
Jaaroverzicht ‘08 
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  

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
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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
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Agenda 2008
04 januari " Nieuwjaarsreceptie gemeente Ermelo. Bestuur vertegenwoordigd Ermeluiden
05 januari" Optreden voor bewoners Parc Viventra Ermelo tijdens nieuwjaarsbijeenkomst
06 januari " Bestuur informeert haar leden betreffende het overlijden van Hans Otten
08 januari" Koorinfo omtrent regelingen voor crematie Hans Otten
11 januari" Crematie Hans Otten en herdenkingsbijeenkomst Shantykoor “Ermeluiden” 
15 januari" Jaarvergadering Shanty- en Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” 
19 februari" Oefenavond met verrassingsbezoek van Pien Fresen
12 maart" Workshop 2 Choreografie Pien Fresen
30 april"" Koninginnedag 2008 Ermelo
27 mei" " SWO Ermelo Baanveger 19.00 - 21.30 uur
31 mei" " WSV Nulde 50 jaar
7 juni" " Goede herder school te Ermelo
11 juni" " Optreden Roosevelthuis Doorn (met observatie Pien Fresen)
28 juni" " Personeelsfeest Renselaar te Nunspeet 
5 juli" " Kootwijk Cultureel 
19 juli" " Lustrum optreden “ Ermeluiden” 
2 augustus" Burg bieren
9 september" Benefit optreden Sonnevanck
2 september" Ledenvergadering Ermeluiden
december" Vrijwilliger van het jaar 2008
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EERSTE OPTREDEN VAN HET NIEUWE JAAR 2008

Op 4 januari geeft het bestuur acte de presence 
op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ermelo.

Henny Oudshoorn woont sinds korte tijd in 
het mooie Parc Viventra te Ermelo. De 
bewonersvereniging heeft op 5 januari een 
bieuwjaarsbijeenkomst in een gezamenlijke ruimte. 
Onze ontvangst is in een modelwoning (zie foto) 
Voor een enthousiast publiek zijn een 12 tal 
liederen ten gehore gebracht.

AFSCHEID HANS OTTEN 

Op 11 januari 2008 heeft het voltallige Shanty- en Gezelligheidskoor                   "
Ermeluiden op gepaste wijze afscheid genomen van haar oprichter, 1e 
voorzitter en erelid Hans Otten.

Om 14.00 uur zijn we voor het laatst samen met Hans voor de 
uitvaartdienst in crematorium “Amersfoort” Diverse sprekers, waaronder mede 
bestuurslid Henk Slots, spraken lovende woorden. 

Hans heeft ons gevraagd, toen hij wist dat hij ging sterven, om bij deze 
uitvaartdienst twee liederen uit ons repertoire te zingen, te weten: 

“Fiddler’s Green“ en “Sailors Farewell Hymn”. 
“ I’am taking a trip, mates, and I’ll see you some day on Fiddler’s Green”.
“Wanneer mijn dagen voorbij zijn, zet ik koers naar de hemel; Heer, wilt U dan bij me zijn”.
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DVD Hoogtepunten uit het koorleven van Hans Otten vanaf 30 september 2003 tot 5 januari 2008
DVD Hans Otten betreft de uitvaartdienst op 11 januari 2008 in crematorium  “Amersfoort” 

Hans bedankt voor alles wat je, door middel van jouw koor, aan ons gegeven hebt,
we zullen je nooit vergeten!
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 FEBRUARI

Met een grote opkomst opende de voorzitter 
precies om 20.00 uur de Algemene 
Ledenvergadering ALV op 15 januari 2008

Reeds vastgestelde optredens werden bekend 
gemaakt (zie agenda op blz 2)

Benefit optreden 2008 vindt plaats op 
Sonnevanck dat 100 jaar bestaat.

Cor Staal is als extra bestuurslid verwelkomd 
en Arie Eskes start een nieuwe periode als 
secretaris

Ton Meeuwsen en Arie Eskes ontvingen een 
stoffelijke blijk van waardering voor hun inzet.

(Ook op video)

DVD’S OVER HANS OTTEN
Van koorleden en ook van enkele 
dames van onze koorleden mocht 
ik hartverwarmende reacties 
ontvangen voor de mooie en 
waardevolle afsluiting van de dag 
waarop we van Hans Otten 
afscheid hebben genomen. Ook 
veel koorleden hebben mij een 

riem onder het hart gestoken 
waarvoor mijn oprechte dank!
Ik hoop dat ook de beelden van 
de uitvaartdienst voor Els en 
overige nabestaanden een steun 
in de rouwverwerking en voor 
later een mooie herinnering mag 
zijn.
Arthur.

OPTREDEN DENNEHEUL TE ERMELO
 19 FEBRUARI OMDAT DE GEPLANDE VAKANTIE GEEN DOORGANG VINDT GAAT OOK ONS 
OPTREDEN NIET DOOR. 

In plaats van optreden ging wel 
de oefenavond gewoon door. 
Hoewel gewoon? 

Als verrassing kwam Pien 
Fresen haar belofte waarmaken om 
terug te zien en te horen welke 
vorderingen mede door haar werk 
van vorig jaar gemaakt zijn. 

Ze bleek nog even enthousiast 
en sprak haar waardering uit voor 
de groei van het koor. Omdat het 
beter was terug te komen bij een 
echt optreden beloofde ze ook in 
Doorn te komen luisteren. 

Dus mannen zet ‘m op!
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Els Otten met kinderen en kleinkinderen heeft haar dank uitgesproken voor 
de ontvangen steun en belangstelling tijdens het ziekbed en na het overlijden 
van Hans. In het besef dat er nog veel tijd nodig is om alles een juiste plaats te 
geven, wensen we de familie nog veel kracht en sterkte toe om ook van hun 
leven weer te kunnen genieten.

DE VOORBEREIDINGEN VOOR HET SHANTY FESTIVAL ZIJN IN VOLLE GANG!

t

SAMEN MET DE KOREN:

DE KAJUITZANGERS

HET ROER OM

MAKEN WE ER EEN

GEZELLIG FEEST VAN
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Korte geschiedenis van “De Kajuitzangers”

De Kajuitzangers bestaan nu zes jaar en maken deel uit van Watersportvereniging "Nulde". 
Begonnen met 12 man als winteractiviteit en in die zes jaar uitgegroeid tot een koor van ruim 40 
manschappen, allen zeevarende op zoet, zout, brak en troebel water.

De Kajuitzangers oefenen in de wintermaanden ieder woensdagavond in het clubhuis "de kajuit" 
van Watersportvereniging "Nulde", waarbij zang, in combinatie met plezier voorop staat.
Het koor wordt muzikaal ondersteund door vier accordeonisten, twee trommelaars,en een bassist. 
Ook beschikt ons koor over een eigen geluidsinstallatie met twee geluidstechnici. Het koor staat 
onder muzikale leiding van Marinus van Winkoop.

De Kajuitzangers heeft met groot succes vele optredens door het hele land achter de rug. Op onze 
optredens nemen zij u mee over ruige zeeën en woelige baren.

Voor inlichtingen en / of boekingen  HYPERLINK "http://www.dekajuitzangers.nl" 
www.dekajuitzangers.nl of u kunt contact opnemen met: 
De Kajuitzangers
Jacob Catsstraat 68
3881 XR Putten 
tel: 0341-356851 / email derkbakker@hotmail.com

Ontstaan en historie : HET ROER OM

Het Barneveldse shantykoor HET ROER OM dankt zijn ontstaan aan het initiatief van Wim 
Groenwold die in september 2006 op het idee kwam om in Barneveld een Shantykoor van de grond 
te krijgen. In december besloot hij samen met Henk van Slooten en Wim Bussink een 
oprichtingsavond te organiseren die op 15 januari 2007 gehouden werd. Al na een half uur na de 
informatietoespraakjes werd de accordeon van Henk Nes uitgepakt en stonden gelijk al 45 man met 
veel enthousiasme te zingen. Op de 2e repetitieavond, 14 dagen later,  kwamen er nog weer wat 
nieuwe leden bij en moest het koor al direct een ledenstop (max 50) instellen.  Ook werd een 
dirigent aangenomen, te weten Ria van den Brink–Nes. 

Als naam voor het koor werd gekozen voor HET ROER OM en als logo werd gekozen voor een 
stuurwiel met een Barneveldse haan in het midden. Gelijk ontstond ook al het idee om dit logo 
levensecht te realiseren om als soort mascotte bij optredens te kunnen gebruiken. Het lag voor de 
hand om het stuurwiellogo daarna in het briefpapier, visitekaartjes e.d te gebruiken. Inmiddels siert 
het logo eveneens de kleding die het koor tijdens haar optredens draagt. Het koor zingt Shanties en 
zeemans- en visserijliedjes. De liederen, die gedeeltelijk 2-stemmig gezongen worden, hebben een 
grote herkenningsgraad en nodigen uit tot meezingen en -deinen. Het koor zingt voor particulieren 
en bedrijven, bij locale culturele activiteiten zoals de bekende Oud Veluwse Markt maar ook voor 
tehuizen en instellingen. In het eerste jaar van haar bestaan heeft het koor reeds 10 keer 
opgetreden en voor 2008 staan er al weer 12 op de rol. De koorleden hebben duidelijk plezier in het 
zingen en stralen dat, samen met de dirigent, ook uit tijdens hun optredens. 
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PIEN FRESEN GEEFT OP VERZOEK VAN HET BESTUUR EEN 2E WORKSHOP

Na in januari 2007 een 1e 
workshop te hebben verzorgd 
voor het Shant- en 
Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” 
bracht Pien Fresen, zoals eerder 
vermeld, een verrassingsbezoek 
aan ons koor op 19 februari 2008. 
Zo als ook de dirigent in zijn 
toespraak op de ALV vertelde, 
was Pien ook van mening dat het 
koor mede door haar adviezen, 
gegroeid was.Daarop volgde een 
verzoek van het bestuur aan Pien 
om een 2e workshop te willen 
houden. Het thema was zoals 
ook voor de eerdere workshop   
“ Zingen en bewegen, hoe doe je 
dat?” Op haar eigen wijze gaf ze 

het koor weer enkele handvatten 
ter verbetering van onze 
zangkunst en presentatie. Ze 
heeft beloofd om op 11 juni bij 
het optreden in Doorn achter in 
de zaal te komen observeren om 
later in het jaar bij een vervolg 
workshop, ons beter te kunnen 
adviseren om de performance 
nog beter te kunnen uitvoeren. 
We zijn benieuwd. Hoewel 
achteraf bleek dat niet iedereen 
even gecharmeerd was van haar 
les blijkt toch, dat geregeld haar 
tips te worden aangehaald als 
aandachtspunt tijdens 
oefenavonden.

KONINGINNEDAG 2008  
I.v.m. mijn verblijf op Bali is deze dag gefilmd door Ton van Steenoven (zie website)

OPTREDEN SWO ERMELO 27 MEI 2008
Repertoire:
Aan het strand stil en verlaten
Zeeman
Janmaat
Wieringen
Als de klok van Arnemuiden
Pauzelied
The wild rover
Rolling Home
Ketelbinkie
Zuiderzee Ballade
Hollandse medley
Toegift: Kleine Cafe aan de Haven
Afscheidslied
.......Als dank ontvingen alle zangers een lekker stukje vis.........
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Workshop 1: 16 januari 2007
Workshop 2: 25 maart 2008

Beiden op DVD!

Pien Fresen is een geboren 
Amsterdammer en heeft een allround 
show- en musical dansopleiding 
gevolgd en is niet alleen  als 
choreografe werkzaam, maar doet ook 
de regie voor grote groepen. 



             19 JULI 2008  MINI - SHANTYFESTIVAL  IN HET CENTRUM VAN ERMELO 
                                              De voorbereidingen zijn in volle gang.
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50 jaar Watersportvereniging “ Nulde” 31 mei 2008

Houdt deze middag vrij en kom naar het centrum van ERMELO!



GOEDE HERDERSCHOOL 100 JAAR!                                          7 JUNI 2008

Na 100 jaar Goede Herderschool zijn heel wat 
herinneringen op te halen. Het was dan ook een 
drukte van jewelste. Klasgenoten die elkaar 
opzochten en samen op de foto gingen. 
Gezelligheid met drankjes en hapjes En natuurlijk 
niet te vergeten het Shanty- en Gezelligheidskoor 

  1 1  j u n i  O p t r e d e n  R o o s e v e l t h u i s  t e  D o o r n

Dirigent: Toen Pien binnenkwam, ‘t leek wel of de zon ging schijnen.  

28 juni Personeelsfeest Renselaar te Nunspeet. Ermeluiden zingt voor hen o.a.“ Het Klutslied” 

 

Theater Op 't Zand
5 Juli 2008 'Zandverstuiven' 

15.00 tot 21.00 uur

toegang gratis

Shantykoor “Ermeluiden”

Het uit Ermelo afkomstige “Ermeluiden” verzorgt onder het motto “Op de 
Zandzee” een programma vol zee- en levensliederen. Naast Nederlandse 
staan er ook Engelse en Ierse liederen op het programma.
www.ermeluiden.nl
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Zeemannen op het zand!!

Voor een groeiend aantal bezoekers bracht “ Ermeluiden” een leuk 
programma ten gehore. Veel zand en wind speelden ons parten maar als je 
in de goede hoek stond was het een leuke locatie en waren we aardig 
verstaanbaar. De manspeaker probeerde een draadloze microfoon uit en had 
een interactie met het publiek.

Een leuk filmpje van deze dag is te zien op YouTube 
onder:” Kootwijk Cultureel” .
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JUBILEUM SHANTY FESTIVAL VOOR 5 JARIGE “ ERMELUIDEN”  OP 19 JULI 2008 
" Een leuke herinnering voor alle zangers!
" Samenzang op de Enk.
"  "
" 1. Ermeluiden
" 2.Het Roer Om
" " 3. De Kajuitzangers

JUBILEUM FESTIVAL
Arko-Video maakt DVD!"                  " Zie ook de foto’s van Clasien en Evert!

•Vooraf spreken de voorzitter en de projectleider een inleidend woord.
•De dirigenten vertellen op hun beurt ieder iets over hun eigen koor!
•De voorbereidingen van de dag door vele medewerkers
•Vanzelfsprekend komen alle koren afzonderlijk met (een deel) van hun optreden.
•De samenzang op de Enk vormt ook hier het hoogtepunt.
•Om niet (te) lang naar de dvd te kijken om je favoriete fragment terug te zien zijn 
hoofdstukken gemaakt voor elk koor en de samenzang.
•Ook is een korte samenvatting gemaakt die snel even aan vrienden en of bekende 
kan worden vertoond.
•Ook de foto’s van Clasien van Steenoven en Evert Boes

ONDANKS WAT REGEN EEN GESLAAGD JUBILEUM FESTIVAL 
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Na een vakantieperiode weer goed aan de slag.

13 september  Een nieuwe provider!
Met 3 Gb aan webruimte, voldoende hulpprogrammatuur en vele extraatjes zit de website van 

Ermeluiden weer ruim in haar jasje. En de prijs.... daar wordt je bijna vrolijk van.
De site is vormgegeven op basis van de jongste telg van Joomla. versie 1.5.6. De template is de 

standaard voor deze versie  en hij is aangepast aan de eigen huisstijl.  
Ton en Peet wensen u een goed verblijf op de site en zien u graag nog eens terugkeren.

 Ton van Steenoven komt de muziek versterken met zijn muzikale kwaliteiten op gitaar.

Ook komt trommelaar, John Offermans de muzikanten en het koor  
helpen het juiste tempo vast te houden.

Op zaterdag 27 september"vindt de Open dag van Pieper Bouwmaterialen plaats.  Burgemeester 
Wiert Omta kwam om het nieuwe logo te onthullen. En het Shanty- en Gezeligheidskoor “ Ermeluiden” 
was ook van de party. 

Een druk bezochte en gezellige middag. 

Weet U dat de fotogalerij is geupdate? (zie inkijk boek achterin)
Weet U dat u kunt oefenen op het lied Winden en wolken, in tenor, bas en combo.
Weet U dat onze website geheel vernieuwd is? De site is dood, leve de site! 
Weet U dat ze Ermeluiden ook al in Hongarije weten te vinden.
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30 SEPTEMBER 2003 **************************************************************30 SEPTEMBER 2008

Jubileum avond in de Muzenhof.
De drie “Jannen” van het 
koor organiseerden een 
gezellige feestavond voor 
alle koorleden en hun 
dames. Iedereen die erbij 
kon zijn was aanwezig. 
Een gezellige drukte in 
een mooie locatie.

Vanzelfsprekend hoort daar een lekker drankje 
en een lekker hapje bij. Nou dat was goed voor 
elkaar hoor. Een heerlijk buffet met warme en 
koude gerechten werd voor ons klaar gezet. Een 
ijsbuffet aan het einde van de avond maakte de 
maaltijd compleet. Geweldige kwaliteit, Klasse!

 

Muzikale begeleiding van de performances en 
achtergrondmuziek verzorgden ons 
gelegenheidsduo 
Henk Nes en Ton 
van Steenoven.

Het optreden 
van een zangeres 
met Hans 
Butzelaar was een 
hele verrassing.  Zo 
ook de vertolking 
van een 
jubileumlied door 
Jan Togtema en 
Guus Hoogewoud   

                                                                                                                                             
De jubileum DVD van ons mini shantyfestival  dat 
eerder dit jaar op 19 juli plaatsvond met drie koren 
in het hartje van  ons dorp Ermelo oogstte veel 
succes. Vele koorleden kunnen inmiddels thuis 
nagenieten van deze fijne dag.

Ook de sponsoren hebben van het bestuur een 
DVD van dit festijn mogen ontvangen. Jan Hussem 
die deze rondbracht ontvang vele positieve reacties.

***
Arko-Video heeft een jubileum foto boek 

samengesteld van alle gebeurtenissen uit deze 5 
jubileumjaren. Dit unieke exemplaar is door de 
huidige voorzitter Tymen kroon aangeboden aan de 
echtgenote van de oprichter, eerste voorzitter en 
erelid van ons koor Hans Otten.

Alles bij elkaar was het een zeer geslaagde 
avond en hebben alle aanwezigen genoten.Het 
jubileumfestival voor de Ermelose bevolking en 
deze feestavond voor de leden zelf vormen samen 
een mijlpaal van 5 jaar “Ermeluiden”
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OTREDEN BIJ DE OPENING VAN DE IJSVOGEL TE ERMELO

2 oktober bij de IJsvogel in  Ermelo
Gezellige sfeer en dankbaar publiek.

Afsluiting van
een fijne dag!

ERMELUIDEN SCHENKT  €500  AAN HET WILLEM HOLTROP HOSPICE
In verband met ons jubileumjaar kwam Aalt Hop op het idee om deze schenking te doen. “Ik vond 
het gewoon nodig” zo zei hij in het interview. Dit betekende voor elk bestaansjaar een bedrag van
100 euro
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“ ERMELUIDEN”  FELICITEERT KOORLID GUUS MET ZIJN VROUW HILDE 8-10-2008

OOK DIT JAAR WEER EEN OPTREDEN VOOR DE HUURDERSVERENIGING DE RODE 
DRAAD VAN DE STICHTING UWOON.

OP 14 OKTOBER IS VOOR DE HUURDERS GEZONGEN IN DE DIALOOG TE ERMELO.

21 OKTOBER EEN GEWONE OEFENAVOND MAAR WEL MET 42 LEDEN!
EN ALLE MUZIKANTEN BIJEEN. 

                                                                       EEN NIEUWE TROMMEL IS AANGESCHAFT
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NIEUWTJES

 " " Op 19 november a.s. wordt het 
commissieoverleg gehouden in Plaza.

" Op 22 november geeft het Shantykoor 
“ de Boekaniers” te Harderwijk een najaarsconcert 
in de Harmonie. Medewerking wordt verleend 
door het Vrouwenkoor “ Kokkels en Mokkels” 
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