
 
 
 
 

Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met 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 email-adres krijgen de nieuwsbrief in een ‘hard-copy’
thuisbezorgd. 
We denken met deze nieuwsbrief in ieder geval direct te kunnen inspelen op de 
actualiteit en u op de hoogte houden van nieuws, de laatste ontwikkelingen en ‘lief en
leed’. Veel leesplezier toegewenst!

De redactie
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Zingen in coronatijd! Hoe gaat het? Een tussenbalans. Met behulp van Koornetwerk Nederland heeft 
het Ulfts Mannenkoor een paar maanden geleden een eigen protocol opgesteld voor de zangers. We 
hebben ons daarbij heel precies aan de overheids- en gemeenteregels gehouden. Als bestuur hebben 
we in die tijd steeds geprobeerd vooruit te kijken en te anticiperen op bepaalde situaties. Maar 
uiteindelijk blijkt ook dat het goed gaat als we werken volgens de protocollen. We vertrouwen er ook 
dat zangers die graag samen willen zingen dat doen op een verantwoorde en verstandige manier. Die 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar is mooi om te zien. Zingen is daarmee 
eigenlijk nog veel socialer geworden!   

We gaan vooral ook uit van eigen verantwoordelijkheid van de leden en hebben zelf gedurende de 
afgelopen repetities in de gaten gehouden hoe dit ging. Vooral ook omdat de afstandsregels in een 
koor zo onnatuurlijk voelen, kan het gebeuren dat mensen eventjes wat minder scherp op de regels 
zijn. Dat is bij de repetities en pauzes ook wel gebeurd en dan herinnerden we de zangers eraan. 
Daarnaast verzoeken we de zangers uitdrukkelijk thuis te blijven bij de minste klachten en zich aan 
de overige onderdelen van het protocol te houden. Daarmee geeft het bestuur ook het signaal af dat 
veiligheid boven alles gaat. De leden die hebben aangegeven (nog) niet te kunnen komen repeteren 
hebben we gebeld. Niet om ze over te halen te komen, dat blijft een vrijwillige en persoonlijke keuze, 
maar om te vragen hoe het met hen gaat. De contacten met de leden die we al 27 weken niet 
hebben kunnen zien of spreken zijn belangrijk voor de band en binding binnen de vereniging. De 
telefoontjes werden overigens erg op prijs gesteld. 

Digitaal Kerstconcert 
Zoals bekend hebben we als bestuur besloten een digitaal kerstconcert te geven. Samen met Regio8, 
de Silvox-studio, Harmonie Ulft, hoornisten en een strijkersensemble proberen we dit bijzondere 
concert vorm te geven. Het digitale kerstconcert staat in de grondverf. Het repertoire is uitgezocht, 
arrangementen worden gemaakt of gezocht, de hoornisten hebben toegezegd en Regio8 denkt 
samen met ons na over de mise-en-scene.  
Wat het bestuur over de streep trok was het idee dat onze zangers en leden allemaal behoefte 
hebben aan samen zingen maar ook optreden in deze onzekere en ook wel eenzame tijden. Na alle 
afzeggingen van verschillende mooie concerten kan het Ulfts Mannenkoor ook wel een opsteker 
gebruiken. We willen ook een voorbeeld zijn voor de koorwereld en duidelijk maken dat samen in 
een koor zingen kan, mits je zorgvuldig bent en je afspraken met elkaar goed bewaakt. De komende 
tijd gaan we veel tijd besteden aan de voorbereiding van het project en het concert.  

Ton Menke [voorzitter] 
 
 
 
 



 
 
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”. 
 
 

 
 
 
Frans Peters bedankt de Vriendenkring: 
Voor een paar weken terug mocht ik de mooie handgemaakte pen van Esdoornhout in ontvangst 
nemen. Ik vind het een geweldig mooi exemplaar met een prachtig inscriptie, en een mooi gebaar 
naar de leden van het Ulfts mannenkoor. Hartelijk bedankt hiervoor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    

Zon. 
18.10 

FEESTMIDDAG, zaal Ter Voert, Megchelen. aanvang  

vanwege het coronavirus gecancelled   

   

Di. 
29-09 

Digitaal Kerstconcert (geluidsopnamen Silvox) aanvang  

Nadere informatie volgt aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Di. 
01-12 

Digitaal Kerstconcert (TV-registratie) aanvang  

Opnamen door Regio8 aanwezig 18.00 uur 

 inzingen  

 opbouw 10.00 uur 

   

Vrij. 
25.12 
 
Za. 
26-12 

Uitzending digitaal Kerstconcert aanvang  

 aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

2021 
Dins. 
23.02 

Algemene Ledenvergadering aanvang 19:30 uur 

   

   

   

   

Vrij. 
30.04 

Russisch concert – Bedburg-Hau aanvang  

St. Markus Kerk aanwezig  

 inzingen  

 opbouw  

   

Zon. 
02.05 

Optreden in St. Werenfriduskerk te Zieuwent aanvang  

 aanwezig  

 inzingen  

 opbouwen  

   

 
 



 
 
Door: Ton Smilde 
 

Koninklijke Burgers' Zoo 
Ik ben voor het eerst naar deze dierentuin geweest, stond altijd nog op mijn verlanglijstje. En ik moet 
zeggen dat ik mij prima vermaakt heb. Het is niet goedkoop; inclusief een parkeerkaart ben je 30 
euro kwijt, maar de dieren moeten ook eten. Nu met de coronamaatregelingen moet je via de 
website reserveren. Een beperkt aantal bezoekers zijn toegestaan. Ik was er al vroeg en dit ging 
goed, iets na de middag vond ik het toch wel wat drukker worden, maar nog steeds te doen.  
 

 
 
Koninklijke Burgers Zoo is een dierentuin in Arnhem, de hoofdstad van Gelderland. De dierentuin 
heette oorspronkelijk Burgers' Dierenpark en wordt ook wel kortweg Burgers genoemd. Burgers 
staat bekend om zijn “ecodisplays”: nabootsingen van de ecosystemen waarin de dieren en planten 
in de natuur leven. Flora en fauna zijn daardoor realistischer te zien dan in traditionele dierentuinen 
met hokken. Door deze manier van presenteren worden de bezoekers uitgedaagd om op zoek te 
gaan naar de dieren. Deze presentaties zijn veelal overdekt en het gehele jaar te bezoeken. 



 
 
Het eerste onderdeel in deze trant was Burgers' Bush. Deze werd zo bekend dat ook de dierentuin als 
geheel soms Burgers' Bush of de Bush wordt genoemd. Daarnaast zijn er nog verschillende andere 
themagebieden: Burgers' Safari, Bush, Mangrove, Desert, Ocean en Rimba. Burgers' Zoo trekt 
gemiddeld zo'n 1,1 miljoen bezoekers per jaar, met een uitschieter van meer dan 1,5 miljoen in 2013. 
Daarmee is de Arnhemse dierentuin de op twee na best bezochte dag attractie in Nederland. 
 

 



In 1913 stelde Johan Burgers zijn internationaal vermaarde fazanterie als Faisantarie Buitenlust in zijn 
woonplaats 's-Heerenberg open voor het publiek. Dat was eigenlijk het begin van Burgers' 
Dierenpark. In 1923 kon Burgers de beschikking krijgen over een groot terrein in de stad Arnhem 
waar hij zijn opvattingen (onder invloed van Carl Hagenbeck) over het houden van dieren in de 
praktijk kon brengen: de dieren – ook de roofdieren – niet achter tralies maar op open terrassen en 
in valleien, van het publiek gescheiden door brede grachten. De enorme kunstmatige rotspartijen, 
die jarenlang gezichtsbepalend voor het dierenpark zouden zijn, moesten bij de innovaties vanaf de 
tachtiger jaren het veld ruimen voor nieuwe projecten zoals de Bush, de Desert en de Rimba. 
 

 
 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft het park veel schade opgelopen, met name tijdens de 
Slag om Arnhem in september 1944 en de daarop volgende periode tot mei 1945, waarin Arnhem 
geëvacueerd was. Een deel van de evacués verbleef in het naastgelegen Openluchtmuseum. De 
toenmalige directeuren, Lucie Burgers (dochter van de oprichter) en haar echtgenoot Reinier van 
Hooff, hebben het park door deze periode gesleept. Wel kwamen twee dierenverzorgers en een 
groot aantal dieren om tijdens de oorlog 

 



Na de Tweede Wereldoorlog liep Burgers' Zoo in Nederland voorop op het gebied van vernieuwingen 
bij het houden van exotische dieren in groepen: Dit begon met de opening van een leeuwenpark in 
1968. De bezoekers konden in hun eigen auto door een uitgestrekt boslandschap rijden, waarin de 
leeuwen vrij rondliepen. In latere jaren is dit uitgebouwd tot het Safaripark, waar een 
leefgemeenschap van Afrikaanse savannebewoners (giraffen, zebra's, antilopen, neushoorns, 
enzovoorts) vanaf een wandelgalerij kan worden aanschouwd. In 1971 werd het chimpansee-eiland 
in gebruik genomen. Hier werd voor het eerst een grote sociale kolonie gehouden met een 
natuurlijke samenstelling (meerdere volwassen mannen en vrouwen in één groep). Deze kolonie 
chimpansees is tientallen jaren onderwerp geweest van onderzoek naar hun gedrag onder leiding 
van de Utrechtse hoogleraar in de Gedragsbiologie, professor Jan van Hooff (kleinzoon van oprichter 
Johan Burgers). Dit onderzoek heeft over de gehele wereld, bekendheid verworven, onder andere 
door de film van Bert Haanstra Chimps onder elkaar (1984) en het boek Chimpanseepolitiek van 
Frans de Waal (1982). 
 

 
 
Onder leiding van kleinzoon Antoon van Hooff werd omstreeks 1988 een nieuwe weg ingeslagen 
voor de presentatie van dieren. In zeer grote hallen werden grote aantallen dieren- en 
plantensoorten samengebracht uit een bepaald landschap, zoals het tropisch regenwoud (Burgers' 
Bush, geopend in 1988) of een woestijn in Noord-Amerika (Burgers' Desert, geopend in 1994). Deze 
presentaties worden door de dierentuin 'ecodisplays' genoemd. Met de introductie van deze in alle 
jaargetijden te bezoeken landschapspresentaties en een congrescentrum is het park nog maar voor 
een deel afhankelijk van de omzet die de zomermaanden oplevert. 

 



Onder de leiding van zoon Alex van Hooff werd er in 2006 een masterplan tot 2016 ontwikkeld 
waaruit in ieder geval een brede rondweg in het centrale deel van het park zou komen. Deze 
rondweg zou de verbinding tussen de verschillende leefgebieden vormen. Behalve deze rondweg zijn 
er plannen voor nog meer leefgebieden. 
 

 
 
In maart 2012 werd op de 99ste verjaardag van het park een nieuwe 'indoor' speeltuin ("Kids' 
jungle") geopend. Ook werd er in juli 2017 de nieuwe Burgers' Mangrove geopend. Op 13 maart 
2020 sloot het park voor onbepaalde tijd de deuren voor bezoekers vanwege de coronacrisis in 
Nederland. Op 19 mei 2020 ging het park weer open voor publiek. Overal in en rond het park zijn 
voorzorgsmaatregelen doorgevoerd en het is alleen mogelijk om het park te bezoeken met een 
online (tijds)reservering. 

 



Het park heeft ongeveer 5 grote horecagelegenheden. Het aanbod loopt uiteen van grote en kleine 
snacks tot snacks en gerechten uit de tropische keuken (Bush Restaurant), Texaans-Mexicaans 
(Desert Restaurant), Afrikaans (Safari Restaurant) en de oud-Nederlandse keuken (Park Restaurant 
en de Pinguïn Corner). De meeste restaurants sluiten wat betreft aankleding en assortiment aan op 
het themagebied of de attractie(s) waar ze in of bij liggen. Daarnaast zijn er diverse kleine 
horecapunten verspreid over het park. 
 

 
 
Naast horecagelegenheden heeft het park meerdere souvenirwinkels. Bij het entreegebouw bevindt 
zich de grootste souvenirshop van het park. 

 



Door de opzet van Burgers' Zoo is het onmogelijk om tot een exact aantal dieren en soorten te 
komen. Binnen de ecodisplays zijn er de geregistreerde collectiedieren, maar ook spontaan 
gevestigde meestal inheemse soorten. Sommige van deze spontaan gevestigde dieren zijn 
uiteindelijk een belangrijke collectiesoort geworden (zoals de guppy's in de Bush). Een inschatting die 
door de dierentuin zelf is afgegeven komt op de volgende aantallen: 
550  Zoogdieren   (50 verschillende soorten) 
1000  Vogels    (150 verschillende soorten) 
150  Reptielen   (25 verschillende soorten) 
300  Amfibieën   (15 verschillende soorten) 
3000  Vissen    (160 verschillende soorten) 
5000  Ongewervelden  (300 verschillende soorten) 
 
Burgers' Zoo ligt aan de noordkant van Arnhem, tegen de rand van de Veluwe. Naast de dierentuin 
bevindt zich het Nederlands Openluchtmuseum. De Zoo is het gehele jaar dagelijks geopend van 9:00 
uur tot 17:00 uur. Van april t/m oktober is de dierentuin langer open van 9:00 tot 18:00 uur. 
Sommige delen van het park kunnen eerder dicht gaan. 
 
 

 
 
 
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 met ut koor sind un jaor is gebeurd 
 
In januari 97 is de grote dag 
Dat UMK zin robijnen jubileum vieren mag 
Un receptie waor we’j deur vōl speakers wieren geroemd 
Wej worden zelfs "superzangers" genoemd 
 
Bevriende koren, de één zingt dat  en de ander dit 
En Frits  Wilbrink wudt ons ni’je erelid 
's aoves is de feestaovend met un heerlijk buffet 
En de jubilarissen worden in ut zeunneke gezet 
 
In februari weurdt veur de tweede maal 
Ut sponsorcontract getekend met Imetaal 
Zej goan weer veur tien jaor met ons in zee 
En we’j zun daor heel gelukkig mee 
 
In februari en meert van dat eigeste jaar 
Maken we’j kennis met ut ensemble Samowar 
Un Russische CD wudt opgenommen 
Daorveur bun we’j met zen allen op ons Gemeentehuus gekommen 



 
De burgemeester het toestemming gegeven 
Um ons daor akoestisch uut te leven 
De ambtenaren zagen dat misschien niet zo zitten 
Deur al dat zingen konden ze weiniger pitten 
 
In april zun we’j van hot naor her gerend 
De Herwense schilder had un concert in Lobith gepland 
Lira uut Kamnik kwam op bezoek 
Concerten in de Smeltkroes en de Debbeshoek 
 
Met de Slovenen naor Amsterdam en naor de bollen 
Onderweg  wazzen der völ grappen en grollen 
Op de vraog, waor bunt hier in Holland de bergen gebleven 
Het Theo Tempels ut volgende antwoord gegeven 
 
We zun gin lui volk, dat kan ieder beamen 
Die bergen hebben we’j eigenhandig afgegraven 
Één veur één krujwages vol zand 
Sinds die tied hebben we’j hier een vlak land 
 
's Nachts op ut Kennedyplein hebben we’j afscheid genommen 
André Gerritsen was met zin trekzak gekommen 
Ut "Mise mamo radi" klonk deur de Ulftse nacht 
Zo hebben we’j de Lira vrienden naor hun bus gebracht 
 
Eind april was drej dagen feest bi’j Imetaal 
Op ut industrieterrein en bi’j "De Zon" in de zaal 
Völ zangers , keurig in smoking gekleed 
Stonden 's morges al vrog gereed 
Um de gasten netjes te ontvangen 
De weg te wiezen en de jas op te hangen 
 
's Aoves veur de sponsor en zin gasten zingen 
Dat wazzen best wel leuke dingen 
En Ingo, directeur, zanger , solist en zonaanbidder 
Is sinds den dag now ook nog ridder 
 
De dag dernao mos tot  oavermaot van ramp 
Ook nog gezongen worden in Oss in de Lievekamp 
Ut publiek kwam helemaol in de ban 
Van "Bui doi" met Marcel Kemperman 
Een brok in de keel, stond in de krant 
UMK en Osse Opera een hechte band 
 
Dre’j mei wudt de CD Kozakkenliederen gepresenteerd 
En ons koor vuult zich enorm vereerd 
Want Eurosound brengt un cadeautje mee 
Ut Mannenkoor krig un golden  CD 
 
Op ut schiefke stoan mooie liederen van ons koor 
Zoas de Krasni Sarafaan van de kleine kastraat-tenor 



Marc Willemse met Oce Nas 
En Mnogajaljeta dat van den grote breeje was 
 
In september keumt mevrouw Gierema in beeld 
Zej is zangpedagoge en wet hoe of i’j ut beste kweelt 
Van die lessen staken wi’j heel wat op 
Jao, he’j geet niet altied oaver rozen, den weg naor de top 
 
Eind september kump weer ut grotere werk 
Russische steppe in de Noorderkerk 
Volges de pers in 's Gravezande 
het ut UMK de harten geraakt 
Maor ut Catootje van Concordia wier afgekraakt  
 
Dan kump der in september un noodlottig bericht 
Naor veertig jaor repeteren geet ons clublokaal dicht 
Ut is gebeurd met de dre’j Linden 
Wi’j proberen wanhopig wat ni’js te vinden 
 
Wi’j missen Willem en Willemien, waor alles kon 
En zwerven langs Muldereje, Wesenthorst, ut hemeltje en de Zon 
Gelukkig vuulen wi’j ons eindeluk thuus  
Bej Peter en Miranda hier in ut Smithuus 
 
We zitten nog steed in september van ut eigeste jaor 
En bej Torank in Zevenaar zuuken ze un klein koor 
Um veur hun wodka de mond los te trekken 
Tien kozakken uut Ulft kommen efkes play backen 
 
In oktober slut de kapper hos op tilt 
Veronica het um op de televisie gewild 
In de winkel van sinkel motte twee liedjes play backen 
Tien kamerao’jen mochten met kwekken 
 
 
Veur dag en dauw bunt ze op pad gegaon 
In alle kranten het ut gestaon 
Ze hadden ook onmundig völ schik 
Maor de uutzending was zo vrog 's marges, dat un normaal mens niet kik 
 
Volgende weak geet ut wieder.... 
 
 
 
 



 
 
Door: Herman Nijhof 
 
Maandag 21 september vond ik boven op de rand van de grijze vuilnisbak een verstijfd mannetje, 
een kleine watersalamander. Hoe dit kleine, ongeveer 5 cm lange diertje, tegen de vuilnisbak was 
geklommen, is voor mij een raadsel. Dat de salamander verstijfd was, kon ik begrijpen, want de 
nachten zijn hier rond de 5 graden. Salamanders zijn koudbloedige dieren en functioneren alleen 
goed bij een temperatuur rond de 15 graden. Dus ik nam het kromgetrokken diertje in mijn warme 
hand en ja, het begon te bewegen. Een paar dagen geleden had ik al een eenvoudig 
overwinteringskeldertje gemaakt van 30 cm. diep en breed met daarin holle binnenstenen en als 
deksel een trottoirtegel. Hier heb ik de salamander naar toe gebracht. Dit keldertje is een geschikte 
plaats voor overwinterende saggerijn slakken en salamanders en wordt nog extra beschermd door 
een groot bamboebos. Later op de morgen wilde ik het ‘vorkkroos’ verwijderen uit de vijver. Toen ik 
de vangst uitschudde boven het gras, friemelde er een klein diertje. Het bleek een nog hele jonge 
salamander. Teruggezet in de vijver. Waar overwinteren deze kleintjes? Kieuwen, huidademhaling? 
 
De laatste bloem, de klimop, bloeit volop. Straks komen er kleine zwarte besjes in een bol trosje. 
Hiervan snoept in de winter het winterkoninkje. Maar nu wemelt het om de  
klimopbloemen van de insecten. Vooral de wespen zijn gek op de zoete nectar. Immers de larven van 
de wespen, die normaal de zoetigheid als beloning voor het voeren van eiwitrijke insecten krijgen, 
zijn er niet meer. Bij een beschadigde ‘els’ zag ik ‘hoornaars’, een grote wespensoort, volop van het 
zoete elzenvocht zuigen.  
 

 
 



De beschadiging was veroorzaakt door een maaimachine. Op zulke plekken kun je ook vlinders 
ontdekken, zoals de ‘atalanta’, die met hun roltong snoepen. Deze vlinders vliegen binnenkort naar 
Afrika met een snelheid van ongeveer 50 km per uur! Ze paren daar, leggen eitjes, rupsen, poppen 
en weer opnieuw een vlinder en die vliegt weer naar ons toe en legt daar weer eitjes. De 
‘monarchvlinder’ uit de V.S. die kennen van natuurfilms, vliegt elk jaar in grote zwermen naar Mexico 
Maar wist je dat ook van de ‘atalanta’?  
  
In het bos rond kasteel Slangenburg zagen we de grote ‘parasolzwam’. De hoed-doorsnede is  10 tot 
25 cm en de steel is 15 tot 30 cm. lang. Lichtgeel tot donkerbruin met op de hoed donkere grove 
schubben.  

 
Aan de steel zit een dubbele ring met een knolvormige verdikte voet. Simpel gezegd kun je de 
paddenstoel vergelijken met een “bloem”. Het belangrijkste zit in de grond, de zwamvlok of 
mycelium. De “bloem” produceert “zaden” of beter gezegd sporen, zeg maar stof. Deze sporen 
kunnen door de wind enorm ver verspreid worden. In grote lijnen heb je paddenstoelen, die zijn 
sporen laat rijpen aan plaatjes of lamellen als je onder de hoed kijkt. Met een zakspiegeltje gaat dit 
gemakkelijker. Dan heb je de groep met aan de onderkant van de hoed gaatjes of buisjes. Een 
voorbeeld is de ‘reuzenzwam’.  

 
 



Een derde groep zijn de ‘bovisten’, buikzwammen. De ‘aardappelbovist’ is een mooi voorbeeld. Als je 
daar op trapt, scheurt ie en verschijnt er een wolk aan sporen. Normaal doet een regendruppel dat. 
De wereld van paddenstoelen en schimmels is zeer ingewikkeld. Dit vertelde ik als IVN-gids en liet de 
naamgeving vaak aan de wandelaars over. Zo leerden ze kijken en fantaseren. De namen: ‘rode 
koolzwam’, ‘koraalzwam’, ‘biefstukzwam’, ‘judasoor’, ‘zwavelkopje’ en ‘spekzwoerdzwam’ zijn toch 
echt. Een in oude beukenbomen op dode takken groeiende porseleinzwammen vind ik prachtig. 
Beetje doorschijnend en wat slijmerig, vooral als de najaarszon er doorheen schijnt.  
 
Een andere populaire indeling van zwammen is; samenwerkers, opruimers en profiteurs. Of deftig: 
symbioten, saprofyten en parasieten. 
 
Symbioten/samenwerkers  
Voorbeeld is de vliegenzwam. De zwamvlokken, mycelium zijn verbonden met de haarwortels van 
bomen. De paddenstoel geeft de boom water en voedingszouten en krijgt van de boom suikers en 
zetmeel terug. Dit omdat de paddenstoel geen bladgroenkorrels heeft om met behulp van zonlicht 
suikers en zetmeel te maken. Daarom fotosynthese. 
 
Saprofyten/opruimers 
Saprofyt komt uit het Grieks. Sapro betekent verrot en fyt betekent plant. Deze groep ruimt dood 
hout en strooisel in het bos op. Zij recyclen houtstof en cellulose met behulp van enzymen en zetten 
dit om in bouwstoffen voor zichzelf en voor ander levensvormen. Meer dan 90 % van de afbraak van 
organische reststoffen gebeurt door schimmels. Een voorbeeld is het ‘zwavelkopje’. 
 
Profiteurs/ parasieten 
Leven ten koste van de gastheer (plant of dier) en doden tenslotte de gastheer. Voorbeelden zijn de 
‘honingzwam’ en de ‘reuzenzwam’. Als je naar de foto van de omgevallen beuk kijkt begrijp je het 
beter. De samenwerkers/symbioten  hebben de beuk lang geholpen, maar door de droogte ging dit 
niet langer. De profiteurs/parasieten gingen toen in de aanval. Het wortelstelsel ging kapot. En nu op 
de horizontale beuk ruimen de saprofyten heel langzaam de beuk op. 
 

 
 



Nu naar de mensen. We praten al heel lang over duurzaamheid, cradle to cradle, circulaire 
maatschappij en kringloop landbouw. Maar wanneer gebeurt dit werkelijk. Een modern mondkapje 
achteloos weggeworpen in de natuur doet er 140 jaar over om te verteren. Er zit plastic in. Heb je 
wel eens een diertje of schimmel gezien die een bierblikje verteert? Appels met peren vergelijken 
mag niet. Herinner me het NOS-Nieuws van maandag 21 september. Maar toch…tot welke groep van 
de paddenstoelen behoren de 1% rijkste mensen met een uitstoot van 15% CO2 en tot welke groep 
behoren de armste 50% mensen met een uitstoot van CO2 van 7% ? Profiteurs? Opruimers? 
 
Bron:  
NRC.Next 22 september 2020 Rijkste 10 procent soupeert CO2 rap op 
Paddestoelen encyclopedie  Gerrit J. Keizer  1997 
 
 

 
 
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. 
 

 
 
Tijdens het jaarlijkse eigen concert in zaal Holtslag (bioscoopzaal) treedt het Ulfts Mannenkoor op 
met de bekende harpiste en zangeres Lea de Boer. Zij is, nadat zij onze tenor Theo Overgoor (de 
kapper) het Largo van Händel heeft horen zingen, zo enthousiast dat zij hem in verbinding brengt 
met de bekende zangpedagoog Angenent, voor verdere ontwikkeling van zijn stem.  § 



 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


