onze neus 
veel noten “opgeraapt”.  
 

 
boerderij met notenboom 

 
De doos van Pandorra 
“Hou vol, er is hoop”, schreef onze voorzitter. Dit bracht me op dit Griekse godenverhaal. “De doos 
van Pandora”. Epimetheus had met zijn vrienden gespeeld en keerde terug naar zijn huis. In die tijd 
waren er alleen maar mannen op de wereld. En daar zag hij een ander menselijk wezen, een meisje. 
“Wie ben je?” Het meisje antwoordde: “Ik ben Pandora en de goden van de Olympus hebben me 
naar jou gestuurd. Mag ik bij jou blijven wonen?” Dit gezelschap beviel beiden uitstekend. Eens 
dansten ze in de bloemrijke weide. In de verte naderde een vermoede reiziger met een grote dichte 
mand het tweetal. Pandora was nieuwsgierig naar de inhoud van de mand. Epimetheus vroeg wat 
erin die mand zat. Hermes (bij de Romeinen Mercurius) verzocht om de grote mand achter te laten in 
hun woning en beloofde deze mand later op te halen en dan over de inhoud te vertellen. Kort en 
goed. Pandora werd steeds nieuwsgieriger en haar vriend wilde de belofte niet breken. Zij zanikte en 
werd onvriendelijk en haar vriend ging naar buiten. Zij bekeek de doos en de versiering erop gaf haar 
in haar gedachte toestemming de doos te openen. De ingewikkelde knoop probeerde ze te 
ontwarren. Vanuit de doos hoorde ze klagelijke stemmen: “Lieve Pandora haal ons eruit.” De knoop 
was bijna los en haar vriend kwam eraan. Snel werd de deksel even opgetild. Een zwerm kleine 
wezentje met stekels vlogen eruit en vielen beiden aan. Zij hadden nog nooit geweten wat pijn was 
en huilden.  



Alle slechte dingen hadden de goden in de grote mand gestopt, zoals verdriet, zorgen, ziekten, 
macht, egoïsme en geweld. Pandora was door de goden vooruit gezonden om deze narigheden uit de 
doos te laten ontsnappen. Hadden de goden niet iets beters naar de mensen kunnen sturen? Zijn 
goden/god niet net mensen? De deksel was weer op de doos gevallen. De twee mensen kregen ruzie 
met elkaar, heftige verwijten volgden. Toen hoorden ze dat er in de doos aan de deksel werd getikt. 
“Wat kan dat zijn”, sprak Pandora nieuwsgierig. Hij bleef boos. Een stem in de doos riep vriendelijk: 
“Ik kan jullie helpen”. “Niet doen”, schreeuwde de bange man. “Ik heb geen stekels”, kwam uit de 
doos. “Wat maakt het uit of er een zorg of ziekte bijkomt”, zei de man. Pandora opende de doos 
opnieuw en een klein wezentje met witte vleugels vloog om hun heen en raakte de wonden aan. De 
pijnen en de schrik verdwenen bij toverslag. “Wie ben je “, vroeg Pandora. “De Hoop, de goden 
vonden dit allemaal wel heel erg en daarom stuurden ze mij ook en ik kan de pijn, ziekte, 
machteloosheid en verdriet verzachten.” En vloog de wereld in.  
 

 
 
In het Germaanse scheppingsverhaal werd Embla als vrouw als eerste uit de boom de iep geschapen 
en daarna de man Asker uit de es. Embla staat voor vruchtbaarheid en Asker voor levenskracht. Geen 
verwijt. Adam en Eva: hier krijgt ook de vrouw de schuld. Behoudende, agressieve godsdiensten 
erkennen de gelijkheid van vrouw en man niet en andere relatievormen. Schrijfster Lale Gül van het 
boek: “Ik ga leven”. Haar familie is van Turkse afkomst, krijgt ook de schuld. Jonge mannen hoeven 
geen knaap te blijven en meiden moeten maagdelijk zijn. Ra, ra. Wanneer houdt dit op? 
 
Vrolijk Pasen. Geniet van de levenskracht en vruchtbaarheid, die nu in volle glorie tevoorschijn 
komen. Eieren kuikentjes, paashaas met mand op de rug, kronkelwilg met verse blaadjes, 
kersenbloesem en jammer geen paasvuur. 
 
 
Bronnen:  
“Wat bomen vertellen”   door Girbe Buist 
“Oude verhalen, mythen en sagen”    Van der Klei en Veenbaas. 
 



 

 
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 uw bijdrage zo snel mogelijk 
wordt geplaatst. Wie verrast ons de aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals 
waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl  
 
 

 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeen 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 


