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TIJDELIJKE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF 

 

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. We zoeken ook nog naar een manier 
om leden zonder e-mailadres de nieuwsbrief te ‘bezorgen’. 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 

ULFTS MANNENKOOR       juli ‘20 

      Maart 2020 



 

 

 

Van de voorzitter: het blijft oppassen! 
Het is inmiddels twee weken geleden dat we tot ieders tevredenheid begonnen zijn met de 
repetities van het Ulfts Mannenkoor. Ook afgelopen dinsdagavond is weer met meer dan 40 
zangers in de SSP-hal op het DRU-Industriepark gerepeteerd. 
 
Tegelijkertijd is er sinds deze week weer sprake van een toename van het aantal 
coronabesmettingen in (delen van) Nederland. Oorzaak daarvan is dat mensen zich niet aan de 
basisregels houden. Oorzaak is vooral het feit dat grote groepen mensen samenkomen en geen 1,5 
meter afstand houden. Dat is geen goede ontwikkeling. Tijdens de repetities van het Ulfts 
mannenkoor moeten we er daarom voor waken dat ook ons gedrag niet verslapt. Niet bij het 
binnenkomen en het vertrek. Niet tijdens de repetitie en ook niet tijdens de pauze met een glas op 
het ‘terras’. Voor nieuwe maatregelen is echter, wat het bestuur betreft, nog geen aanleiding.  
 
Ook vliegen politici, ondernemers en burgers in de gordijnen over het mondkapje. Het stoffen 
kleinood kan de economie weer aanzwengelen, de anderhalvemeterregel verdringen, en mensen 
weer naar schouwburg, bioscoop en openbaar vervoer krijgen, zo heet het al snel. 
 
Terwijl het medische bewijs tegenvalt dat lukraak kapjes dragen coronavirussen een halt kan 
toeroepen. Zeker, als bescherming van zorgpersoneel is het, in combinatie met andere middelen, 
cruciaal. En zeker, het mondkapje kan voorkomen dat een drager die zelf verkouden is virusdeeltjes 
verspreidt. Maar dagelijks gebruik door mensen die niet verkouden zijn voegt waarschijnlijk weinig 
toe, benadrukken wetenschappers. Toch is het niet uit te sluiten dat, net als in de ons omringende 
landen, ook in Nederland op bepaalde plekken het dragen van mondkapjes verplicht wordt. Het lijkt 
een kwestie van tijd voordat we gemaskerd over straat gaan. 
 
Ondanks het feit dat afgelopen dinsdag (nog) weinig tot geen animo te bespeuren viel voor 
gezichtskappen, hebben we besloten ze veiligheidshalve toch aan te schaffen, voor het geval dat 
maatregelen worden aangescherpt. Zo’n gezichtskap is een kunststof gezicht beschermingsmasker 
en beschermt jezelf en anderen tegen druppeltjes en overige bacteriën verspreid bij het spreken, 
hoesten en zingen. Ze zijn niet alleen geschikt voor contact beroepen zoals kappers, 
fysiotherapeuten, tandartsen, horecamedewerkers en andere beroepen waar contact mogelijk is, 
maar ook voor zangers in een koor. De gezichtskap is een duurzaam product wat makkelijk te 
reinigen en te desinfecteren is. Zolang het niet nodig is gebruiken we de gezichtskappen niet! Met de 
aanschaf zijn we echter wel voorbereid.   
 
Tot die tijd vragen we jullie tijdens de repetitie te blijven letten op de maatregelen met betrekking 
tot het coronavirus: afstand houden, alles schoonmaken en looplijnen.  

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



 

 

Lief en Leed 
Ton Ross is na een driedaags verblijf in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, weer thuis! Hij is 
vanwege een licht herseninfarct opgenomen geweest. Als gevolg hiervan kan hij op dit moment wat 
moeilijk praten, heeft een scheve mond en zijn tong wil niet wat hij zelf zou willen. De komende 
weken zal hij therapie van een logopedist krijgen in de hoop dat een en ander zich herstelt. Hopelijk 
kan hij daarna ook weer deelnemen aan de repetities van het Ulfts Mannenkoor. Voorlopig zal hij in 
ieder geval niet aanqwezig zijn. Ton groet alle leden van het koor hartelijk.  Uit ervaring weten we 
dat een kaartje van collega-zangers zeer op prijs worden gesteld. Dus schroom niet Ton er een te 
sturen. 
Zijn adres is: Ton Ross, Noordeind 11, 7011 BV  Gaanderen 
 
Carel van Remmen schrijft: 
Geachte besturen van de Vriendenkring UMK en het Ulfts Mannenkoor, 
Hartelijk dank voor het toekennen van de prachtige pen. Voor mij is dit een speciaal cadeau omdat 
het (handmatig) gemaakt is door Tonny Frazer. Ik heb in het verleden veel zaken gedaan met garage 
Frazer in verband met de revisie van motoren en deel-revisies van cilinderkoppen voor hun 
werkplaats. Het was altijd leuk zaken doen met Tonny en zijn collega’s. Ook bijzonder is dat garage 
Goudswaard in ‘s-Heerenberg de sponsor is van deze pen. Ook met die garage heb ik zaken gedaan 
en met eigenaar Bart Goudswaard veel motortoertochten gemaakt. Zo zie je maar weer. De wereld is 
klein en de contacten via en binnen het Ulfts Mannenkoor groot(s).  

 
De Vriendenkring van het Ulfts Mannenkoor stelt voor: 
Een aparte rubriek Vraag en Aanbod op te nemen in de tijdelijke nieuwsbrief. Leden van het Ulfts 
Mannenkoor kunnen andere leden vragen om diensten of goederen en deze ook aanbieden. Zie voor 
de spelregels de nieuwe rubriek verderop in deze nieuwsbrief. 
 
 

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

 

Op zoek naar dat speciale kopje, wil je iets (gratis) aanbieden, heb je iets verloren of juist 
gevonden? Stuur je oproep via post of mail naar de redactie.  
 
Alleen inzendingen met voor- en achternaam, woonplaats en telefoonnummer worden in 
behandeling genomen. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren. Stuur je 
oproep voor de rubriek Vraag en Aanbod en eventueel een foto naar het 
secretaris@ulftsmannenkoor.nl. Ook kun je jouw bijdrage via de post aanleveren:  
Secretariaat Ulfts Mannenkoor 
p/a Ds. Van Dorpstraat 13, 
7081 BD GENDRINGEN  

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



 

 

Grote Vriendenkring UMK Loterij 
Uitslag Pennenverloting week 30 in 2020 

Beste leden van het UMK 
Deze week neemt een van onze zeer gewaardeerde donateurs de taak op zich om, de door Tonny 
Frazer handgemaakte pennen, beschikbaar te stellen. De winnaars ontvangen deze week hun pen 
namelijk uit handen van onze trouwe sponsor: Drukkerij  De IJselstroom,     t’ Goor 55A, 7071 PC in 
Ulft. Telefoon 0031 315 – 68 13 73. 

 
Ook deze week heeft ten huize van onze penningmeester Theo Gerritsen de formele trekking van de 
Grote Vriendenkringloterij Ulfts Mannenkoor weer plaatsgevonden. Margreet Jansen van de 
IJselstroom heeft, zoals steeds onder toeziend oog van onze eigen Theo, vijf personen weer gelukkig 
gemaakt met de inmiddels zeer gewilde pen. 
 
De winnaars van deze week zijn: 

1 Jos Bockting Megchelen 
2 René Polman Doetinchem 
3 Eugène Bourgondiën 
4 Wil Rothuizen Doetinchem 
5 Wim Gijtenbeek Ulft 

Alle winnaars hebben hun pen in een fraaie cassette inmiddels per post, althans in de brievenbus 
ontvangen. Wij wensen hen daarmee van harte geluk en hopen dat de bijzondere pen voor hen een 
aansporing is om in een van de komende UMK-nieuwsbrieven hun nieuwtjes of gelukjes met ons te 
delen. Volgende week trekt Theo, samen met een van onze sponsoren weer 5 nieuwe winnaars. 
We hopen dat het u tot die goed gaat en blijf vooral gezond. 

Drukkerij de IJselstroom  
Al meer dan 80 jaar actief in de oostelijke Achterhoek. Voor het overgrote deel ten dienste van het 
bedrijfsleven, maar daarnaast ook volop actief op de particuliere markt. Het moderne grafische -en 
mediatraject, van idee tot realisatie, in één bedrijf. Drukkerij de IJselstroom beschikt over een 
volledig geautomatiseerde drukkerij. Levert creatief en kwalitatief hoogwaardig drukwerk waarbij 
snelheid, prijsniveau, presentatie, flexibiliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. Zij kunnen elke order 
aan, van het kleinste visitekaartje tot en met zeer gecompliceerd full-color drukwerk. 

 

 



 

 

Altijd bij de tijd 
De IJselstroom is een bedrijf met een lange historie, maar wel met de blik gericht op de toekomst. Ze 
maken gebruik van de modernste digitale apparatuur en kunnen zwart/wit of full-color printwerk dat 
’s ochtends is besteld ’s middags weer afleveren. Vanaf het eerste moment denkt De IJselstroom  
creatief mee aan het ontstaan van uw drukwerk. Het idee, het ontwerp, de lay out of de digitale 
opmaak, u kunt het aan hen overlaten. Met hun moderne apparatuur verzorgen zij een product, 
waar ze zelf ook trots op zijn. De IJselstroom en hun mensen hebben begrippen als betrouwbaarheid, 
servicegerichtheid en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. 

Kantoorvakhandel/Ulftse Krant/Textiel bedrukken  
Naast de drukkerij-activiteiten heeft drukkerij De IJselstroom een kantoorvakhandel en verzorgen  
zij ook de uitgave van het huis-aan-huisblad “De Ulftse Krant”. Tenslotte kunnen zij allerlei textiel 
bedrukken, zoals T-shirts, polo's, bodywarmers, slopen, etcetera. Deze kunnen ze op verschillende 
manieren voorzien van foto's, logo's, teksten of rugnummers. 
 
    *********************  
Sentimental Journey 
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. 

 
Leden van UMK lopen in juni 1966 de vierdaagse onder leiding van tweede bas Jan Kempers 

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



 

 

Op stap met de fotograaf (6) 
Door: Ton Smilde 

Amish 
Toen ik in Ohio woonde ging ik regelmatig een dag naar de Amish. In Ohio zijn meerdere plaatsten 
waar zij in grote gemeenschap leven 2 van deze plaatsten zijn, Berlin en Millersburg. Natuurlijk voor 
de Amish maar ook vooral voor het landschap, zeker in de herfst de kleuren van de bomen zijn dan 
prachtig. 

 
De amish is een mennonitische, rigoristische protestantse geloofsgemeenschap in Noord-Amerika. 
Het zijn volgelingen van de Zwitser Jakob Ammann (1644 - 1730) die in 1693 brak met de minder 
radicale mennonitische hoofdstroom. 
Gedwongen door geloofsvervolgingen in Zwitserland vertrokken veel amish naar de Elzas en de Palts. 
Kleine groepen kwamen in Nederland, Polen en Rusland terecht. Vanuit Europa emigreerden veel 
amish-gemeenschappen vanaf 1737 naar Noord-Amerika omdat hun levenswijze in Europa nog 
nauwelijks getolereerd werd. Anderen sloten zich in de loop der tijd weer aan bij de mennonieten of 
andere doperse bewegingen. In 2017 werd de totale amish-populatie geschat op 318.000. Door de 
traditioneel grote gezinnen groeide deze bevolkingsgroep in dat jaar nog steeds. 
 

 



 

 

 
Begin van de anabaptistische beweging 
De anabaptistische beweging, waaruit later de amish voortkwam, begon begin zestiende eeuw in 
kringen rond Huldrych Zwingli, die de Reformatie leidde in Zwitserland. In Zürich praktiseerde men in 
1525 voor het eerst de volwassenendoop van mensen die als pasgeborene reeds waren gedoopt. De 
kinderdoop werd principieel afgewezen omdat die niet het gevolg is van een bewuste en vrijwillige 
beslissing door betrokkene. Deze tak van radicale reformatie zou later bekend komen te staan als 
Zwitserse Broeders. 

 
Oorsprong van de Amish 
Aan het eind van de zeventiende eeuw leidde de strikte interpretatie van de doopsgezinde bisschop 
Jakob Ammann tot onrust in Zwitserse en Elzasser mennonitische gemeenschappen. Ammann 
debatteerde met ouderling Hans Reist over wie gered kon worden, wie naar de hemel zou gaan. De 
Zwitser was radicaal in zijn opvattingen: hij eiste een volledige bekering. De ware gelovigen moesten 
"het kruis als voorbeeld nemen" en dan een "levende hoop op redding" hebben, terwijl twijfelaars en 
onbeslisten die "deze wereld zelfs meer liefhebben dan de Heer", geen genade konden verwachten. 
Daarnaast had Ammann specifieke opvattingen over het uiterlijk van de gelovige en zijn plaats in de 
gemeenschap. Hij benadrukte strikte kledingregels en schreef voor mannen het dragen van een 
baard voor. Omdat lang niet iedereen hem wilde volgen scheidde hij zich af. Van de 69 voorgangers 
in de Elzas volgden er 27 de Zwitserse bisschop. Zijn eisen aan de gelovigen leidden tot het ontstaan 
van de amish. 

 



 

 

Emigratie naar Noord-Amerika 
In de 18e eeuw nodigde William Penn de amish en andere religieuze minderheden zoals quakers en 
hernhutters uit om naar zijn kolonie Pennsylvania in Noord-Amerika te komen om zich daar te 
vestigen. In een eerste fase van immigratie rond het midden van de achttiende eeuw gingen zo'n 500 
amish op deze uitnodiging in. Deze eerste amish-immigranten gingen naar Berks County, 
Pennsylvania, maar zijn later verhuisd naar een andere county in Pennsylvania, namelijk naar 
Lancaster County. In de 19e eeuw, als reactie op politieke (Franse Revolutie) en economische 
(Industriële revolutie) veranderingen, volgden nog eens 3000 personen. In 2017 stonden zo'n 
318.000 amish geregistreerd in 31 Amerikaanse staten en in drie Canadese provincies, het merendeel 
leeft in Pennsylvania, Ohio en Indiana. 

 
Leer 
Bij de amish zijn religie, waarden en traditie onlosmakelijk verbonden met het dagelijkse leven. Hun 
geloof wordt meer geleefd dan besproken. Het dagelijks leven is nauw verweven met het geloof; het 
kerkelijke, sociale en familieleven vallen vrijwel samen. Hierdoor ligt de nadruk niet op de theologie, 
maar op de praktijk van het geloof. 

 



 

 

 

 
 
Aan deze praktijk ligt wel een duidelijke doctrine ten grondslag. De kern is de verlossingsleer die 
gefundeerd is op het anabaptisme. God is de enige die beslist over het lot, of een mens uiteindelijk in 
de hel of de hemel komt. Een vroom en deugdzaam leven helpt wel, maar is niet beslissend. De 
amish geloven op basis van de Bijbel dat de mens ten diepste slecht is en de afstand tussen God en 
mens groot. Deze afstand blijkt uit hun strakke kerkliturgie. De traditie van het werpen van het lot 
geeft uiting aan de immanentie van God als uitdrukking van Zijn wil. De amish zien een groot 



 

 

onderscheid tussen zichzelf en de slechte wereld, waarin de moderniteit tot verdorvenheid heeft 
geleid. Ze zijn overtuigd van het onnut van kennis, autonomie en financiële zekerheid. Soberheid, 
een eenvoudig leersysteem, ontheffing van de leerplichtwet en pacifisme zijn echter ideaal. 

 
De plaats van het individu in het grote geheel is klein. In deze gemeenschapsreligie bepalen ouders 
wat kinderen doen, de groep bepaalt hoe men moet leven, en als individu moet je je daarin voegen. 
Een uitzondering hierop is de rumspringa. 

 
Erediensten worden eenmaal per twee weken gehouden bij een van de leden thuis, ze duren in het 
algemeen drie tot vier uur. Er worden twee preken gehouden, een lange en een korte. De 
voorgangers zijn niet theologisch geschoold. Tijdens de diensten wordt monotoon en zeer langzaam 
gezongen uit een gezangenboek uit 1654. 



 

 

 
Eenvoud 
De amish hechten zeer aan hun doperse geloof, waarin ook een radicaal pacifisme is besloten, 
alsmede eenvoudig leven waarbij men bijna volledig zelfvoorzienend is wat betreft voeding en 
alledaagse benodigdheden. Verder is belangrijk een hecht gezinsleven en loyaliteit aan de 
geloofsgemeenschap. Men plaatst zich bewust buiten de moderne wereld. De amish wonen in 
agrarische gemeenschappen, nog grotendeels zoals men in de eerste helft van de 19e eeuw leefde, 
zonder veel moderne voorzieningen en met gebruikmaking van traditionele landbouwmethoden en 
ambachtswerk. Men draagt nog de eenvoudige plattelandskledij uit die tijd. 

 
Onderwijs 
Zeggenschap over opvoeding en onderwijs is een basisbegrip in de amish-gemeenschap. Onderwijs in 
eigen kring, door eigen leerkrachten en volgens een eigen lesprogramma, maakt het mogelijk de 
typische amish-normen en -waarden door te geven aan een volgende generatie. Voorop staat het 
leren van de gemeenschappelijke waarden en van praktische vaardigheden. 



 

 

 
Het verwerven van 'wereldse kennis' op het niveau van middelbaar en hoger onderwijs wordt gezien 
als het toegeven aan persoonlijke ijdelheid. Amish-kinderen gaan tot ongeveer hun veertiende jaar 
naar school. Die bestaat meestal uit één enkel klaslokaal en wordt beheerd door de lokale 
gemeenschap. De kinderen krijgen les in rekenen, lezen, schrijven en Bijbelkennis. Er is veel aandacht 
voor praktische vaardigheden, die voor een groot deel ook thuis, op de boerderij en in de 
werkplaatsen worden verworven. Geschiedenis, aardrijkskunde en andere kennis over 'de wereld', 
zoals op andere scholen gewoon is, worden niet onderwezen. Daardoor hebben de meeste amish 
slechts een beperkt beeld van de geschiedenis en de wereld buiten hun gemeenschap. Dit wordt nog 
in de hand gewerkt doordat veel van de amish geen kranten lezen en geen televisie, radio, telefoon 
of internet gebruiken. 

 



 

 

In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw zijn er door de overheid processen aangespannen 
tegen amish die niet aan sommige leerplichtwetten wilden voldoen. Veel vaders hebben toen in de 
gevangenis gezeten omdat ze weigerden hun kinderen naar de toen verplicht geworden 'high school' 
te sturen. Na een lange en soms bittere strijd stelde het Hooggerechtshof hen in 1972 in het gelijk. 
Volgens het hof zou verplichte deelname aan vervolgonderwijs de vrijheid van godsdienst, een van 
de hoofdrechten in de Amerikaanse grondwet, van de amish in ernstige mate in gevaar brengen. 

 
Techniek 
Vaak wordt er door de buitenwereld van uitgegaan dat alle amish tegen technische vooruitgang zijn. 
Dit ligt genuanceerder. Halverwege de 19e eeuw werd het steeds duidelijker dat de industriële 
revolutie, die rond 1800 was begonnen, de wereld grondig had veranderd en dat er voor de 
toekomst nog veel meer verandering stond aan te komen. De amish-gemeenschap hield toen 
meerdere conferenties over de vraag hoe men moest omgaan met al die moderne ontwikkelingen. 
Het grootste deel van de amish, het deel dat tegenwoordig bekendstaat onder de naam Old Order 
Amish, besloot de nieuwe ontwikkelingen in zijn geheel af te wijzen en alleen de tot dan toe 
gangbare, relatief eenvoudige, technische hulpmiddelen te blijven gebruiken. De rest van de 
gemeenschap vormde verschillende splintergroeperingen die, in verschillende gradaties, liberaler 
omgaan met producten van de latere technische vooruitgang. 

 



 

 

De Old Order Amish gebruiken alleen technieken die gangbaar waren rond 1850 en rijden daarom 
tegenwoordig nog steeds met paard-en-wagen, gebruiken geen elektriciteit en dragen nog steeds de 
toen gebruikelijke kleding. De meer liberale stromingen maken wel gebruik van na 1850 ontwikkelde 
technische hulpmiddelen en hebben bijvoorbeeld wel elektriciteit, en gebruiken zelfs ook auto's 
(Beachy- en New Order Amish). Soms wordt dit niet toegepast voor huiselijk gebruik, maar alleen om 
moderne werktuigen bij het werken op de boerderij of de werkplaats te gebruiken. Bij anderen gaat 
het om een bijna volledige toepassing van alle moderne technologieën in werk- en woonhuis. Vaak 
worden deze 'moderne amish' door de meer conservatieven niet meer als 'echte' amish beschouwd. 

 
Talen 
Zowel jonge als oude amish spreken een Zuidwest-Duits dialect met elkaar. De overgrote 
meerderheid van de amish spreekt Pennsylvania-Duits, terwijl ongeveer zeven procent van de amish 
een Elzassisch dialect of een dialect uit het Zwitserse Bernerland spreekt. Erediensten worden 
gehouden in het Bijbel-Hoogduits of Pennsilvaans. 

 



 

 

Rumspringa 
Kinderdoop kennen de amish niet: evenals andere doopsgezinden vinden ze dat iemand pas 
weloverwogen en bewust tot de gemeenschap kan toetreden als hij of zij de jaren des onderscheids 
heeft bereikt rond het 20e levensjaar. Vanaf een jaar of zestien mogen amish een paar maanden tot 
een paar jaar leven als de gemiddelde Amerikaan. Zo kunnen ze beter kiezen tussen het leven in de 
amish-gemeenschap en het leven in de wereldse Amerikaanse maatschappij. Dit wordt rumspringa 
(Nederlands: in het rond springen, ronddollen) genoemd. Ze mogen altijd terugkeren naar de amish-
gemeenschap, op voorwaarde dat ze dan ook hun hele leven amish blijven. Op deze wijze kunnen de 
jongeren ervaren wat er in de rest van de maatschappij zoal te koop is en kan de keuze voor een 
leven als amish bewust worden gemaakt. Zo'n 85 tot 90 procent kiest ervoor om zich na de 
rumspringa weer bij de amish aan te sluiten en bijna allen houden zich daarna de rest van hun leven 
ook aan die keuze. Bij dit definitieve aansluiten worden de jongvolwassenen ook gedoopt en nemen 
hun vaste plaats in de gemeenschap in. Kiezen ze niet voor het amish-leven, dan worden ze vaak 
verstoten door hun familie en de amish-groep waarin ze zijn opgegroeid. 

 
Straf bij overtredingen 
Als een lid van een traditionele amish-gemeenschap iets doet dat ernstig in strijd is met de 
gemeenschapsafspraken en zich na herhaalde vermaningen niet betert, kan deze persoon op 
voorstel van de kerkleiding voor een bepaalde periode door de hele gemeenschap worden 
genegeerd. Dit wordt shunning of Meidung (mijding) genoemd. Niemand mag dan meer spreken met 
of luisteren naar de overtreder, totdat deze in een bijeenkomst van de gemeenschap zijn zonden 
heeft beleden. Bij zeer ernstige overtredingen kan dit mijden levenslang duren, zodat de overtreder 
dan feitelijk uit de gemeenschap verstoten is. 

 



 

 

 
Genetica 
Doordat zich vrijwel geen mensen van buiten de gemeenschap bij de amish voegen zijn alle amish 
nakomelingen van de kleine groep oorspronkelijke kolonisten en is iedere amish verwant aan de 
familie van zijn of haar partner. Dit leidt tot genetische drift. Bij de amish komt het syndroom van 
Ellis-van Creveld vaker voor, waarbij onder andere dwerggroei en polydactylie als symptomen 
aanwezig zijn. Ook komen er veel tweelingen voor onder de amish. Doordat het gemiddelde amish-
gezin vijf tot tien kinderen heeft, groeit de gemeenschap snel: iedere 20 jaar verdubbelt hun aantal. 
Omdat goed bekend is wie allemaal familie is van wie en de groep bereid was mee te werken aan 
wetenschappelijk onderzoek, zijn veel genetische onderzoeken verricht onder de amish. Een 
onderzoek waaruit voor het eerst bleek dat manisch-depressiviteit een genetische basis kan hebben, 
werd in een amish-populatie uitgevoerd. 

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

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 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  

 
    ****************** 
Tenslotte 
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 


