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Muziekquiz UMK (bekende liedjes van vroeger) 

 Titel:                                           Artiest:                                                                 

1. Foxie Foxtrot                                 Nico Haak 
2. Nu vlagt er de lente Traditional 
3. De Waterval  Traditional  
4. We gaan naar de Costa del Sol  Zangeres Zonder Naam 
5. Vrienden voor het Leven      Danny de Munk 
6. Een Reisje Langs de Rijn       Louis Davids 
7. Mandolinen in Nicosia               Zangeres Zonder Naam 
8. Zeg Kleine Ree                             Selvera’s 
9. Mexico                                    Zangeres Zonder Naam  
10. Mooi Was Die Tijd                   Cory Konings 
11. Ritme Van De Regen              Rob de Nijs 
12. Het Kleine Cafe aan de Haven  Vader Abraham 
13. Leven en Laten Leven Corry Konings 
14. De Waldhoorn                          Volksliedje 
15. Het Dorp                 Wim Sonneveld 
16. De Gedachten zijn Vrij  Cobi Schreijer 
17. My Bonnie is over the Ocean  Real McKenzie’s 
18. De Klok van Arnemuiden Dico van der Meer  
19. Marina  Rocco Granata 
20. Schön ist die Jugendzeit Leni und Ludwig 
21. Zomer in Zeeland Saskia & Serge 
22. De Kleine Dingen  Saskia & Serge 
23. Ik Zou Wel Eens Willen Weten  Jules de Corte 
24. Dag Zuster Ursula Rob de Nijs 
25. Avondliedje  Volksliedje 
26. Sophietje  Johnny lion 
27. Alles wat Ademt  Rob de Nijs 
28. Bedankt Lieve Ouders Vader Abraham 
29. Droomland  Paul de Leeuw 
30. De Postkoets (diligence)         De Selvera’s 

Onderstaand de uitslag van de muziekquiz die onze dirigent Christo Guenov heeft gemaakt ter 
gelegenheid van de 50ste uitgave van de nieuwsbrief. Uit de grote hoeveelheid inzendingen hebben 
we 6 prijswinnaars moeten kiezen. We danken Christo heel hartelijk voor de moeite die hij in de 
samenstelling van de quiz heeft gestopt. De deelnemers waren allemaal erg positief en hebben er 
veel plezier aan beleefd. De prijzen, VVV-waardebonnen, zijn beschikbaar gesteld door de 
Vriendenkring. Daarvoor onze hartelijk dank. 
 
1e  prijs Gerrie Tempel   28 juiste antwoorden  VVV-waardebon € 50,- 
2e     prijs Nico Rutjes  26 juiste antwoorden  VVV-waardebon € 25,- 
3e prijs  Bennie Jansen  26 juiste antwoorden  VVV-waardebon € 25,- 
4e prijs  Hennie Geerts  26 juiste antwoorden   VVV-waardebon € 10,-
5e prijs  Barend Saalmink 26 juiste antwoorden  VVV-waardebon € 10,- 
6e prijs – Marlies van Hal  19 juiste antwoorden  VVV-waardebon € 10,- 
 
De prijzen voor de deelnemers met dezelfde uitslag is bepaald aan de hand van datum van inzending. 
Alle deelnemers van harte gefeliciteerd.  
 
Peter Gregoor en Ton Menke 



 
 
Het kan zo maar eens gebeuren dat een lid van onze club (tijdelijk) niet meer aan de activiteiten 
kan deelnemen door ziekte, een blessure, een ander ongemak of zoals nu bijzondere 
omstandigheden. 
Deze rubriek zorgt ervoor dat we aandacht hebben voor het wel en wee van onze leden.  
 
Uiteraard wil het Ulfts Mannenkoor aan diegenen die dit overkomt via de rubriek "Lief en Leed" 
aandacht geven. Dat geldt niet alleen voor alle ingeschreven zangers maar ook voor de partners van 
leden, ereleden en weduwen.  
Dus als je een gebeurtenis waarneemt in je omgeving geeft dit dan door aan de redactie van deze 
nieuwsbrief secretaris@ulftsmannenkoor.nl. Onder vermelding van “Lief en Leed”. 
 
In herinnering aan Marinus Leonardus Robben 
Ulft, 29 augustus 1935 – Doetinchem , 2 april 2021 
 
Marinus was betrokken bij de oprichting van het Ulfts Mannenkoor en hij was onze eerste 
penningmeester. Muziek was zijn passie. Hij is altijd een trouwe fan gebleven van het UMK en was bij 
veel van onze concerten aanwezig. Tijdens de pauze of na afloop van het concert altijd in voor een 
praatje met de zangers van het eerste uur. Herinneringen en anekdotes werden dan opgehaald. 
Zolang zijn gezondheid en thuissituatie het toelieten bleef hij onze concerten bezoeken.  
 
Afgelopen zaterdag, 10 april, hebben wij met een aantal zangers afscheid genomen van Marinus 
tijdens zijn crematie in Yardenhuis Achterhoek. (voorheen Yarden Crematorium Slangenburg). Theo 
Overgoor kreeg van de familie het verzoek of het UMK met een kleine delegatie de crematiedienst 
zou willen en kunnen opluisteren. Met maximaal 10 zangers, en omdat iedereen was gevaccineerd, 
hebben wij toestemming gekregen om te mogen zingen. Onder leiding van Herman Mulder hebben 
wij 5 nummers gezongen: The Lily of the Valley, Boedy im ja Hospodne, Sancta Maria, Otsje nasj en 
Goodbye dear friend. Ook werden tijdens de dienst 2 nummers gedraaid van de CD van Theo 
Overgoor en het UMK. 
Onder andere het Tiritomba. Dit nummer op speciaal verzoek van de familie. Het favoriete nummer 
van Marinus. 
 
Namens bestuur en leden UMK heeft Theo Overgoor een dankwoord gesproken en ons medeleven 
betuigd aan de familie. Een hele mooie dienst en waardig afscheid van Marinus Robben. 
 
Voor ons als zangers was het heel fijn om een mooi afscheid te kunnen geven en ook na zo,n lange 
tijd weer te kunnen en mogen zingen. Des te meer zien wij er naar uit om als koor weer bij elkaar te 
komen en te repeteren. Peter Gregoor. 
 

 



 
 
 
 

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 
 

Mission Basilica San Diego De Alcala 
 

 
 
Ik vind het leuk om de oude Spaanse Missieposten bezoeken, heb er al een stuk of acht bekeken. 
Deze aan de Amerikaanse oostkust in San Diego was ik nog niet geweest. 
 

 
 
Zowel de missie als het omliggende gebied (en de latere stad) werden naar de katholieke heilige 



Didacus van Alcalá, beter bekend als San Diego, genoemd. In de San Diego-missie vond de eerste 
christelijke begrafenis in Alta California plaats, als ook de eerste publieke executie. 
 

 
 
De San Diego de Alcalá-missie is een historisch monument in San Diego. De missie werd in 1769 
gesticht door de Spaanse broeder Junípero Serra en was de eerste missiepost van de franciscanen in 
de Las Californias-provincie in het vice koninkrijk Nieuw-Spanje.  
 

 
In 1774 werd het verplaatst dichter bij een Indianendorp waar een betere grond was voor het 
verbouwen en er was een waterstroom. 



 

 
 
Het was de eerste Missie van 21 die in Californië gebouwd zijn, vandaar de naam Moeder van de 
Missies. 1 jaar nadat de Missie gebouwd in 1775,  werd het aangevallen door Indianen, zij 
vermoorden Pater Luis Jayme en staken de kerk in brand.   
 

 
 
In 1976 werd weer begonnen met de heropbouw, dit maal met een muur om het complex. Dit heeft 
14 jaar geduurd. In de oude boeken staat dat bij 1797. 565 Indianen bekeerd waren, wat het totaal 
op 1405 bracht, er was een wijngaard een groentetuin, mais en korenvelden en 20000 schapen, 



10000 koeien en 1250 paarden. In 1813 werd het complex nog eens flink uitgebreid. In 1941 werd de 
missiekerk opnieuw een parochiekerk en er worden nog steeds misvieringen gehouden.  
 

 
 
In 1976 wees Paus Paulus VI de kerk aan als een basilica minor. Het gebouw is door de federale 
overheid erkend als National Historic Landmark. De huidige missiekerk is de vierde op die locatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
5 Februari 2006 hadden Jan en ik robijnen feest 
Völ zangers bunt  in de Antoniuskerk geweest 
waor ze ons en onze gasten 
met ontroerende zang verrasten 
 
De dienst met Henks orgel- en pianospel 
bezörgde ons soms kippenvel 
‘s Middags in de zaal van Jan ter Voert 
hebben zangersvrienden ‘n act opgevoerd 
 
Ze kwamen al zingend de zaal binnen gelopen 
Wazzen in T-shirt en körte boks in de huid van de Poppies gekropen 
As BUJK stelden ze zich voor  
‘t Belegen Ulfts Jongenskoor 
 
Met bierbuukskes melkflessen en grieze koppies 
zongen ze op ‘n melodie van de Poppies 
Met Coen as Opperspreekstalmeester brachten zi-j un persiflage 
van mien veurdrachten, met nao elke passage 
‘t was der maar één, en ik nuum ook gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Zondag 26 Februari wazzen de carnavalsgekken deur Ulft aan ‘t dansen 
En daor troffen wi-j Bennie Jansen 
Toen wi-j um vroegen, is ow vrouw der ook bi-j 
Gaffe as antwoord, welke bedoel i-j 
‘t Was der maar één, en ‘t geet  Mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Ook dit jaor bunt ons weer dri-j zangers ontvallen 
um wie wi-j treuren met ons allen 
Sietze Boersma ontviel ons nao ‘n lang ziekbed, moegestreden 
Henk Sewalt en Tjalling Dijkstra bunt heel plotseling overleden 
Wi-j  denken aan hun met droefenis 
veur familie en koor ‘n groot gemis 
 
Veur ‘t jubileumboek bunt völ mensen druk in touw 
Hele commissies staeken de handen uut de mouw 
Sinds meer dan ‘n jaor as ik mien niet vergis 
werken der commissies veur foto’s en geschiedenis 
 



Jacob nimp interviews af, is achter alles de motor 
leidt alles in goeie banen as coördinator 
‘t Is der maor één, en ik nuum graag zin naam 
den schoen, den past ow, dus trek ‘m maor aan 
 
14 Meert openbare repetitie in de Debbeshoek 
‘t Koor is naor ni-je  leden op zoek 
Dizze aovend zette gin zoden aan de diek 
4 April in ‘t Praothuus van Dichteren kwam weinig publiek 
 
 
Maor ‘t leverde wel één ni-je zanger op 
25 April in Megchelen was top 
Dri-j ni-je zangers hebben de gelederen versterkt 
‘t Bliekt dat zo’n openbare repetitie soms toch wel werkt 
 
2 april heb ik in mien buukske geschreven 
mos ‘t koor zingen in de Breedenbroekse dreven 
Jan en Dienie Peters gingen veur goud 
Ze wazzen vieftig jaor getrouwd 
‘t Koor zong fenomenaal  
in de Breedenbroekse kathedraal 
 
23 April mos ‘t koor in Hüthum zun 
de plaats, waor ik geboren bun 
‘n Prachtig concert wier der neergezet 
Helaas was de kerk maor matig bezet 
 
Ook lang niet alle zangers wazzen der naor toe gegaon 
Maor die der wazzen hebben hun stinkende best gedaon 
Nao ‘t concert met völ variatie 
kreeg ut koor nao afloop un staonde ovatie 
 
15 April was der in Arnhem op ‘t Provinciehuus heel wat te doen 
Zeddamse Alfons ging met pensioen 
Zin werkgever en Maria hadden samen bedacht 
wat zol ‘t leuk zun, as ‘t UMK un serenade bracht 
 
Veur Alfons is de verrassing compleet 
as zin koor in-èns de zaal betreedt 
Henk kreeg gin vri-j, den was  der dus niet 
Piet was de pianist en Herman de reserve-Piet 
 
Zondag 7 mei, in verband met ut golden jubileum  
Koorfoto’s maken bi-j ut IJzermuseum 
Daor wier spontaan nog ‘n liedje gezongen 
umdat ‘t museum-seizoen was begonnen 
 
Darnao nog ‘n fotosessie in Anholt bi’j de familie te Pas 
Marian zei tegen Piet, dat zi-j wel wist ,waor dat was 
Piet rei klakkeloos achter heur  aan 
In de buurt van Rees kregen ze pas argwaan 



 
Marian ontdekte kalmaan, dat ze zich had vergist 
en eigenlik de weg toch niet zo goed wist 
‘t Koor stond inmiddels in Anholt allang opgesteld 
‘n Half uur moesten ze wachten, welgeteld 
 
Toen die twee zwervers eindelijk arriveerden op de set 
Wier der spontaan un lied ingezet 
veur Marian en heur lotgenoot 
Van “Der alte Holzmichel, er lebt noch, er ist noch nicht tot “ 
‘t Wazzen der twee, en ‘t geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
10 Mei belt Wim te Braak, mien vrouw is aan ‘t brommen 
ik heb zondag per ongeluk eur bril metgenommen 
En wat de zaak nog erger maakt 
ik bun um in Anholt kwietgeraakt 
 
Dat ding het 700 Euro gekost 
hoe kan dat worden opgelost 
Wi-j hebben naor de Hardenberg gebeld 
die hebben daor alles op de kop gesteld 
 
Maor tevergeefs, die mosten de zoektocht staken 
Wim had met Moederdag dus wat goed te maken 
En achteraf heb ik te heuren gekregen 
het den bril in Hengelo gewoon in de tuin gelegen 
’t Was der maor één, en ik nuum maor gin naam 
wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
21 Mei wier der un Italiaanse beurs gehouwen 
in de olde Ulftse Dru-gebouwen 
Zowel, Henk, Marian en Piet 
konden den zondag alle dri-j niet 
 
Kirsten van Oort spölt piano, en Herman dirigeert 
en ik was ut presenteren nog niet verleerd 
Alleen het mien waarschijnlijk gin hond geheurd 
dat was met un microfoon derbi-j niet gebeurd 
 
Frans Bosman riek met zin auto nog effen de vlaggenmast 
gelukkig gin brokken en zelfs gin kras 
‘t Was der maor één, en ‘t geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Den eigeste margen gingen zeuven zangers zo um un uur of negen 
trainen veur de aovendvierdaagse in streumende  regen 
In-ens zei Coert, ‘t zal maor un paar minuten kosten 
maor ik mot bi-j Clemens ter Voert ‘n kaartje gaon posten 
 
Clemens en Ieneke bunt veertig jaor getrouwd 
dus bunt ze der met zeuven man naor toe gesjouwd 



hebben spontaan met man en macht 
veur ut bruidspaar in de raegen ‘n serenade gebracht 
 
‘t Hele gezin is naor buuten gekommen 
en het de felicitaties in ontvangst genommen 
‘t Wazzen der zeuven en ik nuum ook gin naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem  aan 
 
23 Mei bunt André van Eekeren, Wil Rothuizen en Jan met zin dri-jen 
veur un bespraeking naor Hummelo geri-jen 
Wil Gotink had veur die gelegenheid welgemeend 
zin TomTom aan Wil Rothuizen uutgeleend 
 
Zo’n TomTom is toch sensationeel 
Want in plaats van in Hummelo stonden ze in Wehl 
Wat riemt now ut beste op TomTom, 
um met Maxima te spraeken, een klein bitje dom 
‘t Wazzen der dri-j, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Bi-j ut instuderen van un ni-j Russisch lied 
kommen de aanwijzingen van Piet 
Mannen, jullie moeten dat andante zingen 
Toen had Bennie Kuiper wat opmerkingen 
 
Hi-j zei, ik wil der wieders gin duukskes um winden 
maor ik denk, dat ik dat niet mooi gaot vinden 
‘t Was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Jan Hendriks, de pigfarmer zei tegen Piet 
ik heb moeite met ut instuderen van un ni-j lied 
Hoe kan ik now in Gods naam wetten 
wanneer ik precies in mot zetten 
 
Ik zeg maor zo, al klinkt ut wrang 
ik heb wat moeite met de aovergang 
‘t Was der maor één, en ‘t geet mien niks aan 
maor, wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Volgende waek geet ut weer 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. 
 

 
 
8 december 2019:  Optreden in Maaseik. Gelukkig werd later de zaal een stuk beter gevuld. Marlies 

onafscheidelijk met haar notitieblok. Debby onze presentatrice. De voorzitter en 
penningmeester hebben het iets hoger gezocht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
Door: Herman Nijhof 
 

Bos heeft waarde voor mens en natuur, dus maak er geld voor vrij!   
 
In de jaren tachtig hadden we last van de zure regen. In het vijfjaarlijks rapport over de toestand van 
het Europese bos hebben de bossen nu vooral last van de klimaatverandering. Extreem weer maakt 
de bossen kwetsbaar concludeert de organisatie , die namens de EU toezicht houdt op de bossen. Zij 
lijden onder droogte, hitte, bosbranden, stormen, zware regenval, schimmels en insecten. In 
Nederland speelt de stikstof zeker een rol. Beuken bezwijken hier. Droogte en teveel aan stikstof in 
de bodem verzwakken de loofbomen, een storm geeft het laatste zetje. 
 
Er is al zo weinig bos in Nederland. Per inwoner 200 vierkante meter bos, net een volkstuin. We staan 
op de derde plaats van onderen van de Europese landen. Malta en IJsland zijn nog kaler. Door de 
corona wordt het gemis aan vrije natuur zo erg gevoeld, nu is wandelen en fietsen bijna de enige 
manier is om te ontspannen. Bossen bieden bovendien dieren en planten (en paddenstoelen) een 
leefgebied. Bossen halen CO2 uit de atmosfeer, ze houden water vast, ze dempen de stadshitte. En 
er groeit duurzaam bouwmateriaal. 
 

 
 
Terecht is bos hoger op de politieke agenda van de Europese Commissie gekomen. De komende tien 
jaar wil men 3 miljard bomen planten. Er komt een Europese Bossenstrategie. Nederland wil tot 2030 
het bosareaal met 10 % vergroten. Dit stond ook in het Klimaatakkoord. Nederland zit met minstens 
1 % onder de Europese minimale norm. Zoveel bos is er sinds 1900 niet meer geweest. Toen was het 
nog kaler, doordat het bos begraasd werd en de humuslaag gebruikt moest worden voor de 
zanderige schrale akkers. Voor bosaanplant in bestaande natuurgebieden zijn al concrete plannen. 
Dit is de helft van de doelstelling. Deze “nieuwe” bossen komen bijvoorbeeld op natuurlijk grasland, 



waarvan het onderhoud duurder is! Of oud bos wordt vervangen. Staats Bos Beheer (SBB) plant nu 
bomen aan in het landgoed Slangenburg. 20 Hectare. Mocht dit plan geld kosten, dan moeten het 
Rijk en provincie de ambitie bijstellen.  
 
De andere helft van het nieuwe bos moet buiten de bestaande natuurgebieden aangelegd worden. 
Langs beken, langs grote rivieren, bij steden, op agrarisch grond en zelfs onder windparken. Nieuwe 
grond aankopen is duur en de overheid is geen eigenaar. De overheid wil daarom private 
initiatiefnemers “verleiden”. De Nederlandse strategie is ongemakkelijk. Dat bos waarde heeft, voelt 
iedereen. Maar wie wil ervoor betalen? Ooit gehoord van intrinsieke waarde? Gelukkig komt hier 
beweging in, zodat we niet meer alleen denken aan alleen de economie en dat uitdrukken in het 
Bruto Binnenlands Product (BBP), maar de waarde van de natuur, ecologie, ook sterk laten 
meewegen, de natuurkapitaalrekening. 
 
Wil je meer inzicht krijgen in droogte, grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en landbouw en 
veeteelt in relatie tot het natuurbeleid, raad ik jullie aan elke komende zondag te kijken naar: “De 
waterman” op BNN/VARA om 20.40 uur. 
 
De bomenhoroscoop.  
Eigenlijk was totemboom populier (4 tot en met 8 februari, 1 tot en met 14 mei en 5 tot en met 8 
augustus) aan de orde, maar deze boom heb ik begin februari al omschreven. 

 
 
Totemboom: kastanje 15 tot en met 24 mei en 12 tot en met 21 november. Karaktereigenschap: 
eerlijk en een kritische stijfkop. Je bent kritisch naar jezelf en jouw omgeving. Van halve waarheden 
houd je niet en daarom verdiep je je grondig, voordat je met een mening komt. Met gezond 
verstand, relativeren en humor kom je verder. Soms kun je vasthouden aan een standpunt en dan 
word je als koppig beschouwd. 
Verhalen: De tamme kastanje, waarvan de zaden te eten zijn, kwam in de Lage Landen door de 
Romeinse soldaten, die ze onderweg als versnapering aten. Bomen kunnen zich door hun zaden 
verplaatsen. Echter in Europa lopen de meeste bergruggen van oost naar west en deze veel koudere 
barrières kunnen ze niet passeren. In een ransel wel!  In Noord-Amerika lopen de bergruggen van 
zuid naar noord. In koude klimaten “trekken“ gevoelige bomen naar het zuiden en bij een warmer 
klimaat naar het noorden. Zo is de witte wilde paardenkastanje door een diplomaat, Ogier Gisleen 
van Busbeke (Latijn: De Busbecq  1521-1592) meegenomen uit het toen moderne Ottomaanse Rijk. 
Nu is Turkije daar een overblijfsel van. Deze Van Busbeke nam ook tulpenzaad, de hyacint en de 
sering mee. Deze werden vermeerderd in onder andere de Hortus Botanicus in Leiden. De Turken 
maalden de paardenkastanjes en mengden dit door het voer van de paarden. Dit bleek ook een 
prima middel tegen hoesten, kortademigheid en zweten van paarden. 



 

 
 
Waarom deze boom paardenkastanje wordt genoemd? Kijk in het najaar maar eens naar een 
afgevallen blad en vooral naar verdikking onderaan de bladsteel. Hier zie je dan een hoefvormig 
litteken. Ik heb nog mensen gekend, die een kastanje in de broekzak hadden en zo hopen de 
reumatiek dragelijk te maken. Honingbijen gebruiken de grote knoppen, waar de bladeren en 
bloemen uitkomen. Zij halen daar het kleverige materiaal van af en kitten er alle kieren en spleten in 
de korf of kast mee dicht. Wij, mensen, hebben dan wel de kitspuit sinds een tiental jaren, maar de 
honingbijen waren ons al lang voor.  
 

 
 



Ooit gehoord van de rondedans of kwispeldans waarmee de werksterbijen elkaar vertellen waar zich 
een belangrijke nectar- of stuifmeelbron bevindt? Bij ons in buurt heeft een imker aan de 
Liemersweg wel 30 kasten neergezet met daarbij nog lege kasten. Deze bijen vliegen nu vooral op 
het stuifmeel van de katjes, wilgen, en op de sleedoorn. Misschien gaan deze volken straks zwermen 
en mogelijk staan er daarom reserve kasten. Wist je dat een grote voorjaarshommel met een 
snelheid van 30 kilometer per uur je zwaar brommend voorbij kan vliegen en op een dag een afstand 
kan afleggen van 100 kilometer?   
 
Tijdens een struintocht ontdekte ik een lijstersmidse. Een zanglijster slaat hier de gevonden 
huisjesslakken kapot op een steen. Op de foto een baksteen. En zo kan de zanglijster de glibberige, 
maar smakelijke inhoud verorberen. Zo zie maar weer, dat dieren ook gereedschap gebruiken. Een 
aambeeld. 
 

 
Het verheugde me een reactie in de nieuwsbrief te lezen, dat velen anders zijn gaan kijken naar de 
natuur in hun eigen omgeving. Geweldig! 
 
Bronnen:  
NRC 28 december 2020 met aanvullingen 
Girbe Buist:  Wat bomen vertellen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 


