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Koor “ERMELUIDEN”

z Belevenissen z
Net als vorig jaar zullen ook in 2007 weer alle belevenissen 
worden vastgelegd. Echter op video zullen alleen de 
hoogtepunten worden opgenomen en alle overige in dit bulletin.

DE START VAN HET NIEUWE JAAR 2007 

W A A R  M E N  Z I N G T  E N  L A C H T  D A A R  Z I J N  G E E N  B O Z E  M E N S E N

2007 is gestart met een 
Nieuwjaarsbijeenkomst in het 
Kruispunt op ‘s HeerenLoo.

Ook nu weer 
zorgden de 
dames voor de 
hapjes en de 
bar en 
recreatie 
commissie 
voor de 
drankjes.

De voorzitter heet een ieder 
van harte welkom en in het 
bijzonder mevrouw Irene van 
Mondfrans. In het 
Jaaroverzicht 2006 dat hier 

werd vertoond kwam alles de 
revue nog eenmaal passeren. 
Wilbert de Kruiff  dirigeerde 

een canon 
met dames 
en heren. 
Ook Bouke 
Jagt kwam 
weer het 
podium op 
en keek met 
zijn eigen 
werk soms 

hilarisch terug op de 
gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar. 

Muzikanten
Hans Butzelaar

Harmen van Wilgenburg

Henk Nes

nnn

Diverse commissies 
Het koor kent vele commissies 
die ieder op een eigen terrein 
als smeermiddel fungeren voor 
de machine die “ Ermeluiden”  
heet.

1. MRC
2. Evenementen commissie
3. Audio commissie
4. Materiaal commissie
5. Locatie commissie
6. Bar en Recreatie commissie
7. PR

Het Bestuur.

het



Agenda 2007
6 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst in “ Het Kruispunt” met Jaarverslag 2006 en kanonzang

15 januari	 	 Tweejaarlijks Commissieoverleg. MRCm EC, AC, BRC, PR bijeen.

16 januari	 	 Workshop van Pien Fresen.

24 februari  Opnamedag CD nr.1 in “Het Kruispunt” 

21 maart	 	 Optreden in Harderwijk voor een 90 jarige 

30 april	 	 Koninginnedag 2007

12 mei	 	 Sponsor optreden (75e verjaardag Els Otten) 

15 mei	 	 Algemene Leden Vergadering ( Erelid Hans Otten en Certificaat Henk Nes)

5 juni	   	 	 Optreden bij Sonnevanck

26 juni	 	 Optreden Dillenburg (besloten)

4 augustus	 	 Burg Bieren Ermelo

25 augustus		 Theo Ruiter 65 jaar Optreden in Fijn-oord Drieerweg

31 augustus Horst Live bij Cafe ‘t Vosje

5 september Benefit optreden voor het “ Roosevelthuis” in Doorn                                                           
   De Interkerkelijke Stichting Lichamelijk Gehandicapten NW-Veluwe

18 september	 Optreden Dennenheul	

21 september	 40 jarig ambtsjubileum bij de douane van Ton de Kruijf

24 november	 Optreden bij EDG (piratenstijl)

29 november	 Optreden bij het CBB (afscheid vrijwilliger Herman Nieboer)

6 december		 Verkiezing Vrijwilliger van het jaar 2007 in Pinel

24 december Kerstzang op Dillenburg/Rehoboth door gelegenheidskoor “ Dillenburg” 

31 december	 Laatste keer Carbid schieten bij Aalt Hop



Workshop Pien Fresen 
Op 16 januari 2007 verzorgde choreografe Pien Fresen uit Almere een voor ons koor “ op maat” 
gemaakte workshop. Pien is een geboren Amsterdammer (en dat spreekt mij wel aan!) heeft een all 
round show- en musical dansopleiding gevolgd en is niet alleen als choreografe werkzaam, maar doet 
ook de regie voor grote groepen. Zij heeft dan ook al diverse koren begeleid. Zingen en bewegen, hoe 
doe je dat? is het thema voor ons koor. Ook bij haar staat naast professioneel bezig zijn, gezelligheid, 
lol en enthousiasme hoog op haar verlanglijst. 

Rechtop staan, handen langs je lichaam, voeten wat uit elkaar en kijken naar de dirigent.

In groepjes om de lessenaar staan.

Gelijk bewegen naar dezelfde kant.

Meer variatie in intonatie en niveau. Het lied vertellend zingen.

En nu maar zien of  het resultaat zichtbaar en hoorbaar zal zijn. Op 24 februari is de eerste testcase 

voor het koor bij de opnames van de eerste echte koor cd.     

(Is ook een DVD van gemaakt!)

Commissieoverleg
Ermeluiden

Op 15 januari 2007 tijdens een goed bezochte bijeenkomst waren alle 
commissies vertegenwoordigd op de 2 jaarlijkse commissiebijeenkomst. 
Gesproken is o.a. over:

a. de resultaten van de vorige vergadering

b. Inventarisatie van onderwerpen voor verdere discussie

c. Het behandelen van deze onderwerpen.

De leden van de MRC, EC, AC, BRC, PR zijn er natuurlijk samen goed uitgekomen.



Opname koor CD 
Op 24 februari 2007 
worden de opnames 
gemaakt van de eerste 
echte koor cd van het 
Shanty- en 
Gezelligheidskoor         
“Ermeluiden”. JPS 
audio o.l.v. Hans Peter 
Esveld was 
verantwoordelijk voor 
de gang van zaken. 
Lessons learned van de 
eerder gemaakte 
opnames voor de demo 
cd zijn nu ook duidelijk 
toegepast. Zo was de 
zaal gereed voordat de 
koorleden binnen 
kwamen. en hadden de 
manspeakers hun 

woordje gedaan 
voordat de koorzang 

begon. Ook was de 
regie deze keer buiten 
de zaal gepositioneerd 
waardoor in alle rust 
kon worden geluisterd 
naar de gemaakte 
opname. De 
noodzakelijke sound 
check is voor veel 
koorleden toch wel een 
lange sta in dit geval. 
Maar er stonden dan 
ook veel meer 
microfoons opgesteld 
dan bij de opnames van 
de demo cd. En alles 
moest natuurlijk wel op 
ons geluidsniveau 
worden afgestemd. 
Ondanks alles was en 
bleef  de sfeer er goed 
onder. Een ambitieus 
programma werd 
afgewerkt. Wilbert de 
Kruiff  en Henk Nes 
beoordeelden na een of 
meerdere songs het 
resultaat in de regie 

wagen naast de zaal. 
Tot slot is nog een 
bonus track 
opgenomen van een 
medley van 5 songs. Al 
met al kan het een cd 
worden van maar liefst 
16 tracks (als alles door 
de MRC wordt goed 
bevonden) Ook de 
hapjes en de drankjes 
waren weer als van 
ouds geregeld. Goed 
dus. Na afloop moest, 
als mini nazit, nog even 
afgereageerd worden  
met andere liederen. 
En een biertje na zo’n 
lange middag smaakt 
ook prima. 

Nu is het wachten op 
de resultaten van JPS 

audio, waarna de MRC 
haar commentaar kan 
geven. Als alles naar 
wens is wordt de 
productie gestart in 
juni. 

Daarna kunnen de 
leden hun liederen niet 
alleen laten horen aan 
familie en vrienden, 
maar ook bij optredens 
zo mogelijk een cd 
verkopen aan 
belangstellenden.



Optreden voor de 90 jarige
Opa Noordijk viert zijn 90e verjaardag op 21 maart 2007 in het Randmeer te Harderwijk temidden 
van familie en kennissen. Hij is verrast met een optreden van het Shanty- en Gezelligheidskoor 
“Ermeluiden” Zij zongen in twee optredens een aantal bekende liederen en het lied “M’n opa” waar 
op speciaal van hem een toepasselijke tekst geschreven was door Henny Oudshoorn. 

Refrein:

M’n opa, m’n opa, m’n opa

Opa Noordijk heeft er weer een jaartje bij

Hij woont heel tevreden in Randmeer

Met Henny altijd trouw aan zijn zij.

(is ook een DVD van gemaakt)

24 april hebben we voorgeoefend voor ons optreden op Koninginnedag. Dat dit een heel 
aardig moment op kan leveren weet men in ieder geval in de buurtschappen Telgt en 
Horst.

Ook aan ons optreden op de donderdagmiddag eens in de 14 dagen

doen verschillende leden van ons koor hun best om Henk een

geslaagde middag te bezorgen, en op deze manier doen we Henk een plezier.

Beste mensen van het koor als er eens een middagje gepland wordt, en je

denkt dat je er ook eens bij zou willen zijn, meldt het dan aan

Wijnand Pieper zodat die je op de lijst kan zetten voor een middagje zingen.

We zingen van twee tot vier uur, en voor de gezelligheid nemen we dan

nog een klein neutje voor we slapen gaan.

Beste leden van ons koor, ik mag wel zeggen dat het zeer op prijs wordt

gesteld door de familie van Hartskamp dat we op deze manier een mens blij maken

en op de been houden om met plezier in de toekomst te kijken.



Waardering koorlidHans Butzelaar
Het Shanty- en Gezelligheidskoor Ermeluiden betuigt zijn waardering aan koorlid H.H.Butzelaar 
voor zijn jarenlange positieve inbreng en humor. Hans steunde het koor voortdurend als muzikant en 
sponsor. Hij heeft een belangrijke inbreng in de MRC en staat altijd klaar om na een optreden of 
repetitieavond het koor met zijn accordeon muziek spontaan weer aan het zingen te krijgen, 
waardoor deze bijeenkomsten op een vrolijke manier plaats kunnen vinden.

Ermelo 16 januari 2007,

Namens ons allen!

OPTREDEN GECANCELLED!
Voor het eerste in de geschiedenis van Ermeluiden is een groots optreden afgezegd in verband met te 
weinig belangstelling. Een festival “ amuSING” te Hengelo gaat onze neus helaas voorbij. Erg 
jammer van alle voorbereidingen. Het had een hoogtepunt kunnen worden.

Optreden Koninginnedag 2007

10.00 uur                            : Verzamelen in Pinel

10.00 - 10.30 uur                : Koffie en inzingen

10.30 uur                            : 1e optreden bij makelaar Meeús
11.15 uur                            : 2e optreden bij de Enk
12.00 uur                            : 3e optreden t.o. de Rabobank
12.45 uur                            : Naborrel in Pinel
17.00 uur                            : Aanvang feest bij de familie   

                 van Hartskamp 



DVD Koninginnedag 2007 
DVD Koninginnedag 2007 is opgedragen aan Hans Otten

Voorzitter Shanty- en Gezelligheidskoor “ Ermeluiden”

van 30 september 2004 tot 15 mei 2007.

Waardevolle geluksmomenten vastgelegd

* Leuk voor later

* Fijn om te hebben of... om weg te geven (cadeau tip!)

* ook goed om van te leren

* met de hele familie breeduit op de bank

* of  aardig voor de (klein) kinderen

* in alle gevallen genieten geblazen

Optreden Molenstichting en 
Sponsor optreden 12 mei 2007 
Optreden voor de molenstichting nabij de molen de koe.

Els Otten 75 jaar oud
Mike Otten verrast als 
sponsor van “ Ermeluiden” 
zijn moeder op haar 75e 

verjaardag. Na 2 optredens waren de koorleden aan het einde 
van de dag moe maar voldaan. Het was dan ook opvallend rustig 
en er werd niet meer gezongen. Voor Els is een leuke dvd 
gemaakt als herinnering aan deze dag. Voor koor leden is deze 
registratie eveneens leuk hoor! Nu voor de eerste keer met lied 
The Rose of  Trallee  (de roos voor Els)



Algemene Ledenvergadering 
In de bijzondere ALV 
van 15 mei j.l kwam de 
complete spoorwegen 
eraan te pas. Er kwam 
een trein langs, de 
tenoren en de bassen 
waren de wieltjes en 
de wagonnetjes. Het 
locomotiefje dat 
vormde de drie H’s. 
Hans, Henk en 
Herman. Zij werden 
extra in het zonnetje 
gezet en kregen 

bloemen uitgereikt. 

Henk Nes kreeg o.a. 
voor zijn  grote 
toewijding, zijn 
enthousiasme en 
sprankelende 
accordeon muziek een 
certificaat van 

waardering. Ook zijn 
kwaliteiten als 
arrangeur van het lied 
“ The rose of  Trallee” 
werd niet onbenoemd 
gelaten. Naast deze 
blijk van waardering is 
ook de scheidende 
voorzitter Hans Otten 
benoemd tot erelid van 
het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “ 
Ermeluiden” 
Belangrijke uitspraken 

van beide voorzitters 
klinken nog na: 

Nieuwe voorzitter:

Feestvieren met elkaar 
gaat makkelijk, op 
moeilijke momenten 
elkaar vasthouden, dan 
ben je kameraden!

Oud voorzitter:

Wees zuinig op het 
koor en zorg goed voor 
elkaar!

22 MEI
Dankwoord 

5 JUNI
Sonnevanck

26 JUNI
Dillenburg

4 AUG
Burg Bieren 

24 AUG
Horst Live 

Oud voorzitter 
Op 22 mei tijdens een 
repetitieavond spreekt 
de oud voorzitter zijn 
dank uit voor zijn 
erelidmaatschap. 
Deelde voorts 
publiekelijk in 

chronologische 
volgorde het verloop 
van zijn ziekte mee en 
bedankt iedereen voor 
de aan hem bestede 
aandacht. Arthur 
Kohlman is bedankt 
voor zijn dvd’s van de 
afgelopen periode en 

hij vertelde, dat hoewel 
inhoudelijk 
commentaar geleverd 
kan worden het voor 
hem monumenten in 
zijn leven zijn 
geworden. 

Bedankt Hans, oprecht 
graag gedaan! (Arthur)



Optredens in Zomertijd 
5 Juni 2007 :  Optreden in Sonnevanck (Ook op DVD)

26 juni 2007: Optreden in de Dillenburg




	

Zaterdag 4 augustus 2007 voor de 4e keer een koor optreden 
bij Burg bieren.

Groots optreden in 2 gedeelten.

Voor de eerste keer staat het koor in zomertenue aangetreden 
met de rode bretels. Wel even wennen. 

(DVD met 4 jaar Burg Bieren)

   



1e Koor CD “Hoor je het ruisen” 
Na goedkeuring van de MRC zijn 14 
muzieknummers van de op 24 februari 2007 
opgenomen muzieknummers vastgelegd op een 
muziek cd. Alle nummers worden door een van 
onze drie manspeakers ingeleid met een korte 
uitleg hetgeen deze cd nog aantrekkelijker maakt. 

De eerste 250 stuks vinden hun weg binnen de 
koorleden van ons Shanty- en Gezelligheidskoor 
“ Ermeluiden”  

Doorverkoop van deze unieke muziek cd binnen 
het koor ligt in handen van onze penningmeester.

 Ook zijn de eerste 20 cd’s reeds verkocht aan het 
grote publiek van Burg Bieren! Niet voor niets 
eindigt onze manspeaker bij de aankondiging van 
het afscheidslied bij Burg Bieren met de woorden 
dat wij hopen dat u ons via de cd  nog lang kunt 
horen zingen.

Theo 
Ruiter     



Horst live 31 augustus 2007
Na een optreden eerder deze maand op de verjaardag van Theo Ruiter die 65 jaar werd, was het nu 
de beurt aan Horst. Vroeg in de avond is het koor opgevangen achter cafe ‘t Vosje om nabij het 
zwembad in te zingen om goed voorbereid voor de dag te kunnen komen. Gelet op het vroege tijdstip  
bleek de belangstelling niet al te groot te zijn. Maar de sfeer zat er goed in. Met twee optredens zijn 
een groot aantal liederen ten gehore gebracht. (Ook op DVD!)

Evert Boes is als buurtgenoot opgetreden in zijn rol als de allerbeste kok.

Take, een bekende van ‘s HeerenLoo, deed 
enthousiast mee op mondharmonica en had 
hiermee, net als vele anderen, een geweldige 
avond. Zijn “ eigen”  dirigent van Showband        
“ Doe Maar” , Johan Kwakman, merkte later 
op dat hij bijzonder goed op de dirigent lette, 
dat deed hij bij “ Doe Maar”  wel eens minder 
goed. Zo zie je maar dat komt in de beste 
families voor.  Over de toegift moest eerst 
gediscussieerd worden maar  ook hier stond 
Evert Boes op verzoek van het publiek met 
Sari Marijs en een neuriend koor op de 
voorgrond



Driemaal scheepsrecht!
Op 5 september 2007 is een benefiet optreden in het Roosevelthuis te Doorn. Nu voor de 
3e achtereenvolgende keer te gast en ook nu weer voor een enthousiast en dankbaar 
publiek. Natuurlijk weer met een polonaise, waar gasten en begeleiding al op zaten te 
wachten.Verkoop van cd’s na afloop. (Ook op DVD)

Kort daarop is gezongen voor de gasten van Dennenheul in Ermelo. Ook dit publiek, 
afkomstig uit Noord Holland, heeft erg genoten van het optreden. Hier waren we voor de 2e 
keer aanwezig. Wist u dat hier maar liefst 26 cd’s zijn verkocht! (Ook op DVD)

Nog korter daarop is gezongen voor de dirigent Ton de Kruijf. Hij viert op 21 september zijn 
40 jarig ambtsjubileum bij de douane. Speciaal voor hem is met behulp van zijn lieve vrouw 
Elly, een tekst gedicht op zijn favoriete song “ Droomland”  Gast dirigent voor dit lied was 
Henny Oudshoorn. Gelukkig voor hem heeft Ton het later van hem overgenomen. Zelfs met  
een douanepet op. Bij het 2e optreden ( voor familie en vrienden) speelde een band (deels) 
de muziek met ons mee. (Ook op DVD)



Hans, Henk en Ton!
Op 13 september 2007 tijdens een buitengewone oefenavond heette de voorzitter na een tijd van 
afwezigheid, Hans Otten en Henk van Hartskamp van harte welkom. Ook Ton van Steenoven was 
gelukkig weer van de partij. Speciaal voor Hans is de oefenavond kort gehouden om meer tijd over te 
houden voor een gezellige napraat. Zodat hij tijdig weer naar huis kon. Gezongen is de medley van 
verschillende nummers. Hans en Els spraken een dankwoord uit aan alle leden voor hun steun en 
toewijding. Naast trots te zijn op Ermeluiden, zei Hans ook nu dankbaar te zijn bij zo’n club te 
mogen horen. Hij kon niet terug doen wat hem is gegeven maar bood wel een drankje en een lekker 
hapje aan. Het werd een ouderwets gezellige avond. Ook Henk van Hartskamp bood een drankje 
aan. Gezongen is ook voor Bouke Jagt. Dus aan eten en drinken ontbrak het niet. Bedankt!

IK MIS MIJN MAATJE..
Eind september kwam Ton van Steenoven middels een afscheidsbrief  en een biertje tot de leden van 
het koor met de mededeling dat hij niet meer het plezier had in alles wat met en rondom de koor 
activiteiten van doen had (en dat waren er voor hem heel veel) en daarom besloten had van alles 
afstand te doen. Het sloeg in als een bom. Iedereen vulde het in zoals hij dacht dat het zou kunnen 
zijn. Vanzelfsprekend heeft het bestuur gedaan wat zij kon om dit erelid, secretaris, een kei van een 
vent, een harde werker die voor iedereen altijd klaar stond voor het koor te behouden, maar helaas is 
dit alles voor hem niet bespreekbaar. En dat zullen we moeten respecteren. Ook is vanzelfsprekend is, 
dat mocht het tij keren, hij te allen tijde welkom blijft en met open armen zal worden ontvangen. Nu 
worden zijn ,voor velen moeilijke taken, zoals web beheerder en secretariaatswerkzaamheden, 
overgenomen door goedwillende collegae en mis ik mijn maatje met het zingen, zijn gitaar, het filmen 
van kooroptredens, de gezelligheid van meerijden etc.etc. Gelukkig heeft Clasien besloten haar 
contacten met het koor gewoon voort te zetten. “ De dames van het koor”  blijven dus “gewoon”  
hun werkzaamheden doen.

COMMISSIE OVERLEG 16 NOVEMBER 2007
De voorzitter opent om 19.35 de vergadering en heet allen welkom. Hij memoreert dat de vereniging een 
drukke tijden kent door o.m. bestuurswisseling, ziekte van de oud-voorzitter, vervanging van het secretariaat 
etc. Hij spreekt zijn erkenning uit t.a.v. de dirigent die er toch telkens maar weer staat en eindigt met een 
onderschrijving van de uitspraak van de oud-voorzitter ‘dat we zuinig moeten zijn op zo’n koor’

Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter deelt mee dat elke commissie wordt verzocht op zijn beurt het woord te nemen en aan te geven 
wat de huidige stand van zaken is. Van deze bijeenkomst zal een verslag worden gemaakt dat op de site ter 
inzage zal zijn. Verder kondigt hij aan om 21.15 uur de vergadering te willen beëindigen i.v.m. de consumptie 
van wat bestelde hapjes die dan worden aangevoerd
PR commissie
Ton de Kruijf geeft aan dat de PR commissie een sluimerend bestaan leidt omdat in een eerdere periode werd 
besloten niet echt ‘aan de weg te timmeren’. Wanneer iets actueels moet worden bekend gesteld is hij de 
hoofdverantwoordelijke en doet een beroep op enig koorlid dat terzake de beste invulling kan geven. Hij is 



bereid zijn sturende functie te behouden en heeft de nodige contacten met de schrijvende pers en de radio 
maar bijv. t.a.v. het 5 jarig bestaan zou hij best wat assistentie kunnen gebruiken.
 

LC (locatie commissie)
Evert Boes geeft te kennen dat de zaken lopen zoals ze lopen moeten en dat een en ander inmiddels een 
spontaan en breed gedragen karakter heeft gekregen. Verder geen bijzonderheden.

MC (materieel commissie) 
Aalt Hop vindt dat de zaken doorgaans zeer behoorlijk verlopen en dat het werk van het opstellen en weer 
inpakken inmiddels op voldoende bereidwillige handen mag rekenen. Wel wordt de emballage zo 
langzamerhand een probleem; er bestaat duidelijk behoefte aan enkele degelijke en handzame (aluminium?) 
transportkisten. Afgesproken wordt dat Aalt inventariseert wat nodig is en deze behoefte kenbaar maakt bij de 
penningmeester die de kosten terzake zal voldoen.

AC (audio commissie)  
Willem van den Brink meldt namens de audiocommissie dat het materiaal inmiddels kleine slijtage begint te 
vertonen en dat intern al is begonnen met de nodige controle en evt. reparatie. Verder vraagt hij zich af 
waarom we niet alleen volstaan met gebruik van de zgn. kleine set.  Deze dient in wezen hetzelfde doel als de 
grote set maar is veel eenvoudiger te bedienen.  Na ampel overleg wordt geconcludeerd dat het belangrijkste 
probleem ligt in de instructie aangaande de bediening van de grote set en dat op termijn toch gebruik zal 
moeten worden gemaakt van deze kwalitatief betere middelen al was het maar omdat de ‘kleine set’ binnen 
afzienbare tijd z’n veertigste verjaardag zal vieren.

BRC (bar en recreatie commissie)
Ton Meeuwsen voert het woord  en meldt dat t.a.v. de ‘verjaardagsborrel’ het voorstel werd meegegeven om 
over te gaan op een bijdrage in het in te stellen ‘verjaardagsfonds’ van waaruit dan aankopen kunnen worden 
gedaan door de barbeheerders. Op die manier komen er geen zeven kratten op een avond en is men ook in 
staat (2e punt) om andere consumpties dan bier aan te kopen en de voorraden op peil te houden. Op deze 
wijze kan dan vrijwel wekelijks een rondje in de pauze uit dit fonds worden aangeboden.  Besloten wordt dit 
voorstel aan de leden voor te leggen en een uitwerkingsvoorstel van de regeling aan de BRC te delegeren.  
Verder geeft Ton te kennen eind dit jaar de BRC te willen verlaten. Gelukiig heeft Joop Artz zich al bereid 
verklaard om tot de BRC toe te treden.  Ook wordt nog vanuit de commissie geadviseerd om de 
nieuwjaarsreceptie op een vrijdagavond te plannen en gebruik te maken van de accommodatie in ’s 
Heerenloo.  Verder werden geen bijzonderheden betreffende het functioneren van de BRC aangevoerd

Rondvraag
Herman Boek maakt gebruik van de gelegenheid om op te merken dat we een gezelligheids-koor zijn en dat 
ook moeten blijven.  Hij vraagt zich af of de neiging de lat te hoog te leggen niet te veel aanwezig is.  Verder is 
hij  -  nog steeds  -  van mening dat het principe ‘tijd is tijd’ beter moet worden nageleefd. Hij pleit zelfs voor de 
vastlegging van het recht op 20 minuten pauze. Na deze ontboezeming wordt vanuit de vergadering nog wel 
aangegeven dat het mogelijk nuttig zou zijn de vakantieperiode van het koor nog eens onder de loep te 
nemen.

EDG
24 november een optreden bij EDG op een piratenavond. Helaas was ik deze avond verhinderd om 
dit op video vast te leggen. Van horen zeggen was dit een gezellig familie gebeuren waar ons koor de 
muzikale omlijsting verzorgde. Misschien heeft iemand nog fotos’s



Vrijwilligersbijeenkomst CBB
Op donderdag 29 november 2007 zijn weer onze bekende meezing boekjes uitgereikt. Ditmaal aan 
vrijwilligers van het CBB. Voor ons koor geen onbekende lokatie meer. Kees Looyen gaat eerder weg, 
zegt geen stem meer te hebben en vertrekt uit het koor. De manspeaker deelt mee dat Kees een solist 
is en ze hem nu erg missen. Maar de jubilaris Herman is de invaller en met steun van het koor zal dat 
best wel lukken. Hij wordt in het uniform gehesen en een pet op gezet. Een nieuwe solist geworven. 
Daarvoor was al gezongen op de melodie: Als de klok van Arnemuiden, 

dat in Den Helder een nieuwe B & B. JOK’ en HERMAN is the place to be! 

Als solist zong hij:
Daar in dat kleine cafe in Den Helder, Daar zijn de mensen gelijk 
en tevree

Daar ben ik samen met Joke te vinden, en jullie mogen met zijn 
allen ook mee.

Het koor zong, niet allen volgens de dirigent, op zeer verdienstelijke wijze het nummer:                  
The Rose Of  Tralee. Al met al een gezellige avond waar rommeligheid, Ame liep spontaan naar een 
charmante dame toe, en serieuze aandacht elkaar prima aanvulden.

VERKIEZING VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2007
Ook hier is ons koor letterlijk “ kind aan huis”. Op 6 december 2007 in de oefenruimte Pinel is nog 
maar net plaats voor een optreden ter gelegenheid van de verkiezing vrijwilliger van het jaar 2007. 
Nadat de burgemeester de uitverkorene bekend had gemaakt zongen veel gasten de shanty liederen 
met ons mee. 



KERSTZANG OP DE DILLENBURG EN REHOBOTH
Op kerstavond kwamen vrijwilligers van de Dillenburg en het Shanty- en Gezelligheidskoor               
“ Ermeluiden” bijeen, om als “ Gelegenheidskoor” van de Dillenburg te zingen voor bewoners van 
de Dillenburg en Rehoboth in Ermelo. 

Tijdens de wandeling door hallen en gangen gingen spontaan 
de deuren open en kwamen bewoners naar buiten om te 
luisteren naar de meest bekende kerstliederen. Zichtbaar 
verrast, blij en enthousiast werd meegezongen. In zaaltjes waar 
mensen bij elkaar zaten werden met elkaar kerstliedjes 
gezongen. Ook voor bedlegerige bewoners is gezongen en  zo 
wensten ze elkaar een vrolijke kerst toe. 

Een bijna 2 uur durende wandeling waar 
bewoners en zangers met een goed en vooral 
dankbaar gevoel op terugkijken. 

Een kleine moeite een groot plezier!

                                          CARBID SCHIETEN BIJ AALT HOP

Wordt dit echt het einde van 
een groeiende traditie? Het 
koorjaar op oudejaarsdag 
afsluiten met carbid schieten 
bij Aalt en Corry Hop met 
familie vrienden en buren en 
het Shantykoor in 
aanwezigheid van onze 
dames? Het zou erg jammer 
zijn maar een goede 
herinnering behouden is ook 
wat waard.

(Ook op dvd van vorige jaren  her te beleven)



Agenda 2008

4 januari

	 Nieuwjaarsreceptie gemeente Ermelo

5 januari

	 Buurtzang  in Parc Viventra Nieuwjaarsbijeenkomst

11 januari

	 Nieuwjaarsbijeenkomst Shanty- en Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” 

Nieuwe liederen w.o. Rolling Home
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