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ERMELUIDEN
Opgericht op 30 september 2003

Waar men zingt en lacht daar zijn geen boze mensen 1

Voor meer informatie zie onze website  www.ermeluiden.nl en 
de website sponsor www.arko-video.nl  

VERSLAG  

       In dit jaar verslag wordt alles bijgehouden, wat er in het koor 
plaatsvindt. In chronologische volgorde wordt dit verslag opgebouwd 
en voorzien van enkele beelden.

DVD Jaaroverzicht 2005 
beschikbaar!

(Voor inhoud zie volgende bladzijde)
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KORTE 
BESCHRIJVING

Het Shanty- en 
Gezelligheidskoor bestaat 
uit 45 mannen die plezier 
beleven aan het samen 
zingen van shanty- en 
andere, voornamelijk 
Nederlandstalige liedjes.

Van Drunken Sailor tot 
Het kleine cafe aan de haven 
en van John Kanaka tot Op 
de grote stille heide. 

Het koor werd opgericht 
op 30 september 2003 en 
bestond toen uit 17 leden

Het koor wordt begeleid 
door enkele muzikanten. Zij 
bespelen o.m. de 
accordeon, de 
harmonica en de gitaar

http://www.ermeluiden.nl
http://www.ermeluiden.nl
http://www.arko-video.nl
http://www.arko-video.nl


Inhoud DVD Jaaroverzicht 2005
Januari

Nieuwjaarsbijeenkomst “ Ermeluiden” met open koorrepetitie met dames.
Nieuwjaarsreceptie gemeente Ermelo in de Dialoog

Februari

Oefenavond in Pinel
Verjaardag heer Dirksen 65 jaar

Maart

Katholieke Bond van Ouderen (KBO) 15 jaar
Oefenavond in Pinel

April

Optreden bij de huurders vereniging “ De Rode Draad” in de Dialoog
Optreden koninginnedag Ermelo / Varken aan het spit bij Henk van Hartskamp

Mei

Joop Artz viert zijn 65e verjaardag
Ledenvergadering Shanty- en Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” 
Verjaardagsfeest bij de familie Leenheer

Juni

Oefenavond Pinel / Loggerfestival Vlaardingen
Optreden in het Roosevelthuis te Doorn / Huwelijksfeest Ton & CLasien van Steenoven

Juli/augustus

Burg Bieren Ermelo
Aanschaf nieuwe geluidsapparatuur

September

Optreden in het Dolfinarium / Maken koorfoto op schip / 
Optreden in de Baanveger voor de SWOE
Optreden in Walibi

Oktober

Met paard en wagen op pad  met Henk van Hartskamp / Bert Raap met pensioen
Oefenavond in Plaza / Huwelijk Ernst-Jan Scholten

November

Optreden in de Dillenburg en Rehoboth / 
Stemmentest oefenavond Pinel

December

Verkiezing vrijwilliger van het Jaar 2005 / Jaarvergadering Shanty koor
Oudejaarviering bij Aalt en Corry Hop
Dames aan het woord / Afsluiting
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Agenda 2006
03 januari $ Nieuwjaarsbijeenkomst in “ Het Kruispunt” met samenzang dames 
01 januari$ Ton de Kruijf publiceert de theorie zangtechniek op website van Ermeluiden.
25 januari $ Commissieleden bijeenkomst Shanty- en Gezelligheidskoor “ Ermeluiden”
04 februari  $ Optreden in Monnikendam. Johan van den Brink wordt 40 jaar.
09 februari$ Optreden in woon- en zorg centrum “ Rehoboth” te Ermelo
14 maart$ Optreden in “ Stroud” Putten voor vrouwennetwerk NVVH Ermelo-Putten
01 april$$ Optreden in Barneveld bij Henk Nes t.g.v. 25 jarig jubileum hotel “ Heidepark” 
06 april$$ Gastoptreden met Showband “ Doe Maar”  op ‘s-HeerenLoo-Midden Nederland
13 april$ $ Een laatste, gezongen groet (Sailors Farewell Hymn) aan Dick van Mondfrans
29 april$$ Optreden Koninginnedag Ermelo met BBQ bij Henk van Hartskamp
13 mei$ $ Optreden voor de Molenstichting “ De Koe” 
13 mei$ $ Huwelijksjubileum (50 jaar) Dolf en Nellie Brancart
27 mei $ $ Optreden voor 1200 jaar Telgt
15 juni$ $ Optreden voor 35 jaar FC Horst op voetbalterrein Horst
20 juni$ $ Jaarvergadering “Ermeluiden”
24 juni$ $ Optreden bij de golfclub Harderwold in Zeewolde
5 augustus$ Optreden bij Burgbieren Ermelo
8 augustus$ Prijsuitreiking voetbaltoto (na oefenavond)
14 augustus$ Optreden in het Roosevelthuis te Doorn.
1 september$ Optreden Tennisvereniging Het Laakhuisje 30 jaar
10 oktober$ Optreden Dennenheul vakantieweek. Woudsoord
21 oktober $ Opnames Demo CD in “Het Kruispunt”
4 november$ Vrijwilligersbijeenkomst Rode Kruis - Zonnebloem Ermelo
21 november$ Optreden bij Centrale Blinden Bibliotheek (CBB)
22 november$ Optreden voor de 65 jarige Harry Altena
06 december$ Optreden voor de vrijwilliger van het jaar 2006 in PINEL
16 december$ Optreden voor de 95 jarige moeder van Henny Oudshoorn
19 december$ Algemene Leden Vergadering Ermeluiden
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST 3 JANUARI 2006

 * Gezellige en druk bezochte bijeenkomst.  
 * De voorzitter wenst ons bij vergissing een
    voorspoedig 2005!  
 * Samenzang met de dames resulteerde 
    in fraaie klanken 
    Ook de dames alleen klonken erg goed.
    (Op DVD!) 
 * De video presentatie van 
    het jaaroverzicht 2005 was een groot succes.
 * Entertainer Bouke Jagt verrast!  
   Een solo optreden uit onverwachte hoek 
   (Op DVD!)
 * Veel lekkere hapjes dankzij het systeem 

dat een ieder wat lekkers meeneemt.

PUBLICATIE THEORIE ZANGTECHNIEK OP WEBSITE  01 JANUARI 2006

Ton de Kruijf heeft zijn woord 
gestand gedaan en per heden is 
de theorie zangtechniek  
compleet gemaakt en voor 
publicatie in het ledengebied 
(MRC) op de website van  
Ermeluiden vrijgegeven. Naast de 
letterlijke theorie is er, op 
bescheiden wijze, gebruik 
gemaakt van audio- en 
videofragmenten. Kortom, het 
wordt U van harte aanbevolen.

Titels:
Plezier
Iedereen kan (leren) zingen
Warming up/inzingen
Ademhaling
Ademsteun
Mond, keel en tong
Het strottenhoof
Het masker
Articulatie 1 en 2
Zuiver deel 1 en 2
Volume en toonhoogte
Tekst(en)
Stemzorg deel 1 en 2

Bron: Tipboek Zang,  
Hugo   Pinksterboer               
ISBN 90-76192-08-1
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COMMISSIELEDEN BIJEENKOMST   25 JANUARI 2006 
Voor het eerst sinds de oprichting kwamen alle commissies van de zangclub bijeen. En dat zijn er 

wat!  Veel leden vervullen dan ook wel een of andere functie binnen het Shanty- en Gezelligheidskoor “ 
Ermeluiden” Maar ook afstemming van de commissies onderling is af en toe gewenst. Als is het maar om 
van elkaar te weten wie wat doet. De Bar en Recreatie commissie zijn samengevoegd. ARKO Video heeft 
van deze vergadering een samenvatting gemaakt op dvd.

* Muziek en repertoire commissie   
* Evenementen commissie
* Audio commissie
* Materiaal commissie
* Locatie commissie
* Recreatie commissie
* Bar commissie
* PR commissie

JOHAN VAN DE BRINK 40 JAAR. OPTREDEN MONNICKENDAM OP 6 FEBRUARI 2006

 * Door familie en vrienden werd Johan verrast.  
 * Schip de vriendschap geeft accommodatie 
 * Jammer dat de binnenruimte te klein was              

$ voor een optreden met ruim 30 mannen.
    Buiten was het wel erg koud hoor.  Brrr.
 * Met aangepaste tekst werd voor hem o.a.
    aan het kleine café aan de haven gezonden. 
 * In Café “ ‘t Marker Veerhuis”   kwam het 

$ koor bij Angela weer op temperatuur.
 * Familie van den Brink schreef fijne 

$ bedankbrief aan de leden van het koor
   ( DVD van 27 minuten)

Johan van de Brink schreef het bestuur: 
“ Ik wil jullie nogmaals bedanken voor jullie 

fantastische optreden. Ik weet dat het voor jullie 
vroeg is geweest maar het was onvergetelijk. Mede 
door jullie bijdrage is het voor mij een 
onvergetelijke dag geworden.”
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OPTREDEN IN DE DILLENBURG OP  9 FEBRUARI 2006

REHOBOTH 1955 - 2005	 	 
* Ontvangst en opening door dhr B.Apperlo en een heerlijk hapjes buffet voor de gasten
*  Shanty- en Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” treedt op voor een enthousiast publiek
* 15 liederen en een toegift waren de ingredienten voor deze gezellige avond.
* Nieuw voor het koor was de man speaker Henny Oudshoorn. 
   In leuke bewoordingen werden de liedjes door hem ingeleid en waar nodig vertaald.
* Fiddler”s Green is met de solozang vanTon van Steenoven eveneens in een nieuw jasje gestoken.
* Dat niet alles even vlekkeloos verliep is te horen op de DVD (57 minuten)  die van deze avond is        
   samengesteld. 

BERICHTEN VAN DE SITE  “HET ERMELUIDERTJE” 
20 jan 2006$ PERSBERICHT Zingen is anti-stress
24 jan 2006$ TROSSEN LOS Een leuke reactie die via de site is binnengekomen
28 jan 2006$ ISA festival Ijsselmeer gaat niet door
19 feb 2006$ Ietsje moeilijker - herkennen
28 feb 2006$ Dick van Mondfrans geopereerd.
8 mrt 2006$ Aan-en afmelden via de site kan weer!
9 mrt 2006$ Een nieuwe rubriek - Doe het zelf. Eerste onderwerp A6 boekje
10 mrt 2006$ Meezing- en Introductieteksten op de site
11 mrt 2006$ Dick van Mondfrans aan de beterende hand. Een kaartje is welkom!
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OPTREDEN VOOR DE NVVH VROUWENNETWERK ERMELO/PUTTEN 14 MAART 2006

Repertoire:
Voor de pauze
1. Het Kleine Cafe 
2. In ‘t Groene dal
3. Haallijntje
4. W-Z-W van Ermelo
5. Curacao
6. Pauzelied

Twee manspeakers 
introduceerden de liederen

Na de Pauze
7. De allerbeste kok
8. Janmaat houdt van zingen
9. John Brown
10.Zuiderzee ballade
11. Het slavenkoor
12. Fiddler’s Green
13. Mingula boatsong
14. Ruisen der golven

25 JAAR HOTEL “HEIDEPARK” OPTREDEN IN BARNEVELD 1 APRIL 2006

NAMENS HET HELE KOOR GEFELICITEERD MET DIT JUBILEUM!! 
ook hebben we vernomen dat aan dit familiebedrijf een einde komt. Ook daarna wensen we 
jullie een hele fijne tijd toe waarin veel plaats zal zijn voor muziek en zang.  (Ook op DVD!)
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Met z’n allen in de bus naar 
Barneveld waar het koor is 
uitgenodigd voor het hele 

feest.

Voor Henk en 
zijn Oostenrijkse 

gasten wordt  Wien 
ten gehore gebracht

Na juni komt 
hopelijk nog 

meer tijd voor 
muziek en zang!

Weliswaar een 
ietsepietsie buiten het 
repertoire, maar we 
doen het graag.

Optreden 
met voor 
Henk 
dierbare 
vrienden 
en liederen

Bedrijfsjubileum Hotel 
Heidepark 
1 april 
2006

        NVVH Vrouwennetwerk 
Afdeling Ermelo Putten 

Onze populariteit was op 13 maart vorig jaar 
voor de dames van de NVVH Ermelo-Putten 
voldoende reden om ons dit jaar te vragen voor hen 
op te treden op de jaarlijkse feestavond in gebouw 
Stroud te Putten. DVD van gemaakt 65 minuten.



GASTOPTREDEN BIJ 
SHOWBAND “DOEMAAR” 

Op donderdag 6 april is er een gastoptreden 
van het Shantykoor bij Showband DOE-MAAR op 
‘s Heerenloo Midden Nederland. Onder de 
bezielende leiding van Johan Kwakman worden de 
clienten van ‘s Heerenloo weer opgezweept tot 
grote hoogte.

AUDIO COMMISSIE AANGEVULD

JAN VAN VEENHUIZEN TREEDT ALS 6E MAN TOE AAN DE AUDIOCOMMISSIE
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Hulde aan deze mannen die keer op keer 
zorgdragen voor gesjouw en veel gedoe om 
toch dat beetje extra geluid te krijgen dat 
nodig is om ons koor beter hoorbaar te 

maken. Door het doen wordt er geleerd. 
Een kleine tip:

Naast volume ook klankkleur aanpassen!



 

Op verzoek van de familie, willen wij als Shantykoor “ Ermeluiden” op gepaste wijze afscheid van Dick nemen. 
Wij doen dat met het zingen van de Sailors Farewell Hymn, 

een lied dat zeelui aan boord zongen tijdens het begrafenisritueel van een overleden makker. 

Het lied eindigt met de woorden: 
Wanneer mijn dagen voorbij zijn, is het tijd om koers te zetten naar de hemel. 

Here wilt U dan bij mij zijn.

  SHANTY- EN GEZELLIGHEIDSKOOR ERMELUIDEN$ JAAR 2006

BLAD 9 



KONINGINNEDAG 2006

Zaterdag 29 april staat dit 
jaar in het teken van 
koninginnedag 2006. Hoewel het 
weer, zeker voor HM de 
koningin, die in Zeewolde op 
bezoek was, verre van fraai was, 
had het koor ten tijde van hun 
optreden zeer behoorlijk weer. 
Drie optredens in ons dorp, met 
veel bekende liederen trokken 
veel toehoorders. Speciaal voor             
“ Ermeluiden” trotseerden “fans” 
het slechte weer om naar onze 

liederen te luisteren. De 
verplaatsing ging middels een kar 
met tractor. Na afloop van deze 
geslaagde dag genoten de 
koorleden en hun dames van een 
heerlijke bbq bij Henk en Wil van 
Hartskamp. Op deze gezellige 
avond werd een poster van het 
Shantykoor aangeboden door 
ARKO-Video, welke de volgende 
maand in de oefenruimte Pinel 
zal worden opgehangen.

50-JARIG HUWELIJKSFEEST KOORLID DOLF.                  MOLENSTICHTING PAKT UIT.
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Fietstochten in de mooie 
omgeving en diverse 
kraampjes rond de molen.

Diverse optredens waaronder 
natuurlijk het 

Shanty- en Gezelligheidskoor      
Ermeluiden 

En natuurlijk alles ten bate van de 
wederopbouw molen “ de koe” 

Met optreden van het 
Shanty- en 
Gezelligheidskoor 
Ermeluiden

50 jaar 
huwelijk van 
Dolf en Nellie 
Brancart

13 mei feest 

in Ermelo en Garderen

Shantykoor op de kar 
Manspeaker:  Henny Oudshoorn

Van deze koninginnedag 2006 is een DVD 
samengesteld met o.a. het  vooroefenen, 
3 optredens en het gezellig samenzijn bij 
Henk en Wil van Hartskamp.  Deze keer 
met heerlijke bbq.



Op 5 mei 2006 zijn Ton en Clasien van Steenoven “Opa en Oma” geworden van kleindochter Ilse 
Mathanja! Namens alle koorleden van harte gefeliciteerd.

Henk Slots en Ton van Steenoven bereiden een grootscheepse voetbal toto voor, waar met het oog 
op het komende WK voetbal veel belangstelling voor bestaat. Op 21 juni staat de avond zelfs in het teken 
van ... jawel voetbal! Maar.... helaas toch te weinig belangstelling.
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Met het optreden van “ Ermeluiden” op het 
molenplein is een muzikale noot geplaatst bij deze 
gezellige dag waarmee een draaiende molen “De 
Koe” weer een stapje dichterbij komt.                    
De molenwieken moeten in 2008 weer draaien!
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1200 JAAR BESTAAN VAN HORST EN TELGT

$ $

                                                                                                                  
Horst en Telgt bestaat 1200 jaar 
en dat willen de inwoners van het 
buurtschap laten weten ook. Het 

jubileum wordt gevierd met een 
optocht van oude tractoren en 
huifkarren. Wethouder Bilder 
opent de feestelijkheden. 
Onthulling naambord met 
toespraak familie van Hartskamp. 
Er is een soort zeskamp, ouderen 
laten zien wie het beste met een 
trekker kan omgaan en muzikaal 
zijn 
Showband Doe Maar en het 
Shanty- en Gezelligheidskoor “ 
Ermeluiden” van de partij.    

Natuurlijk is er ook een hapje en 
een 
drankje 
te 

verkrijgen. Het is een geslaagde 
dag.

20 juni 2006 Jaarvergadering 

* Tarief kooroptredens verhoogd met €25                                                       
* Benefietoptredens beperkt tot 1x per jaar                                                     
* Demo CD op 21 oktober 2006                                                                     
* Aanpassing koortenue met blauw/wit gestreepte schipperstrui met rode sjaal.

4 juli 2006

Johan Schouten bedankt alle  "ERMELUIDERS" voor het warme medeleven tijdens 
zijn ziektedagen in Sint Jansdal.

Voetbalnieuws! 9 juli 2006  22:47

Het is zo ver. Stond Jan tot vanavond nog op een fraaie eerste plaats, Italië (zo 
u wilt ook Frankrijk) heeft daar verandering in aangebracht. De 
geïnteresseerden onder U hadden de mogelijke verschuiving in ons klassement 
al berekend. Het is dan ook gebeurd.

Wij feliciteren Tijmen Kroon, Jan Togtema en Steven v.d. Horst met hun resp. 
1e, 2e en 3e plaats.

Voor de detailuitslagen verwijzen wij U naar de bekende bijlagen op de site.

Planning van de  PRIJSUITREIKING!

Dit heugelijk gebeuren zal plaatsvinden op dinsdag 8 augustus NA de training 
(gnif).

Hoort zegt het voort!

  SHANTY- EN GEZELLIGHEIDSKOOR ERMELUIDEN$ JAAR 2006

BLAD 13 



Ziekenboeg

Hermien Veenvliet, Johan Schouten en Kees Looijen.

Vandaag, 19 juli, ondergaat Hermien van Ab een ingrijpende operatie. Een 
berichtje via Ab zal zeker op prijs worden gesteld.

Morgen, 20 juli, zal Kees het ziekenhuis verlaten waar hij sinds mei 2006 al 
voor de tweede keer werd opgenomen. Hij is nog niet van de behandeling af en 
zal binnenkort (?) in het VU -ziekenhuis te Amsterdam  worden opgenomen. 
Kees is naast zijn huistelefoon ook per GSM bereikbaar. Nummer: 06 13364045.

Johan is nog niet pijnloos en zal volgende week dinsdag een dagopname 
ondergaan in H'wijk.

Wij wensen alle drie veel sterkte toe.

Bierfeest brengt bier in allerlei soorten
kopt het Veluws Dagblad “ De Stentor” op maandag 7 augustus 2006, na een geweldig bierfeest 
met een optreden van het 
Shanty- en Gezelligheidskoor 
“Ermeluiden”  Met een varken 
aan het spit en een diskjockey is 
de sfeer gemoedelijk. 

“Dat is altijd zo” zegt Jan van 
Wilgenburg van Burg Bieren. Een 
feest dat al voor de elfde keer 
werd gehouden. “Ermeluiden” 
was er voor de derde keer bij 
aanwezig en wordt een vast 
onderdeel van het programma.
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PRIJSWINNAARS VOETBALPOOL 8 AUGUSTUS 2006
Wij feliciteren Tijmen Kroon, Jan Togtema en Steven v.d. Horst met hun resp. 1e, 2e en 
3e plaats. De overige winnaars van deze pool zijn beloond met wijn, bier en harde 
worsten. 

     
Eerste prijs voor Tijmen!

NIEUWE KLEDING PASSEN! 8 AUGUSTUS 2006

Nadat op de jaarvergadering 
besloten is tot aanschaf van 
uitbreiding van het koortenue is 
het nu tijd om de juiste maten 
vast te stellen. Nu maar 
afwachten tot de bestelling 
binnenkomt. 

TURKSE KNOOP 
De dames Ineke Meeuwsen, Ria Wiedenhof en Els Otten hebben veel inspanning 
geleverd om 50 van deze knopen zelf te maken. Zelfs het internet is hiervoor gebruikt. 
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OPTREDEN IN ROOSEVELTHUIS TE DOORN GROOT SUCCES

Op 14 augustus 2006 is het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “ Ermeluiden “ voor de tweede 
maal achtereenvolgens uitgenodigd voor een 
optreden ten behoeve van de gasten van het 
Roosevelthuis te Doorn. Na enkele audio 
problemen kwam de sfeer er snel en goed in. 
Afgesloten werd met een polonaise van zangers en 
gasten in rolstoelen en zelfs bedden rolden door de 
zaal.  Al met al een reuze feestelijke gebeurtenis 
waar koor en publiek een fijne herinnering aan 

overhouden. Natuurlijk is 
van deze gebeurtenis weer 
een DVD gemaakt met 
een speelduur van 1 uur en 
15 minuten!  Wellicht iets 
voor de gasten om achteraf 
te kunnen nagenieten? In 
de pauze werd even wat 
aan zoals onze speakerman 
Jan Scholten het noemde   

“stemherstel’  gedaan. Tevens werden door hem de 
gezongen liederen stuk voor stuk op leuke en 
vakkundige wijze aangekondigd.  
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Tennisvereniging "Het 
Laakhuisje" is opgericht in 
1976 en is gevestigd aan 
de Laak in Putten.Het 
park bestaat uit 4 
gravelbanen en 2  

hardcourtbanen die allen 
verlicht zijn.  In verbad 
met het 30 jarig jubileum 
was het Shantykoor 
uitgenodigd op “ Het 
Laakhuisje”  Aanvankelijk 

waren slechts 
weinig leden 
van de toch wel 

300 leden tellende 
tennisvereniging 
aanwezig. Maar de 
stemming onder de 
aanwezigen was er niet 
minder onder.

In het kader van de voorbereidingen om op 21 oktober een demo cd/dvd op te nemen, wordt aangeleerd 
om voorafgaande en na afloop van ieder gezongen nummer enkele ogenblikken stil te zijn. Hoewel dit 
voor enkele leden een hele opgaaf blijkt te zijn, komt dit door een betere concentratie de start en het 
zangniveau ten goede.

OPTREDEN DENNENHEUL 10 OKTOBER 2006 
Voor ongeveer 50 personen is 2x 20 minuten opgetreden in de zaal van Dennenheul. 
Het allerbelangrijkste is sfeer en gezelligheid. Voor de eerste keer in nieuwe outfit!

Solo “ Allerbeste kok” door Evert 
Boes
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OPNAME DEMO AUDIO CD

Zaterdag 21  2006 was het zover !
Met een record opkomst van 40 koorleden in 

nieuw tenue en een fijn aantal dames heeft 
“Ermeluiden”  haar eerste stappen gezet tot het 
maken van een eigen muziek cd. Hoofddoel was 
het opnemen van een 6 tal muziek nummers, maar 
ook stonden 4 camera’s gericht op koorleden en 
manspeakers, waarmee de spanning nog groter 
werd. Hoewel in opperste concentratie gezongen, 
moesten toch een aantal nummers worden 
overgedaan. De temperatuur was hoog ( de nieuwe 
outfit blijkt bij inspanning toch wel erg warm te 
zitten) en zowel voor als achter de knoppen werd 
een topprestatie geleverd om het beste eruit te 
halen wat erin “ons koor” zit. Het bestuur bleek de 
wens te hebben nog een nummer extra op te 
nemen.  Een pep talk van de voorzitter en 
overredingskracht van de dirigent was nodig om 
het koor te motiveren voor een laatste 
krachtsinspanning. Veel leermomenten zijn 
opgedaan bij deze, vooralsnog demo cd, van ons 
koor. Voor veel koorleden een nieuwe ervaring en 

lang niet de leukste koordag uit ons 3 jarig bestaan. 
Veel wachten, overdoen en stress zijn inherent aan 
dit soort activiteiten. Maar een compliment voor 
allen dat alles zo goed verlopen is. De fotograaf 
heeft diverse foto’s gemaakt en aan het einde van 
de middag nog een groepsfoto van het hele koor, 
die misschien wel meer waarde krijgt dan alleen op 
de hoes van onze eerste cd!

BEDANKT!
• Koorleden voor de opgebrachte motivatie, geduld en goede zangprestatie
• Manspeakers voor de fraaie ingesproken teksten.
• Bar- en recreatiecommissie voor de goede voorbereidingen
• Dames voor het klaarmaken van 180 belegde broodjes en bediening tijdens de “ nazit” 
• Camera mensen voor de gemaakte beeldopnames
• JPS audio (HP en Gert) voor de technische ondersteuning van de opnames
• Fotograaf voor de foto’s t.b.v. de cd hoes 
• Bouke Jagt voor regeling van de zaal en de koffie.
• Dirigent voor zijn inspanning het koor een topprestatie te laten leveren.
• Bestuur voor het mogelijk maken van deze opname

ARKO video gaat in de komende 
tijd, in nauwe samenwerking van 
JPS audio, bekijken waar al deze 

inspanning toe heeft geleid en 
laat van de gemaakte opnames 
een demo cd maken. Zoals reeds 
aangekondigd zullen alle 
koorleden daarvan t.z.t een 
exemplaar van krijgen 
toebedeeld. Mocht deze cd de 
goedkeuring krijgen van de MRC 
en het bestuur  van ons koor, dan 
zullen verdere afspraken gemaakt 
worden om komend jaar opnames 

te plannen voor een commerciele 
audio cd. Hiervoor zal in overleg 
met het bestuur later een voorstel 
worden gedaan om een en ander 
financieel haalbaar te maken.
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1. Onze webmaster heeft weer een nieuwtje op onze onvolprezen website www.ermeluiden.nl 
2. Sinds kort is er weer knop aan toegevoegd en wel de knop “plakboek” in het home menu.
3. Wanneer u daar op klikt komt u in een digitaal plakboek, dat een groei plakboek moet worden. 
4. Alle leden kunnen hier hun verhalen, anekdotes en belevenissen in optekenen. 
5. Arko-Video zal ook hier de belangrijkste informatie plaatsen over uitgebrachte CD/DVD’s 
6. Natuurlijk blijft dit ‘papieren plakboek’  voortbestaan.
7. Meldt uw bevindingen via de eveneens nieuwe enquetes 

Nog meer web nieuws: www.ermelo.org 
"Ermeluiden"stelt zich voor in:  “Stel je voor” 

Ermeluiden is op 30 september 2003 opgericht en bestond toen uit 17 leden. In 
tegenstelling tot veel andere koren van dit genre is de ontstaansgeschiedenis er niet 
een geweest van: "Een paar mannen die met elkaar aan het zingen zijn gegaan en 
waaruit later een koor is ontstaan!"

Al bij de oprichting had het alles van een beginnende vereniging. Een 
oprichtingsbestuur, een dirigent, een muzikant en de eerste aanzet voor iets wat 
commissies zouden worden. Dit alles was niet in de laatste plaats te danken aan een 
paar krachtige "regelneven". Iets dat niet verwonderlijk is in deze garnizoensstreek. 
Het 'oud-militairen' gehalte was bij de oprichting dan ook redelijk hoog.

Centraal bij de oprichting was de formulering van de doelstelling. Deze luidde: Als 
koorleden plezier hebben door het - in kameraadschappelijke sfeer - samen zingen van 
shanty- en gezelligheidsliederen. Hierbij wordt nog eens benadrukt dat het repertoire 
niet alleen uit shantyliederen zal bestaan maar ook uit voornamelijk traditionele 
Nederlandstalige liedjes. Deze doelstelling wordt verkort samengevat in het koormotto:

"Waar men zingt en lacht daar zijn geen boze mensen"
Ermeluiden bestaat momenteel uit 45 leden en verkeert in de luxe van een heuse 
wachtlijst. De gemiddelde leeftijd is 63,6 jaar. De jongste is 55 en de oudste 77 jaar. 
Wellicht geen unicum maar toch wel vermeldenswaard. Op een enkel koorlid na maken 
allen, voor de broodnodige informatiebehoefte, frequent contact met de koor-website 
op Internet. 
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Aanpassing van onze website! Kijk op: 

    WWW.ERMELUIDEN.NL

http://www.ermeluiden.nl
http://www.ermeluiden.nl
http://www.ermeluiden.org
http://www.ermeluiden.org
http://i53.photobucket.com/albums/g74/ermelo2/ermeluiden.jpg
http://i53.photobucket.com/albums/g74/ermelo2/ermeluiden.jpg
http://WWW.ERMELUIDEN
http://WWW.ERMELUIDEN


Zaterdag 4 november is er voor een redelijk volle zaal opgetreden door het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “ Ermeluiden”  voor vrijwilligers en gasten van de Zonnebloem en het Rode Kruis in 
de aula van Scholengemeenschap Groevenbeek. 

Met 31 koorleden was de 
opkomst niet al te hoog. Wel kan 
vermeld worden allen die zich 
opgegeven hadden ook aanwezig 
waren.  Met de juiste concentratie 
wist het koor in een half uur tijd 
de zaal in de juiste stemming te 
brengen.

De verzorging verdient een 
pluim! Koffie met een soes, een 
borrel na afloop en ook nog een 
schocolaatje (dat door het bestuur 
aan de dames is verstrekt) en dat 
allemaal extra. Dat het wederzijds 
was blijkt wel uit bijgaand 
schrijven van de organisatie.
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Mensen die geen kranten, tijdschriften en boeken in gewone druk 
(meer) kunnen lezen, missen niet alleen hun favoriete lectuur maar 
ook veel nuttige informatie. De CBB biedt lectuur in aangepaste 
leesvormen zodat lezen ook voor mensen met een leesbeperking 
mogelijk wordt. Voor de vrijwilligers is door het Shanty- en 
Gezelligheidskoor opgetreden op 21 november 2006

Harry Altena is 65 jaar!
Dat wordt gevierd met een optreden van het koor en een 
feestelijke nazit in Pinel, waarbij Harry voor lekkere hapjes 
heeft  gezorgd. De voorzitter heeft namens het koor hem 
een dvd van dit optreden bezorgd.
.
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Woensdag 6 december 2006 is de uitslag van de verkiezing Vrijwilliger van het jaar Ermelo 2006. Dit 
jaar was mevrouw Stolk de uitverkorene. Nu al voor de vierde keer in het nog jonge bestaan van het 
Shantykoor wordt bij deze gebeurtenis opgetreden in de thuisbasis Pinel. Minder druk dan vorig jaar 
maar zeker niet minder gezellig. Zowel voor als na het optreden, zat de sfeer er goed in.

95 jaar
De moeder van koorlid, solist, lid audiocommissie, 
tekstschrijver “ Henny Oudshoorn”  viert haar verjaardag. 

Op zichzelf geen bijzondere gebeurtenis zou u zeggen, 
maar met de respectabele leeftijd van 95 jaar feliciteert het 
Shanty- en Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” haar graag en 
doet dat natuurlijk door het zingen van “meezing” 
liederen. Mevrouw Oudshoorn “van harte gefeliciteerd”. 
Zelf zegt ze dat dit het mooiste kado was dat ze gekregen 
had!  Ook best een compliment toch?
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JAARVERGADERING

19 december laatste bijeenkomst

De laatste bijeenkomst van 
het verenigingsjaar 2006

Op deze jaarvergadering is 
Arthur Kohlman fijn in het 
zonnetje gezet en bedankt voor 
zijn video werkzaamheden. 
Zowel cd CD als de DVD zijn 
hiermee blijkbaar goed 
aangekomen en als dat zo blijft is 
de zin en de energie aanwezig om 
door te gaan op de ingeslagen 
weg. Dus nu op naar de koor CD 
van 24 februari 2007!

Naast de gebruikelijke 
formaliteiten bij iedere 
vergadering is hier een wijziging 
van de bestuurstaken 
aangekondigd. De tweede 
penningmeester zal verdwijnen 
en plaats maken voor een 
algemeen bestuurslid om daar in 
te kunnen springen waar nodig is. 
Deze taak zal Henk Slots op zich 
nemen en taak als 
penningmeester overdragen aan 
Jan Hussem.

Tot slot is een extra 
agendapunt ingelast. Hier gaf de 
voorzitter een opeenstapeling van  
taken weer die door onze 
onvolprezen secretaris, een uit 
duizenden zoals hij het 
verwoorde, Ton van Steenoven in 
de tijd sinds de oprichting is 
gedaan. Hiermee is hij als eerste 
binnen de vereniging uitgeroepen 

tot “erelid” van het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” 

Ton, proficiat, voor jouw een 
welverdiende eretitel.

Hiermee wordt het 
verenigingsjaar 2006 afgelsoten. 
Dit jaar geen carbidschieten.

Kijk voor alle gebeurtenissen 
van het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “Ermeluiden” 
op de uitgekomen 

DVD Jaaroverzicht 2006

Alle koorleden en hun dames 
wens ik een heel voorspoedig en 
muzikaal 2007 toe.

Arthur Kohlman.
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Redactie
ARTHUR KOHLMAN

Om alles in 
de juiste 
volgorde bij 
te houden, 
om op een 

later moment alles vast te 
leggen in beeld en geluid 
wordt deze leesmap 
samengesteld. Het is voor mij 
dan ook een soort archief 
geworden, van waaruit later 
bijvoorbeeld het jaaroverzicht 
of andere dvd’s  gemaakt 
worden.

Agenda
6 januari

	 Nieuwjaarsbijeenkomst

15 januari

	 Bijeenkomst commissies

16 januari

	 Workshop Pien Fresen

24 februari

	 Opname koor CD


