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Jaaroverzicht ‘09 
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 BE-
SCHRIJVING

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.arko-video.nl
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Agenda 2009
6 januari Nieuwjaarsreceptie
20 januari Ledenvergadering
10 maart Optreden ‘s HeerenLoo Schuilenburg te Apeldoorn. 
18 april Sjef Gortz  65 jaar
30 april Koninginnedag 2009 Voorzitter Tijmen kroon ontvangt een lintje.
28 april Instelling voorbereidingscommissie muziekavond oktober 2010
13 mei Vrijwilligers avond Dillenburg/Rehoboth
29 mei Tandarts Themmen    zingen bij de molen.
6 juni Schaapscheerdersfeest
20 juni Fetes de la Musique te Ermelo
11 juli Optreden in de Pelikaan
1 september Optreden in het Roosevelthuis te Doorn
5 september Zingen voor 80 jarige Ab Veenvliet in Onze Woudstee bij Hierden
15 september Bartimeus
18 september BBQ Shantykoor bij Henk en Wil van Hartskamp
19 september Optreden voor ‘s HeerenLoo Opstandingskerk (zonder budget)
22 september Optreden Dennenheul Vrienden van Woudsoord
30 september 6e Verjaardag Eremeluiden
9 oktober Paramedisch team ‘s HeerenLoo
13 oktober Rode Draad Dialoog
.. december Vrijwilliger van het jaar 2009

13 feb 2010 Zonnebloem
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NIEUWE KOORFOTO’S GEMAAKT OP DE VALREEP VAN 2008

Eind van 2008 zijn op dringend advies van het bestuur door Arko Video stappen ondernomen om 
een recente groepsfoto te laten maken. Hoewel de tijd, plaats en ruimte een stuk minder geschikt waren 
als bij de opnames van de oude prenten (waar speciaal de tijd voor was genomen op een mooie locatie in 
de haven) heeft mijn collega Ed Keijzer van B&G producties toch een aantal geslaagde foto’s weten te 
maken. Ook Ton van Steenoven heeft hieraan zijn bijdrage geleverd door aanvullende foto’s te schieten 
en te helpen met de nabewerking. In rap tempo zijn meer dan 100 foto’s afgedrukt met de allerbeste 
wensen voor het nieuwe koorjaar. Op de nieuwjaarsreceptie van 6 januari zijn deze gratis verstrekt aan 
iedereen die ze maar wilde hebben. Ook nu nog zijn er genoeg over voor mensen die ze graag willen 
versturen of weggeven aan vrienden en kennissen.

Ook is onderscheid gemaakt tussen tenoren en bassen. Deze zijn separaat op de foto gezet. Een 
scherpe kijker ontdekt wel een foutje! Nee we staan er ook niet allemaal even goed op. Maar een gegeven 
paard mag je niet in de bek kijken.

Om terug te kijken naar onze oude schipperstrui zijn de laatste foto’s gemaakt. Wordt nostalgie weer 
werkelijkheid?
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Op 20 januari 2009  is onze ledenvergadering gehouden. Een heftige bijeenkomst zoals niet eerder 

heeft plaatsgehad. Veel mag u weer vergeten maar niet dat de contributie is verhoogd tot 5 euro per 
maand. Denkt u eraan dit zelf te wijzigen! De avond werd zingend afgesloten.              

Dinsdag 17 februari “een oefenavond waar je blij van thuiskomt”. 
Door onze repetitor Wilbert de Kruiff is niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk de toon gezet voor 

een goede en gezellige oefenavond van het Shanty- en Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” Hij probeerde 
duidelijk naast professionele begeleiding ook de tweede doelstelling van het koor te verwezenlijken.

Gestart is met een separate training van onze potentiele solozangers in de z.g. Doe ruimte. Maar ook 
tijdens de koorzang is gezongen door Ton van Steenoven en Jan Scholte. Beiden op hun eigen vrije stijl. 
Een prima aanvulling op toekomstige optredens. Wist u dat ons eerste optreden van dit jaar is op 10 
maart a.s. op ‘s Heerenloo Schuilenburg in Apeldoorn?

Bijna vanzelfsprekend is het resultaat hoorbaar beter als de aandacht daar is. Dit geldt ook voor het 
instuderen van nieuwe liederen als Aloha Oe. Een mooi en leuk lied, vooral als de nuances in toonhoogte 
goed uit de verf komen. Bedankt Henk Nes voor dit arrangement.

Ook de derde helft van de avond was erg gezellig en werd er druk door geoefend. Al met al een fijne 
avond waar er wat mij betreft nog vele van mogen volgen.

Henk van de Heyden bedankt voor de vele kaarten en bezoekjes die hij  mocht ontvangen tijdens zijn 
ziekte en laat weten dat het al wat beter met hem gaat. Hij hoopt spoedig weer aanwezig te kunnen zijn.

HET GOEDE AAN MUZIEK IS DAT ALS HET JE RAAKT, HET GEEN PIJN DOET.

Kijk ook nog eens naar de wijze lessen van onze dirigent. Zie achterin!  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SJEF GORTZ IS 65 JAAR  

Op 18 april 2009 is Sjef Gortz 
65 jaar geworden. Het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “Ermeluiden” 
feliciteert hem van harte en zingt  
familie en vrienden toe met een 
speciaal door Jan Scholte voor 
hem geschreven lied op de 
melodie van het Drentse 
volkslied.

Sjef Gortz al vijf en zestig 
jaren, een heuse ouwe vent!

Hij mag nu AOW vergaren 
een rijkdom, ongekend.

Maar Sjef gaat door met 
werken, hij helpt waar hij maar 
kan. Heel velen zullen merken

Die Sjef is zo’n man.

�
KONINGINNEDAG 2009 IN ERMELO 
�

TIJMEN KROON ONTVANGT EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Op 29 april april heeft onze voorzitter uit handen van onze burgemeester een lintje uitgereikt 
gekregen. Het Shanty-en Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” feliciteerd hem van harte met deze 
koninklijke onderscheiding. 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Zingen met stralend mooi 
weer.

Plein 2

De Enk

Jammer genoeg geen, bijna 
traditioneel geworden BBQ of 
gezellige nazit!

Hopelijk keert het tij.

Plein 3

Oranje plein

Rabobank

Plein 1

Gemeentehuis

Met een bolderkar reed Ton 
van Steenoven zijn 
apparatuur door het dorp.

Handig en efficient.

Melodie Drents volkslied
 Tekst      Jan Scholte
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OUDERWETS GEZELLIGE OEFENAVOND OP 4 MEI WORDT HENK SLOTS 70 JAAR 

Zoals het altijd gebeurt op verjaardagen van 
onze leden wordt er gezongen op de oefenavond. 
Zo ook voor de nu 70 jarige Henk Slots  Verrassend 
is ook de solozang van onze drummer John 
Offermans. Ook als duo kunnen die twee best 
optreden.
 

�
29 MEI AFSCHEIDSRECEPTIE VAN TANDARTS 
THEMMEN 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�

Bij molen de Koe vond de af-
scheidsreceptie van tandarts 
Themmen plaats.
Onder leiding van Wilbert de 
Kruif is weer een geslaagd optre-
den neergezet door het Shanty- 
en Gezelligheidskoor “ Ermelui-
den” 

Met een enthousiast publiek 
zong Wilma Overbeek spontaan 
mee met het lied Rolling Home. 
Henk Nes was ondanks nare pri-
ve omstandigheden (grote in-
braak thuis) toch van de muzikale 
party. Sterkte Henk.

�
DE FAMILIE VERLIET DE RECEPTIE MET PAARD EN WAGEN 

                       Kijk eens naar 4 van de 16 mooie benen!
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SCHAAPSCHEERDERSFEEST
Voor dit jaarlijkse festijn op 6 

juni 2009 is “ Ermeluiden”  
gevraagd op te komen treden bij 
de schaapskooi.  

Helaas blijft het aantal 
koorleden beperkt tot 21. 
Blijkbaar zijn veel leden toch al 
vroeg met vakantie of anderszins 
van huis af.

Onder wakend toezicht is 
een goede performance gegeven. 

Met een enthousiast publiek 
dat onder leiding van onze 
dirigent goed meezong. 

Fete de la 
Musique Ermelo

       20 juni 2009.

Jouw Dag
Doe mij maar een mix! 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NA EEN KORTE ZOMEREVAKANTIE WEER AAN DE START VAN EEN NIEUW SEIZOEN. 

Op 31 augustus 2009 verzorgde Dik Kanselaar 
namens PINEL weer een zeer geslaagde zeildag 
voor en door vrijwiligers. Een beetje jammer was 
het wel dat er weinig belangstelling voor bestond. 
Met 7 zeilboten  van de firma Ottenhome is onder 
deskuindige leiding van een ervaren schippers 
onder bijzonder goede weersomstandigheden 
gevaren op de Loosdrechtseplassen. Wat 
spelevaren, “achtjes” varen, man overboord en 
andere oefeningen is afgesloten met een echte 
wedstrijd. Na een drankje werd terug gereden naar 
Pinel om af te sluiten met een heerlijke maaltijd die 
door Jos was voorbereid. Komend jaar meer mee!

Hartelijk dank voor deze uiterst fijne dag!

 

�
WEDEROM SUCCES VAN HET SHANTYKOOR  IN HET ROOSEVELT HUIS TE DOORN 

�
Op 1 september 2009 is het weer 
feest in het Roosevelthuis te 
Doorn. 

Het Shanty-en Gezelligheidskoor 
Ermeluiden treedt weer op voor 
vakantiegasten die ditkeer uit de 
omgeving van Rotterdam afkom-
stig waren.

Evenals voorgaande jaren was 
ook dit publiek vanaf het eerste 
nummer enthousiast. 
Met een grote opkomst van Er-
meluiden, zeker als je het verge-
lijkt met voorgaande optredens, 
voelden de koorleden zich hier 
als een vis in het water. Logisch 
na optredens in 2006, 2007, 2008 
en nu weer.

Dirigent Ton de Kruiff speelde 
met het publiek en kreeg met het 
lied Ketelbinkie het geluidsni-
veau van het publiek bijna hoger 
dan van het koor. 

Hoewel het er even op leek dat 
na het laatste lied en het dank-
woordje de avond ten einde was, 
kreeg de muziek en een paar man 
het toch weer voor elkaar om de 
gasten van het Roosevelthuis te 
laten dansen en een polonaise te 
lopen. En zo hoort het ook. Het 
is hier traditie om een gezellige 
avond ook gezellig af te sluiten.
 
De voorzitter deed nog wat van 
de prijs af en prees de audio cd 
van het koor aan.

Roosevelthuis tot 2010! 

�
KOORLID AB VEENVLIET 80 JAAR 
Op 30 augustus 2009 wordt ons koorlid Ab Veenvliet 80 jaar oud.
Hij is hiermee in leeftijd onze oudste koorlid.
Van harte gefelicteerd Ab.

Als verrassing voor deze mijlpaal heeft zijn echtgenote geregeld dat het koor voor hem komt zingen 
in “Onze Woudstee” in Hierden.
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18 SEPTEMBER BBQ BIJ HENK EN WIL VAN HARTSKAMP 

(Bijna) als vanouds is het Shanty- en 
Gezelligheidskoor Ermeluiden weer te gast bij de 
familie Hartskamp op hun fraaie Hoeve. Dit keer 
niet op koninginnedag zoals voorheen maar op 18 
september 2009. Voor als het nodig zou zijn is een 
tent opgezet en is verlichting aangebracht (ja het is 
natuurlijk wel wat later in de tijd ) Gelukkig is het 
weer het koor goed gezind en bleef het zacht en 
zonnig nazomers weer. Met muziek van hans 

Butzelaar is er weer lustig op los gezongen en 
genoot een ieder van een heerlijke BBQ. Veel wijn 
werd geschonken hoewel er de volgende ochtend 
weer gezongen moest worden in de kerk op ‘s 
HeerenLoo.

Op de website van Ermeluiden zijn diverse 
leuke foto’s van o.a. Evert Boes te bekijken. Beslist 
de moeite waard.
 

�
OPTREDEN VOOR BARTIMEUS ERMELO EN IN DE 
KERK VAN ‘S HEERENLOO 

�
Ook al weer voor de derde keer is 
er op 15 sepetember gezongen 

voor Bartimeus in Ermelo. Bij-
zondere aandacht gaf de man-
speaker henny oudshoorn aan 
wat het koor voor bewegingen 
maakte. Ja dit publiek kon niet 
waarnemen dat bv de handen 
omhoog gingen bij het liedje. 
Maar toen ze dat wisten deden ze 
van harte mee. Erg goed.

Ook in de kerk van ‘s HerenLoo 
deed het publiek van de instelling 
van hartelust mee De dirigent 
had speciaal voor hun een aange-
past repertoire samengesteld. 
Ook deze groep vormt altijd weer 
een enthousiast publiek om voor 
op te treden. 

�
 

Wist u dat het koor 30 september al weer 6 jaar bestaat!

Kennisquiz Ermeluiden 
Vraag 1 Met hoeveel leden is het Shanty koor op 30 september 2003 gestart? 
Vraag 2 Uit welke andere namen is destijds gekozen voor de koornaam Ermeluiden? 
Vraag 3 Hoe is de 1e dirigent het koor binnen gebracht? 
Vraag 4 Waarom was de oprichter van het koor niet bang voor een zware bevalling ? 
Vraag 5 Wie was de 1e muzikant voor het shantykoor? 
Vraag 6 Van wie kreeg Hans Butzelaar een varkensoor aangeboden en waarom? 
Vraag 7 Wat is de gemiddelde leeftijd van de koorleden in 2003? 
Vraag 8  Welk instrument bespeelt Harmen van Wilgenburg in het koor? 
Vraag 9 Hoeveel armbewegingen zitten er in het lied Ameland (naar Pien Fresen)? 
Vraag 10 Hoeveel verschillende dvd’s zijn er voor en/of namens het koor gemaakt? 
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Vraag 11 Hoeveel uren video van het koor staat op dv tape? 
Vraag12 Hoe oud werd mevrouw van Bremen toe we voor haar zongen in 2004?  

BLAD �  12



  SHANTY- EN GEZELLIGHEIDSKOOR ERMELUIDEN JAAR 2009

6 jaar Shanty-en 
Gezellgheidskoor 
“Ermeluiden” 
Door Arthur Kohlman. 

2003 
Hans Otten heeft, na rijp beraad 
en ampel overleg met een aantal 
van u het startschot gegeven 
voor de oprichting van een 
Shanty-en Gezelligheidskoor. 
Op 30 september 2003 was er 
een oprichtingsvergadering met 
leden van het eerste uur. Op 9 
december vond het allereerste 
optreden plaats voor de vrijwil-
liger van het jaar in Pinel. Op 
23 december vond de 1e leden-
vergadering plaats. Deze eerste 
koorbelevenissen staan op 
DVD! 

2004 
Het 1e volle koorjaar zit vol ac-
tiviteiten, vol met humor en 
vele optredens. Serieuze zang-
tips door logopedisten. Denk 
aan het huwelijk van Willem en 
Marije Bal, verjaardagen van 
o.a. Sjef Gortz, Nelleke van der 
Plas, mevrouw van Bremen, het 
35 jarig huwelijk Henk en Wil 
van Hartskamp, optreden met 
Doe Maar en het schaapscheer-
ders feest. Zomerfeest van ’s 
Heerenloo, Burg Bieren, einde 
vaarseizoen watersportvereni-
ging. Traditie is gemaakt met 
optreden op koninginnendag en 
optreden bij de verkiezing van 
de vrijwilliger van het jaar voor 
huisbaas Pinel. Afsluiting van 
het jaar bij Aalt Hop op de 
boerderij met carbid schieten. 

Alles in een jaaroverzicht op 
DVD terug te zien. 

2005 
Gestart me een nieuwjaarsre-
ceptie en samenzang met onze 
dames. Dit jaar is net zo goed 
gevuld als 2004, maar in het 
eerste halfjaar is toegeleefd naar 
een ongeëvenaard hoogtepunt 
“het Logger festival in Vlaar-
dingen”  Met een bus is het hele 
koor al zingend naar Vlaardin-
gen gereden om met 3 optredens 
deel te mogen nemen aan goed 
muziekfestival. Na afloop op de 
terugweg heerlijk gegeten in het 
voormalig restaurant Heidepark 
van Henk Nes in Barneveld. Zie 
DVD special van deze dag. 
Maar ook een optreden in het 
Roosevelthuis in Doorn bleek 
een trendsetter te gaan worden. 
Zeer enthousiast publiek dat 
afsloot met een polonaise, zelfs 
met rolstoel en bedden.  Ook dit 
jaar is gezongen voor een huwe-
lijk van Ernst- Jan en Patrizia, 
de 65 jarige Joop Artz, meneer 
Leenheer en meneer Dirksen, 
optredens voor de 15 jarige 
KBO, de Rode Draad, SWOE, 
Walibi, Bert Raap die met pen-
sioen gaat, op de Dillenburg en 
bij Rehoboth. Gezongen is ook 
op het huwelijksfeest van Ton 
en Clasien van Steenoven. Bij 
Henk van Hartskamp thuis is 
door enkele koorleden gestart 
met een “Sing Inn” Ook is dit 
jaar de 1e officiële koorfoto op 
schip gemaakt. Augustus voor 
Burg Bieren en tradities van ko-
ninginnendag, optreden in 
Doorn, Vrijwilliger van het jaar 
en carbid schieten bij Aalt Hop 

(dit keer met dames)  stond op 
het drukke programma.  

2006 
Wederom een nieuwjaarsrecep-
tie in het Kruispunt. Bouke Jagt 
verrast als entertainer. De vi-
deopresentatie van het jaarver-
slag 2005 sloeg erg aan. Ton de 
Kruijf publiceert de theorie 
zangtechniek op de website van 
Ermeluiden. Moto: plezier en 
iedereen kan (leren) zingen. 
Zingen is anti stress schrijft de 
pers. Alle commissies stemmen 
af op een speciale bijeenkomst. 
Op het schip de vriendschap 
viert Johan van de Brink zijn 40 
jaar. Met aangepaste tekst op 
het Kleine Café is voor hem ge-
zongen in een ijskoude buiten-
lucht. De manspeaker is geïn-
troduceerd. Henny Oudhoorn 
bijt de spits af. Optreden in Re-
hoboth met prachtig solozang 
van Ton van Steenoven. Ook 
optreden bij de NVVH en Hotel 
Heidepark van Henk Nes als-
mede een gastoptreden bij Doe 
Maar gaven veel voldoening. 50 
jarig huwelijk van Dolf en Nel-
lie Brancart.  Geschokt en diep 
bedroefd namen we met het lied 
Sailors Farewell Hymn afscheid 
van Dick van Mondfrans. Geen 
gemopper bij het shantykoor 
schrijft de pers na optreden voor 
de Molendag. 1200 jaar Horst 
en Telgt is een ander hoogte-
punt. Ook hiervan is een leuke 
DVD! Aan de ziekenboeg wordt 
regelmatig aandacht geschon-
ken. Ander nieuws is het nieuwe 
koortenue met de Turkse knoop.  
Optreden in Doorn was weder-
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om een daverend succes. Zowel 
voor de golfclub in Harderwold 
als de tennisclub  bij het Laak-
huisje Putten is gezongen. In 
Dennenheul zat de sfeer er ook 
goed in. Zo ook bij Burg Bieren. 
Nieuws op de eigen website met 
plakboek, belevenissen en films. 
De Zonnebloem en de Christe-
lijke Bibliotheek voor blinden 
en slechtzienden stond ook op 
het programma. Harry Altena is 
65 jaar en de moeder van Henny 
Oudshoorn, ja 95 jaar. Samen 
met de eerder genoemde tradi-
ties is ook 2006 een goed ge-
vuld jaar. 

2007  
Dit jaar is weer een videopre-
sentatie van het jaarverslag 
2006 vertoond. De samenzang 
staat nu in het kader van de ka-
non. Twee jaarlijks commissie-
overleg en een workshop van 
Pien Fresen. Rechtop staan, 
handen langs je lichaam, voeten 
uit elkaar en kijken naar de diri-
gent! Weet u het nog?  Een op-
name van de eerste koor cd 
“Hoor je het ruisen”. De laatste 
exemplaren worden in 2009 
verkocht. Optreden voor de 90 
jarige opa Noordijk en een 
waardering voor Hans Butzelaar  
die het koor niet alleen muzi-
kaal maar op vele terreinen 
steunt. Koninginnedag, Molen-
stichting en een optreden voor 
Els Otten die 75 jaar wordt. Met 
The Rose of Trallee wordt spe-
ciaal voor Els Otten haar 75e 
verjaardag gevierd. Ook vereni-
gingsverplichtingen als algeme-
ne ledenvergadering is aan de 

orde. Sonnevanck, Dilenburg en 
Theo de Ruiter die 65 wordt. 
Horst Live en natuurlijk weer 
het Roosevelthuis te Doorn. Ton 
van Steenoven komt met een 
afscheidsbrief. Het sloeg in als 
een bom. Maar gelukkig komt 
hij later in de tijd terug als mu-
zikant. CBB en Dennenheul en 
hoewel niet als “Ermeluiden”, 
maar wel heel gezellig de kerst-
zang op de Dillenburg en Reho-
both.  Met carbid schieten bij 
Aalt Hop sluit Ermeluiden het 
jaar weer waardig af. 

2008 
Nieuwjaarsreceptie bij de ge-
meente Ermelo. Het nieuwe 
park Viventra hoort ook graag 
shanty liederen. Een dieptepunt 
in dit jaar is het overlijden van 
onze oprichter, 1e voorzitter en 
erelid Hans Otten. Samen ple-
zier, samen op reis, samen een 
eenheid, samen eigenwijs, sa-
men kwaad en samen goed, sa-
men verdriet en samen weer 
moed, nu verder zonder 
jouw,dat doet pijn om te weten 
nooit meer Samen te zijn. Een 
ander niet te evenaren hoogte-
punt was het jubileum Shanty 
festival in juli. Samen met De 
Kajuitzangers en Het Roer Om 
is fijn gezongen. Lustrum Bel-
hamers schrijft de pers. Natuur-
lijk een DVD als leuke herinne-
ring. Pien Fresen geeft op ver-
zoek een 2e workshop. Beiden 
op DVD. Een optreden op het 
zand is heel bijzonder. Zeeman-
nen op het zand! Theater op ’t 
zand. Kootwijker cultuur. We-
derom optreden voor de 

SWOE.WSV- Nulde 50 jaar. 
Goede Herderschool en Sonne-
vanck.  Ermeluiden krijgt een 
nieuwe provider met 3 Gb aan 
webruimte, vele extra’s en 
hulpprogrammatuur. Pieper 
Bouwmaterialen opent bedrijf. 
Op de echte verjaardag van het 
shantykoor feest is 30 septem-
ber feest in de Muzenhof. Ope-
ning Ijsvogel. Ermeluiden doet 
gift aan het Willem Holtrop 
Hospice. Ermeluiden feliciteert 
Guus met zijn vrouw Hilde.  De 
vrijwilliger van het jaar sluit de 
rij van optredens. 

2009 
Op de valreep met 2008 is een 
nieuwe koorfoto gemaakt omdat 
er nieuwe tenues zijn en nooit 
een nieuwe groepsfoto is ge-
maakt. Een drukke ledenverga-
dering in het begin van het jaar. 
Voor een 2e keer zingen voor 
jarige Sjef Gortz nu 65 jaar oud. 
Maar ook het zingen voor  Henk 
Slots 70 jaar eindigt ouderwets 
gezellig, Op 29 april krijgt onze  
voorzitter Thijmen Kroon een 
lintje. Het schaapscheerders 
feest had een fijn meezingpu-
bliek en kleine kooropkomst en 
een goede performance. “Fetes 
de la Musique” en “Jouw Dag” 
met optreden van het Shanty-
koor. Nogmaals een succes in 
het Roosevelthuis te Doorn. Ab 
Veenvliet is 80 jaar geworden 
en is door zijn vrouw verrast 
met een optreden. Optreden 
voor Bartimeus. Henk en Wil 
van Hartskamp ontvangen de 
koorleden voor een bbq. Helaas 
is deze keer gekozen voor een 
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andere datum dan de koningin-
nendag. Misschien 2010 weer? 
Direct aansluitend een optreden 
in de Opstandingskerk van ’s 
HeerenLoo en een optreden bij 
Dennenheul. Nog een paar op-
tredens te gaan voor het jaar om 
is. Maar nu 30 september 2009 
bestaat ons Shanty- en Gezel-
ligheidskoor “Ermeluiden” 6 
jaar. Gefeliciteerd! 
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EX EA COMMODO CONSEQUAT DUIS. UT WISI ENIM AD 

The Dubliners is een Ierse folkband, 
en is vandaag de dag een van de oudste 
bands in de wereld.

!        
The Dubliners hebben in al die jaren 
tientallen albums op hun naam weten te 
schrijven en vierden hun 15e, 25e, 30e 
en 40e verjaardag met een album. 

�
 27 -10-09 WILBERT DE KRUIFF GEEFT NIEUWE IMPULS MET DE VERZONKEN STAD 
Een van de plannen van de MRC 
is het instuderen van nieuwe lie-
deren. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat Wilbert de kans 

waarneemt een eerste aanzet te 
geven aan het nieuwe lied “ De 
verzonken stad” dat ook nu weer 
door Henk Nes gearrangeerd is. 

Een leuk lied dat deels door een 
groepje solisten zal worden inge-
vuld.  

�
NAM LIBER TE CONSCIENT TO FACTOR TUM POEN 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, set eiusmod tempor incidunt et 
labore et dolore magna aliquam. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. Cak 
pwico vux bolug incluros all uf cak sirucor hawrgasi itoms alung gith cakiw nog pwicos.
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