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Januari 2018 

Ermeluiden 
Een nieuwe start na rumoerig einde ? 

De start van 2018 is bestuurlijk gezien, voor het Shantykoor- en Gezelligheidskoor 
“Ermeluiden”, eufemistisch nogal rumoerig verlopen. In 2017 treedt het complete 
bestuur af en stelt zich maanden demissionair op. In 2018 blijven ze weg op de eerste 
repetitieavond van het nieuwe jaar en zelfs op de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op 13 
januari 2018. 

Wat brengt ons koorjaar in 2018? Hopelijk brengt de Algemene Leden Vergadering in 
februari ons hierin duidelijkheid en maken we ons eigen motto weer waar. 

De planning van onze jaarcommissie ziet er tot op heden als volgt uit: 

13 januari een zeer geslaagde en gezellige nieuwjaarsbijeenkomst  
 

Henk bedankt! 

Een geslaagde en 
gezellige bijeenkomst



1e Optreden in 2018 bij Zorgcentrum “De Ameniet” in Ermelo 

Een grote opkomst bij ons eerste optreden van het nieuwe jaar. Dit zowel bij onze gasten 
in De Amaniet als bij de eigen koorleden. De sfeer was goed en de temperatuur hoog. Twee 
keer een optreden van een half uur met o.a. het lied 24 rozen van Toon Hermans, dat we 
voor het eerst zongen op de nieuwjaarsbijeenkomst in Pinel. 

Mededelingen van het bestuur 

Vertrek Joop van Wijnbergen en John Offermans 

Helaas deelt onze Joop van Wijnbergen ons 25 januari mede dat zijn vertrek van het Shanty- 
en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” nu definitief is.  

Ook John Offermans heeft ons te kennen gegeven nu echt afscheid te willen nemen. 

We zullen jullie zeker missen, zoals we in de loop van de tijd al vele goede koorvrienden 
hebben moeten missen.  

Erg jammer, het kan zo mooi zijn, waarom doen wij dit elkaar toch aan?

Op 23 januari heeft het bestuur de leden een verklaring voorgelezen omtrent de redenen 
waarom zij niet op de eerste oefenavond en de nieuwjaarsbijeenkomst aanwezig waren. 

Zie voor de volledige tekst de website Ermeluiden onder kopje Mededelingen van het 
bestuur. 

Wordt vervolgd op de Algemene Leden Vergadering dinsdag 20 februari 2018



 

Manfred Fischer nu koorlid! 

  
Jaarlijkse ALV Ermeluiden 20 februari 2018 
 

 
 

 

Oude bestuur Nieuwe bestuur

Ondanks veel zieken toch een goede opkomst bij de ALV. Aan Jan van der Vlis zal een fruitmand 
worden bezorgd.  Voor foto’s en diavoorstelling zie ook op website: Arthurkohlman.nl 



 

We dronken een glas, deden een plas 
en alles bleef zoals het was.... 

Dirigent Ton de Kruijf sprak zijn wensen uit voor het komende koorjaar. Hierbij haalde hij vele 
punten uit zijn praatje uit 2011. Oude wijn in nieuwe zakken. Aandacht voor de vacature van 
koormeester (GERARD VAN DIEMEN?) maar ook voor manspeaker, pr commissie. Er is een 
besluit genomen om meerstemming te blijven zingen. 

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd na 6 maanden demissionair te zijn geweest. Gert 
Scherpenzeel en Adriaan van Rijn zijn bij handopsteking toegetreden op de vrijgekomen 
plaatsen van  Henk Schuurman en Everhard  van Otterloo. Op de vraag wat er met de 
afgetreden bestuursleden die demissionair waren gebeurde werd, bevestiging gevraagd bij 
acclamatie. 

Het ere-lidmaatschap werd toegekend aan ons koorlid/muzikant van het eerste uur Hans 
Butzelaar. Binnenkort zal hij officieel geëerd worden. 

De aftredende bestuursleden Henk Schuurman en Everhard van Otterloo werden bedankt voor 
hun inzet. Ook de dames zijn bedankt met een kadobon voor hun goede zorgen. Voor Henk 
Schuurman was het de laatste bijeenkomst bij Ermeluiden. 

De vakantie periode is vastgesteld in de periode van 6 juni 2018 - 23 juli 2018 

Besloten is om de belangrijkste punten van de ALV op een oefenavond dan wel op de website 
van Ermeluiden nog eens samen te vatten voor leden die afwezig waren. 

De avond begon met koffie en cake van Herman Oudshoorn (bedankt!) en is afgesloten met een 
drankje. 



 
Nieuwe muzikanten bij ons koor april 2018 

 



 



 

 

 

Dinsdag 24 april presentatie van het 
nieuwe tenue voor Ermeluiden. In 

verschillende variaties te gebruiken. 

Links boven voor de dirigent



Koningsdag 2018 
Met zang voor de RABO bank 

 

 

 

Leuk gezongen. 

Compliment gekregen voor het vernieuwde repertoire en steeds betere fluitsolo.



Optreden Arcade 1 mei 2018. 
 

Een gezellig optreden bij de Arcade op 1 mei 2018. 

Vele bewoners deden op hun eigen manier enthousiast met ons mee. 

Ook het speciale lied 24 rozen van Toon Hermans deed het erg goed bij de bewoners 
van de Arcade waarbij de dames een roos kregen uitgereikt. 

Een dankbaar optreden!



Ook de nazit in Pinel na het optreden bij de Arcade bleek erg gezellig en werd een lekkere 
bitterbal geserveerd. Zo komen de tijden van vroeger weer langzaam terug.



Extra Algemene Leden Vergadering op 8 mei 2018 

  

Besloten is dat de kosten voor het overhemd voor rekening komen van de vereniging en de kosten 
voor het jack voor eigen rekening komen. 

Aanpassingen in het Huishoudelijke Reglement 

Aanbevelingen van Shanty Nederland 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Shanty festival 25 augustus 2018.  Op het  Pauwenplein van 12.00 - 17.00 uur met Ermeluiden, 
Qua Patet Orbis, Vrouwen van schipper Kee, het zeemanskoor uit Nijkerk. 

Erelidmaatschap Hans Butzelaar 

De Arcade bedankt “Ermeluiden” voor 
het gezellige optreden van 1 mei j.l.

Het bestuur toont de nieuwe outfit voor het 
Shanty-en Gezelligheidskoor “Ermeluiden”



Feestelijke Molendag zaterdag 12 mei Molen De Koe draait 10 jaar! 
 

Na een rit met paard en wagen opende burgemeesterAndré Baars het feest door samen met de 
molenaars de molen in werking te zetten., waarna Jan Scholte een korte uitleg gaf over het 
Ermelose Molenlied dat vervolgens met een soort flashmop ten gehore werd gebracht. 

Diverse koorleden ondersteunden het publiek door van af de molen en op de grond mee te zingen. 

Daarna was er de gehele dag zeker op muzikaal gebied veel te beleven. Een geweldig optreden van 
Easy & Free een Iers-Schotse Folkband uit Giethoorn en natuurlijk niet te vergeten ons dames 
koor Eigenwijs.  Ben on Sax bracht op al zijn instrumenten de hele dag veel gezelligheid mee. 

Een plein vol met gezellige kramen en lekkere hapjes, de welbekende pannenkoeken van Jan en 
wat te denken van de broodjes warm gerookte zalm die waren o.a. door Aalt Hop eind van de 
middag geheel uitverkocht. Alles bij elkaar in zomerse temperatuur een zeer geslaagde molendag. 



Ermeluiden te gast bij de langste ontbijttafel van Ermelo  
op 26 mei 2018 

 

 29 mei 2018 voor de eerste keer twee-stemmig solo gezongen, 

Hoewel ik door de dirigent voor het blok gezet werd om samen met Henk Slots het lied 
The Fields of Athenry te zingen was ik blij verrast met een twee stemmig solo. Klonk 
zeker voor de eerste keer best aardig (al zeg ik het zelf)



Ere lidmaatschap 
Hans Butzelaar 

 



29 mei 2018 Hans Butzelaar erelid Shanty-en Gezelligheidskoor “Ermeluiden”



  

Dordrecht optreden 2 juni 2018  

Zaterdag 2 juni opnieuw een “schoolreisje” van het Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden”. 

Dit keer met de bus naar Dordrecht.  Een festival op een naar mijn smaak magere plek van de stad, 
maar wel gezellig publiek en een goede strakke organisatie.   

Het weer was vergeleken met de afgelopen dagen minder zomers dan we gewend waren, bewolkt 
maar prima om bij op te treden. Gelukkig geen 30 graden! 

Twee keer een half uur op getreden en aan het einde van de middag een korte samenzang. 

Al met al een leuke dag maar had van mij ook in eigen omgeving gemogen.(25 augustus?) 



De 

Admiraliteit.   Shantykoor uit Dordrecht 

Barend Fox uit Rotterdam 

Ermeluiden uit Ermelo 

De Pontonniers uit Papendrecht 

 

 

 

2 juni 
2018  



Hans Butzelaar 

Koorlid sinds 21-10-2003


Waardering uitgereikt op 16-01-2007 

12,5 jaar lid Ermeluiden op  22-03-2016 


Ere lidmaatschap uitgereikt op 3o-05-2018


12 september 1945                     27 juli 2018



 

Informatie blad voor (toekomstige) sponsoren en donateurs van het Shanty- en Gezelligheidskoor 
“Ermeluiden” 

 

Ritme versterking bij het koor door Wanda Epema 

Juli 2018 

 

Condoleance tekenen voor Hans Butzelaar 31 juli 2018 

Fraai bloemstuk gemaakt door Liny van den Broek 



Uitreiking nieuwe kleding. 

Voor het eerst te dragen op 25 augustus 2018 

BBQ feest shantykoor “Ermeluiden” bij Henk van de Broek 
10 augustus 2018 

 

 

Bedankt voor de goede zorgen, wederom een gezellige avond.  



 
   Zie ook mijn diavoorstelling van 64 foto’s en de video film van 11 min 



Shantyfestival Putten 2018 & Duo marathon.      18 aug 2018 

Optreden: 1. Bij dikke deur en 2-brothers, 2. Kerkplein en 3 Foppen 

Samenzang op het kerkplein 



Shanty mini-festival ERMELUIDEN 
T.g.v. 15 jarig bestaan 
25 augustus 2018 
M.m..v. 
Qua Patet Orbis 
Vrouwen van Schipper Kee 
Nijkers Welvaren 
Ermeluiden 

Zie diavoorstelling van de gemaakte foto’s 
Tevens videofilm. 

1e maal optreden in ons nieuwe tenue 

 

Groepsfoto van alle aanwezigen. 



Wereld havendagen Rotterdam 2018 
8 september 2018  
Georganiseerd door de Stichting Shanty festival Rotterdam 
 



 

Henk van den Berg. Nieuw koorlid per 1 oktober 2018 

Henk Nes viert samen met drie koren zijn 70e 
verjaardag op de party boerderij van de familie van 
Veldhuizen in Kootwijkerbroek.  

Hiervan zijn de vele foto's n de videofilm aan Henk en 
Kathy overhandigd.  (Zie o.a. onze website) 

Onze dirigent Ton de Kruijf mocht op 
ons jubileumfeest van ons 15 jarig 
bestaan een Koninklijke Onderscheiding 
ontvang uit handen van burgemeester 
Andre Baars. Een zeer geslaagde 
feestavond met vele gasten in goede sfeer 
bijeen. 

Ook de presentatie van ons clubblad 
"Scheepspraot" viel in goede aarde door 
luxe uitvoering en leuke inhoud. 

De vertoning van de film over de eerste 
shanty jaren alsmede ons mini festival 
t.g.v. ons jubileum is zeer gewaardeerd. 

Van het jubileumfeest zijn vele foto's 
gemaakt en een leuke videofilm. (Zie 
website www.ermeluiden.nl) 

Wie schrijft over deze (of andere) gebeurtenissen een leuk artikel voor ons eventuele 
volgend exemplaar van “SCHEEPSPRAOT"? 



Een zeer geslaagd jubileum festival waar ongeveer 150 foto’s zijn gemaakt. Hieruit is een selectie 
gemaakt voor plaatsing op de website van Ermeluiden en een selectie voor de jubilaris Ton de 
Kruijf. Tevens is een videofilm in de maak die van deze avond een goede indruk zal geven. 

De decoranus heeft zijn document reeds mogen ontvangen een complete diavoorstelling van alle 
gemaakte foto’s en een videofilm van de hele avond met een speelduur van 25 minuten. 



Optreden L.T.V. Irminloo zondag 14 oktober 2018 
 

Bij uitzondering opgetreden op 
zondag voor een erg klein maar 
zeer enthousiast publiek. 

Na het bokken en geiten toernooi 
volgde de prijsuitreiking waarin 
onze Gerard van Diemen net de 
boot voor de finale mistte. 

Maar voor de tennisvereniging 
heeft hij wel gezorgd voor een 
spetterende afsluiting van de dag. 
Jammer dat er zo weinig 
deelnemers zijn blijven zitten 
want gezellig was  het wel. 

Videofilms gemaakt in 2018  



 

Eerste solisten training voorafgaande aan de oefenavond 6-11-2018 

Henk Nes viert 70e verjaardag (op DVD_

Dirigent heeft schema opgesteld om 
wekelijks de solisten de gelegenheid te 
bieden hun solozang te verbeteren.



Afgelopen dinsdag werden we opgeschrikt door het nieuws dat Manfred 
Fischer na een bezoek aan de huisarts vanwege rugklachten dezelfde dag nog 
werd opgenomen in het ziekenhuis. Manfred is woensdagmorgen j.l. direct 
geopereerd, waarbij hij vanaf zijn ribbenkast tot aan de lies is open gemaakt. 
Er is een stent gezet en een omleiding. De operatie was zeer zwaar en heeft 
zo'n 6 uur geduurd. Hij heeft ook een morfinepomp gekregen, die hij zelf kan 
bedienen. Tot nader bericht mag hij geen bezoek hebben.  
Voor hen die hem een kaartje willen sturen: St Jansdal Harderwijk afd. Oost 
kamer 111. Laatste nieuws zondag 11 november: 
Manfred is vrijdagavond met spoed weer geopereerd vanwege complicaties. 
Henk van den Broek hoort maandag meer en licht ons a.s. dinsdag in. 
Laatste nieuws 13 november is dat Manfred afgelopen vrijdag ontslagen is uit 
het ziekenhuis en weer thuis is!. 

Met Johan Schouten gaat het gelukkig weer wat beter. Hij maakt weer 
wandelingen op zijn geliefde hei, maar ziet zijn terugkeer bij ons koor dit jaar 
nog niet gebeuren. Bezoek is van harte welkom, wel rust Johan 's middags tot 
15.30 uur. 

Rabobank Randmeren Clubkas Campagne 
Woensdagavond 7 november j.l. was de bekendmaking van de Rabobank Randmeren 
Clubkas Campagne en mocht onze voorzitter Henk van den Broek een cheque in 
ontvangst nemen ter waarde van € 503,33. Voorwaar een geweldig resultaat, ook gezien 
het aantal deelnemende verenigingen dat zich had ingeschreven. Uiteraard danken wij de 
Rabobank voor deze campagne, maar bovenal alle leden die de moeite hebben genomen 
om op ons te stemmen. 

2e Solistentraining 13 nov 2018 



 

Maken groepsfoto 
30-11-2018 
Voorafgaand aan ons optreden in 
St Jansdal staat er een fotosessie 
gepland op de HK 9 in de haven 
van Harderwijk tegenover het 
gemeentehuis. 
Doel is om een groepsfoto van 
ons koor te maken in het nieuwe 
tenue die voor representatieve 
doeleinden is te gebruiken. Voor 

wat betreft het tenue is het de bedoeling dat we de bodywarmer 
aanhebben zonder de mouwen (zelfde als in St Jansdal). 
Van een ieder wordt verwacht dat hij/zij om uiterlijk 14.00 uur aanwezig zal 
zijn. Gratis parkeren is mogelijk op de parkeerplaats nabij de Harderwijkse 
molen. 
Meenemen: een goed humeur, opstapjes, muziekinstrumenten, evt. stoelen en 
het roer. Einde fotosessie om 15.00 uur om de materiaalcommissie de 
gelegenheid te geven e.e.a. op de te bouwen in St Jansdal. 
De HK 9 is degelijk genoeg om 45 man te kunnen dragen, het is echter een 
schip van 9 à 10 meter lang waarop het passen en meten zal worden om een 
ieder een goed plekje te geven. Een mogelijkheid is er voor een aantal wat 
minder valide koorleden op de steiger plaats te nemen met wellicht de 
muzikanten. Ga zo staan dat je zelf ook de camera ziet, want daarmee 
verzeker je jezelf van een zichtbaar plaatsje op de foto. 
Bij regen en/of slecht weer gaat de fotosessie niet door en gaan we 
rechtstreeks naar St Jansdal. 
 

 

Solisten  dinsdag 27 november 2018



 

Lokatie Harderwijk voor de laatste groepsfoto van 2018. 
 



Zingen in St.Jansdal  
30 november 2018 

 

     Anke Epema 70 jaar! 



Laatste optreden van 2018 bij het afscheid van  Ada Overeem 

Op naar het nieuwe jaar! 

Eerste oefenavond op 8 januari 2019 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari 2019 

Zie ook het jaaroverzicht 2018 op DVD 


