
  SHANTY- EN GEZELLIGHEIDSKOOR ERMELUIDEN JAAR 2010

Jaaroverzicht ’10 
ERMELUIDEN
Opgericht op 30 september 2003

Waar men zingt en lacht daar zijn geen boze mensen 

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

�

�

Diverse commissies  1. MRC

2. Evenementen commissie

3. Audio commissie

4. Materiaal commissie

5. Locatie commissie

6. Bar en Recreatie commissie

7. PR


Het Bestuur.
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Agenda 2010
5 januari Nieuwjaarsreceptie in Pinel
9 januari Zingen voor buurtvereniging Park Viventra
2 februari Ledenvergadering Shantykoor
13 februari Optreden voor de Zonnebloem in de Baanveger
30 maart Zingen voor 50 jarig huwelijk G. Donkersgoed op oefenavond
17 april Bevrijdingsfeest Ermelo
21 april Stimuleringsfonds Rabo Bank optreden in De Dialoog
29 april Koninklijke Onderscheidingen
30 april Oranje vereniging Ermelo Koninnendag
8 mei Molendag Ermelo
12 juli Feest bij Burg bieren met BBQ
13 juli Vergadering en laatste kooravond voor de vakantie.
21 augustus Oogstfeest Ermelo
28 augustus 100 jaar VVV Ermelo, Jaarmarkt. Muziekspektakel met optreden Pauwenplein
28 augustus Zingen voor de 65 jarige repetitor Wilbert de Kruiff
31 augustus Oefenavond met bagpipe Jan van Doornum
7 september Oefenavond met bagpipe Jan van Doornum
14 september Oefenavond voor choreografie
25 september Optreden voor ANBO  Kanovijver
2 oktober Zingen voor Steven en Rita van de Horst
7 oktober Oefenavond met EDG in de Muzenhof
21 oktober Oefenavond met EDG in de Muzenhof
30 oktober Concert Shantykoor met EDG in de Dialoog Kris kras over de wereld
20 november Optreden voor het 50 jarig bruiloft fam Muiteman
24 november 40 jaar SWOE Receptie
7 december Optreden voor de vrijwilliger van het haar 2010
11 december Winkeliersvereniging De Enk Kerstweek
31 december Voor de laatste maal bij Aalt Hop carbidschieten.
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NIEUWJAARSRECEPTIE 5 JANUARI 2010 IN PINEL TE ERMELO 

Op 5 januari 2010 was er voor de leden en hun 
partners in de oefenlocatie een gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Hulde voor 
deze mensen die prachtig werk verricht hebben 
met beperkte middelen. Ook Els Otten heeft de 
stap genomen op deze gezellige avond bij haar 
“oude vrienden” aan wezig te zijn.  Later op de 
avond kwam haar zoon Mike haar ophalen. Na 
ontvangst met gluhwein, een specialiteit van de 
familie Slots wenste voorzitter Tymen Kroon een 
ieder een vooral gezond maar ook muzikaal jaar 
toe. Vanzelfsprekend moesten onze dames nog 
even genieten van onze nieuwste nummers. Klonk 
niet slecht, al zeg ik het zelf. 

�
Maar even later kwamen ook de dames aan bod 

onder leiding van Wilbert de Kruif. Rond 23.00 uur 
ging een ieder huiswaarts en namen de 
organisatoren nog even een welverdiend 
afzakkertje.
 

�
ZATERDAG 9 JANUARI OPTREDEN VOOR DE 
BUURTVERENIGING PARK VIVENTRA 

Henny Oudshoorn heeft het 
voortouw genomen om met het 
Shanty-en Gezelligheidskoor       
“ Ermeluiden” de nieuwjaarsbij-
eenkomst van de buurtvereniging 
park Viventra op te luisteren. 

En gezellig samenzijn dat voor 6 
leuke nummers van het koor 
werd onderbroken.

1 Aloha ohe
2 De allerbeste kok
3. Zuiderzeeballade
4.Wieringen
5. Ketelbinkie
6.Winden en wolken
7. toegift: Wild rover

�
VOORBEREIDINGSCOMMISSIE DRUK BEZIG MET CONCERT 30-10-10 

De plannen voor het najaarsconcert van Ermeluiden in samenwerking met EDG nemen steeds vaste 
vormen aan. Binnenkort worden de leden met een tussenstand op de hoogte gebracht. 

Ook heeft het bestuur besloten de huidige kleine audioset te vervangen door een nieuwe actieve 
audiobox met draadloze microfoon.  Deze nieuwe apparatuur is ook te gebruiken in samenwerking met 
de grote set. Hierdoor zijn diverse toepassingsmogelijkheden binnen bereik. (Type 170.316 16 inch) 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HART INFARCT ARTHUR  

Op maandag 18 januari 
met spoed per 
ambulance naar het 
ziekenhuis in Zwolle. 
Dat is schrikken, mijn 
eigen lichaam laat me 
in de steek. Maar juist 
op tijd de goede 
behandeling gekregen 
en na een week weer 
ontslagen. Alles werkt 
weer. Naast vrienden 
van het eerste uur in de 
weken erna meer dan 

40 kaarten ontvangen en mooie bloemstukken van 
stichtingen waarvoor gefilmd wordt. 
Hartverwarmend is letterlijk deze aandacht bij ons 
overgekomen. Hiervoor dan ook onze 
welgemeende hartelijke dank.

Ledenvergadering op 9 februari 2010
* 5 leden vertrekken en nieuw van de wachtlijst
* dit jaar bestuurswisselingen
* nieuwe liedjes

 

�
UITLEG CONCERT ERMELUIDEN KRIS KRAS 
OVER DE WERELD MET EDG 

�           

Jan Scholte geeft tekst en uitleg 
omtrent het concert op zaterdag 
30 oktober 2010 in de Dialoog 
van de gemeente Ermelo. Het 

thema van het muziekfestijn is “ 
Kris kras over de wereld” Het 
wordt een avond vol afwisseling 
en diversiteit, met bekende mee-
zingers, maar ook met veel nieu-
we Nederlandstalige en Engelse 
songs. U zult volop kunnen ge-
nieten van de inmiddels nationaal 
en internationaal gerenommeer-
de Drumfanfare EDG, eveneens 
uit Ermelo. De avond van Erme-
luiden m.m.v. EDG belooft een 
spetterende muzikale happening 
te worden die u niet mag missen.

Toegangsprijs is 7,50 euro inclu-
sief pauzedrankje. Kaarten vroeg-
tijdig bestellen!
 

In de nabije toekomst kunt u 
door middel van een Nieuwsbrief 
op onze website op de hoogte 
kunnen blijven van de voorberei-
dingen rond dit evenement. Dus 
let op de website!

�
DIRIGENT  
Dit jaar weer nieuwe liederen. Gestart wordt met Mull of Kintyre. Dit lied wordt in de finale 
gezongen van het concert Ermeluiden en EDG.
Meer uit het hoofd zingen, dat smoelt beter voor het publiek straalt zelfvertrouwen uit.
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13 
februari 
optreden 
voor de 

Zonnebloem in de baanveger te 
Ermelo. Drie vrijzilligsters kregen 
een speld uitgereikt. 
Ermeluiden zorgde voor de gezelligheid.

 Nieuwe 
koorleden! Per 

16 februari en 2 
maart 2010  Zie 

smoelenboek!
JELLE 
POSTMA, 

PIETER LOER, 
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BERTUS v.d.VELDE, GIEL GROENHEIDE
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65-JARIGE BEVRIJDING WORDT GROOTS GEVIERD 18 APRIL 2010 

De bevrijding van Ermelo wordt dit jaar op 
grootse wijze gevierd. Dat stond in Ermelo’s 
Weekblad. Het is op 18 april 1945 dat Ermelo door 
Canadese en Poolse strijdkrachten werd bevrijd, 
een bevrijding die vrijwel zonder geweld 
plaatsvond. De bevrijders van toen werden na 
enkele donkere jaren met veel enthousiasme 

verwelkomd. 
Tussen 16.00 en 
18.00 uur trad het 
Shanty- en 

Gezelligheidskoor 
op.Op het marktplein dat omgedoopt was tot 
Bevrijdingsplein was een fijne feeststemming.

�  

�
OP-
TRE-
DEN 
RA-
BO-
BANK 
STI-
MU-
LE-

RINGSFONDS 21 APRIL 2010  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Een goede performance van Er-
meluiden voor het publiek van de 
Rabobank die in het kader van 
hun stimuleringsfonds een bij-
een-

komst 
hield in De Dialoog van de ge-
meente Ermelo.

  

Tevens een goede oefening van 
het 1e concert op 30 oktober a.s. 
om het opkomen en afgaan van 

het 
koor te beoefenen.

Buiten een kleine communicatie 
stoornis 
tussen 
manspea-
ker en 
dirigent 
was het 
een goed 
optreden 
van ons 
koor.

�
GEEN KONIGINNENBARBEQUE MAAR GEZELLIGE AVOND BIJ BURGBIEREN 
Dit jaar een gezellige samenkomt op 12 juli bij Bierbieren in Ermelo. Naast een hapje en een 
drankje worden de leden getrakteerd op een rondleiding door de brouwerij. En zoals dat hoort 
middels zijn bekende proefplankje zijn lekkerste bieren proeven. 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ZIEKENBOEG 

Willem van de 
Brink is 29 mei 
aan een tumor 
geopereerd. Via 
de mail heeft de 
secretaris de 
koorleden op de 
hoogte 
gebracht. 

Willem en zijn echtgenote hebben laten weten het 
nog wat rustig aan te willen doen en het te houden 
bij schrijftelijke en telefonische contacten. Wij 
wensen hem veel sterkte toe en een spoedig herstel.

  

JAN VAN DOORNUM 
MAAKT KENNIS MET ER-
MELUIDEN

Wilbert de Kruiff stelt doedelzakspeler Jan van Doornum voor aan 
het Shantykoor. 
Met de muzikanten wordt letterlijk en figuurlijk afgestemd  en 

uiteindelijk wordt Mull of Kintyre 
gespeeld en gezongen, hetgeen 

voor de allereerste keer al heel goed uit de verf kwam.

DE RABOBANK SPONSORT ERMELUIDEN VOOR 4 JAAR ! TOTAAL BEDRAG VAN €2000 
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Repetitie data:

31 augustus met bagpipe

07 september met bagpipe

14 september choreografie

Repetitie data met EDG:

07 oktober Muzenhof EDG

21 oktober Muzenhof EDG

Zangnummers verschijnen

op de website van Ermeluiden

Uitvoering Dialoog

30 oktober 2010

2x optreden Ermeluiden

Uitvoering:

Za 28 augustus 

VVV JAARMARKT

Uitvoering:

Za 21 augustus 
OOGSTFEEST

Gast muzikant 
 Jan Scholte Cello

Terug van vakantie:  
Start voorbereidingen voor:

30 oktober 2010 Concert Ermeluiden 
met EDG in de Dialoog te Ermelo.
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Vaste sponsor Ermeluiden 

Op woensdag 30 juni was het voltallige bestuur van Shanty- en 
gezelligheidskoor Ermeluiden aanwezig op het Rabobankkantoor 
te Ermelo voor het bijwonen van de ondertekening van een 
sponsorcontract. Een bijzondere dag want tot dan toe kende Er-
meluiden geen vaste sponsor. 

De Rabobank Randmeren gaat de vereniging de komende vier jaar ondersteunen met een jaarlijkse 
donatie.  De Rabobank is een coöperatieve bank, met leden, die volop in de plaatselijke samenle-
ving staat en via het Rabo stimuleringsfonds diverse doelen ondersteunt. 

De gronden waarop deze steun werd toegekend waren de volgende; 

Het koor is met name gericht op Ermelo en omgeving en treedt 10 tot 12 keer per jaar op. 
Zij treden voor sterk gereduceerde tarieven op voor gezondheids- en sociale instellingen, alsook 
voor stichtingen als bijv. de Molenstichting.  
Tevens vormt Ermeluiden inmiddels jaarlijks een vaste waarde op Koninginnedag voor de plaatselij-
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ke Oranje-Vereniging.   
En ook bij de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar in Pinel wordt er vast gerekend op een op-
treden.  
Verder treedt het koor in principe jaarlijks eenmaal kosteloos op voor een sociale ofwel een ge-
zondheidsinstelling, die daarvoor tijdig opteert. In 2010 werd reeds pro deo opgetreden op het be-
vrijdingsfeest van 17 april en bij de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen op 29 apil j.l.   

Het koor werd opgericht op 30 september 2003 en ging van start met 17 leden. In 2010 is het in-
middels uitgegroeid tot een koor van meer dan 45 man en gaat zich nog dit jaar voor het eerst wa-
gen aan een zaaloptreden. 
V.w.b. nieuwe leden heeft het koor een uitgebreide wachtlijst, die niet slinkt omdat om diverse rede-
nen een ledenstop is ingesteld. 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LAATSTE BIJEENKOMST VOOR DE ZOMERVAKANTIE 

Op een van de laatste 
oefenavonden voor de grote 
vakantie treedt Jan Scholte met 
zijn cello op als gastmuzikant in 
de steeds groter wordende 
begeleidingsgroep van het koor. 

Ook nieuwe instrumenten 
worden uit de kast gehaald.

Onder leiding van Wilbert 
werd het weer een ouderwets 
gezellige avond.

AANDACHT VOOR DE UITLEG VOORBEREIDINGEN CONCERT ERMELUIDEN EN EDG
�

AANDACHT VOOR DE UITLEG VOORBEREIDINGEN CONCERT ERMELUIDEN EN EDG
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10 JARIG BESTAAN VAN HET OOGSTFEEST HORST EN TELGT 20 EN 21 AUGUSTUS 2010 

Ter voorbereiding van het 10 jarig festijn het 
oogstfeest Horst en Telgt op zaterdag 21 augustus 
2010 was er op vrijdagavond reeds groot feest voor 
alle direct betrokkenen. Piet Paulusma, aanwezig 
bij dit oogstfeest, beloofde voor de zaterdag een 
mooie zonnige dag en dat heeft hij waargemaakt. 

Tevens hebben we met genoegen staan 
luisteren naar de Taptoe waar onder andere EDG 
in verschillend optredens haar kunsten vertoonde. 
Jammer dat de speaker achter op het veld niet te 
verstaan was. De avond werd afgesloten met een 
fraai vuurwerk.
 

�
ERMELUIDEN TREEDT OP BIJ HET 10E 
OOGSTFEEST  

�

Om half 
drie in de 
middag 
was afge-
sproken bij 
de Wester-
kerk om te 
verzamelen 

en in te zingen voor het optreden 
bij het oogstfeest dat dit jaar 
voor de 10 keer gehouden werd.  

Veel activiteiten waren te bezichtigen. Het weer was fantastisch. Een grote podium 
wagen stond voor ons klaar en het publiek was er warm voor. Met twee optredens 
hebben wij het publiek met meezingers bezig gehouden. Solist Henk vertolkte het 
lied Capri, John bracht Ketelbinkie ten gehore en Evert gaf het klutslied aan. 
�
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BE- RICHTEN UIT DE ZIEKENBOEG 
Onze secretaris kon melden dat de gezondheid van 
Willem van de Brink weer de goede kant uit gaat. 
Komende week voor controle terug in het 
ziekenhuis. Mogelijk dat hij daarna weer te 
begroeten valt binnen ons koor. Sterkte Willem en 

tot gauw.
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ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2010.   OPTREDEN VOOR 100 JARIGE VVV  TE ERMELO 

Op het Pauwenplein te Ermelo vonden diverse 
optredens plaats in het kader van het 100 jarige 
VVV. Het weer werkte niet erg mee. Vele 
stortbuien joegen het publiek uiteen. Maar tussen 
de buien door scheen de zon. En Shantykoor “ 
Ermeluiden” had geluk want tijdens hun optreden 

was het droog en scheen zelfs even de zon. Om de 
uitdaging niet aan te gaan is er geen pauze 
gehouden maar doorgezongen. Het publiek groeide 
aan. en zong enthousiast met ons mee. 

Na afloop een biertje in de Volksmond.
 

�
WILBERT DE KRUIFF VIERT ZIJN 65E VER-
JAARDAG IN HET PMT TE ERMELO 

�
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Na afloop van het optreden in 
ons dorp Ermelo moest gang 
worden gezet naar het PMT te 
Ermelo alwaar Wilbert de Kruiff 
met zijn familie en kennissen zijn 
65e verjaardag vierde. Leontien 
had het bestuur gevraagd om te 
komen zingen op dit kroonjaar 
van onze repetitor. Het hele ge-
zelschap stond rond het koor op-
gesteld en zong enthousiast enke-
le liederen mee. Ook de kinderen 
vermaakten zich opperbest en 
zwaaiden heftig mee.

Na afloop ook hier weer een b...
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ZEILEN MET DE VRIJWILLIGERS VAN PINEL IS IEDER 
JAAR OPNIEUW EEN FEEST  

Maandag 6 september 2010 
is voor de zoveelste keer een 
zeildag georganiseerd voor de 
vrijwilligers van de Stichting 
Pinel. (is dit de 5e of de 6e 
maal?) Een mooiere dag was 
hiervoor niet uit te kiezen. 
Prachtig weer met veel zon en 
wind. Met zeven zeilboten van 
de firma Ottenhome is weer 
genoten op de Loosdrechtse 
plassen. Dick Kanselaar heeft 
met zijn groepje deskundige 
zeilers de vrijwilligers weer kris 
kras en veilig over de plassen 
gestuurd. Hierbij ging het soms 

woest tekeer. 
Slechts kleine 
averij drukte de 
pret. Maar al 
zeilend,  met 

een andere zeilboot op 
sleeptouw, de haven bereiken 

heeft ook weer wat. Vier van de twaalf leerlingen 
waren van het Shanty koor. Dat mogen er volgens 
jaar best meer zijn. Wij hebben genoten!      
Bedankt Dick
 

�

�
HOE DE BAGPIPE MUZI-
KAAL GOED IN TE PASSEN 
Jan van Doornum is nu voor de 
tweede maal op oefening bij het 
Shantykoor.

Het lied Mull of Kintyre gaat al steeds beter en moet nog worden 
fijngeslepen. Ook muzikaal worden de scherpe kantjes weggehaald.
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Agenda december 
2010

7 december  

optreden vrijwilliger van het jaar 2010

11 december 

Kerstmarkt winkeliersvereniging

31 december 

Voor de laatste maal carbidschieten bij 
Aalt en Corry Hop

Wist U dat we in 2003,2004, 2005 en 
2007 ook al bij hun waren.

Tevens is hier Harmen van Wilgenburg 
voor de laatste keer aanwezig bij het 
Shantykoor.  Wij nemen waardig 
afscheid van hem.

Voor hem zal een dvd worden gemaakt 
als herinnering aan 7 fijne koorjaren.
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Het lied Mingulay boatsong zal wat worden aangepast zodat ook hier de bagpipe mee zal kunnen 
spelen. Gelukkig voor de tenoren komt het begin van het lied hierdoor wat lager in toonhoogte. 
Hopelijk een blijvend effect.

Op 7 oktober zal worden voorgeoefend met EDG in de Muzenhof.

NB De kaartverloop voor het concert op 30 oktober blijkt naar zeggen goed te verlopen.
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WIJNPROEVERIJ VOOR DE ANBO OP 25 SEPTEMBER 2010 MET ZANG VAN ERMELUIDEN 

Zaterdag 25 september 2010 hield de ANBO 
(bond voor ouderen) in de Baanveger te Ermelo een 
gezellige wijnproeverij. De opkomst van de ANBO 
leden was betrekkelijk gering. Het Shanty koor was 
er ook met een geringe bezetting. Slechts 26 
zangers waren komen opdagen. Het was bijna een 
een op een gebeuren. De muzikanten hadden het 
door deze geringe bezetting zwaar te verduren. 

Compliment voor Peter de Man die het aandurfde 
om de muzikale leiding op zich te nemen. Samen 

met Harmen op harmonica en John op de drum is 
het een heel aardig optreden geweest waar de 
gasten vast van hebben genoten.  Maar volgend 
keer toch graag wat meer leden bij een optreden. 
(Kritische noten: 1. Er bestaan afspraken voor het 
maken van optredens 2. Audio versterking is bijna 
altijd nodig , een microfoon van het huis is echt 
onvoldoende)

 

�
GROOTS FEEST BIJ DE FAMILIE VAN DER HORST IN HIERDEN 

�     

Steven en Rita waren 25 jaar ge-
trouwd. Bovendien vierde Steven 
zijn pensioen gerechtigde leeftijd 
van 65 jaar.  Het Shantykoor feli-
citeerde hen op 2 oktober 2010 
met een optreden bij hem thuis. 
Een grote tent kon alle bezoekers 
maar net herbergen. Maar alles 

verliep perfect en de gasten heb-
ben genoten. Een dvd van deze 
avond is in de maak en zal voor 
Steven en zijn familie een blij-
vende herinnering zijn.

Nogmaals gefeliciteerd!

�
VOOR RITA WAS DE VERRASSING HET GROOTST 
Het optreden van het Shantykoor bij haar thuis was een complete verrrassing.
Steven, en vele anderen,  dat hebben jullie goed geheim weten te houden.  
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Aankonding van ons concert op 30 oktober.

Op 7 oktober is er voor de 1e keer geoefend met 
EDG samen in de Muzenhof.

Een avond vol leermomenten!

Op 21 oktober vindt de 2e en laatste oefening met
EDG plaats. Dan moeten alle puzzel stukjes samenvallen. 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LAATSTE LOODJES VAN DE VOORBEREIDING CONCERT KRISKRAS OVER DE WERELD 

Om de vele akties en samenwerkingsverbanden 
goed aan te sturen is voor alles een draaiboek 
samengesteld. Hierin vinden alle betrokkenen de 
plaats en tijdstippen van hun aandeel in het geheel.

Voor video en lichtplan zijn aparte documenten 
gemaakt. Maar voor allen geldt:

Ontvangst koor Ermeluiden in de Dialoog om 
15.00 uur. Daar worden dan zaken beoefend als 
opkomst, posities en moeilijke muziekfragmenten.

Rond 16.30 uur naar huis om op uiterlijk 18.25 
uur weer terug te zijn in de foyer van de Dialoog 
voor een laatste generale repetitie samen met 
EDG.

Om 19.30 gaat de Dialoog open voor publiek en 
om 19.45 uur gaat de zaal los. Ondertussen wordt 
het publiek vermaakt met muziek van ons eigen 
combo.

Na welkomstwoord van onze voorzitter volgen 
2 optredens van het Shantykoor met daartussen 
een kort videofilmpje over de geschiedenis van 
Ermeluiden.

Dan volgt een grote pauze waarin EDG zich 
gereed maakt voor hun eigen optreden van een half 
uur. Om dit gerommel voor het publiek een beetje 

te verdoezelen vindt een optreden plaats van de 
drie musketiers Aalt, Kees en Sjef.

Tot slot wordt het podium gereed gemaakt 
voor een finale optreden van alle deelnemers. 
Ermeluiden, EDG en de doedelzakspeler maken 
een spetterend eind aan dit unieke concert.

Na afloop is ook hier een soort derde helft, 
waarin deelnemers en publiek een gezellige nazit 
hebben met vrolijke klanken van het combo.

 

CONCERT KRIS KRAS OVER DE WERELD
op 30 oktober 2010 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DE UITVOERING VAN HET CONCERT KRIS KRAS OVER DE WERELD MET EDG 

Zaterdag 30 oktober 2010 een dag waar lang 
naar is uitgekeken, heel veel werk voor is verzet en 
goed is verlopen. Het moest een avond worden vol 
afwisseling en diversiteit. Het publiek kreeg waar 
voor zijn geld. Een uitverkochtte zaal vol 
enthousiaste toehoorders kregen naast 

Shantyliederen, die vooraf door middel van films 
werden aangekondigd, ook muzikale hoogstandjes 
van EDG te horen. Bij de finale ging een ieder uit 
zijn dak. Het koor samen met EDG zong letterlijk 
uit volle borst. 
 

�
EVALUATIE VERGADERING MET MRC EN BE-
STUUR 

�
Op maandavond 8 november 
heeft de voorbereidingscommis-
sie, samen met vertegenwoordi-
gers van de MRC en het bestuur 
een evaluatievergadering gehou-
den van het afgelopen concert. 

Minitieus zijn alle aspecten van 
de uitvoering de revue gepas-
seerd. 

Dankzij de inspanningen van vele 
mensen, is de avond tot ieders 
tevredenheid verlopen. Bijna an-
derhalf jaar lang zijn deze mensen 
druk in de weer geweest om alles 
goed te laten verlopen.

Van grote invloed op het optre-
den bleek toch het gemis aan 
vooroefening met EDG. Dit zo-

wel droog in de Dialoog als mu-
zikaal in de Muzenhof.

Alvorens de voorbereidingscom-
missie zichzelf zal opheffen, zal 
zij op 2 december nog eenmaal 
bijeen komen, om de conclusies 
en aanbevelingen te maken welke 
aan bestuur en leden zullen wor-
den voorgelegd. Dit voor een 
eventueel ander toekomstig 
hoogtepunt van ons Shantykoor.

Optreden voor de 40 jarige 
SWOE. Ermeluiden mocht aan 

het einde van een gezellige recep-
tie de feestelijkheden afsluiten. 
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KERSTMARKT 2010

WINKELIERSVERENIGING 
VRAAGT SHANTYKOOR 

Zaterdagmiddag 11 december 
op de kerstmarkt in Ermelo 
verzorgde Ermeluiden een dubbel 
optreden op de Enk in het dorp.

Ermeluiden gaat nu pauseren. 

Warme chocolademelk  

met rum en slagroom

Warme worsten. 

Wordt dit onze toekomst?

Volgende vergadering 
kan hiervoor worden
gestemd. 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31 DECEMBER 2010 AFSCHEID HARMEN VAN WILGENBURG 

Op de laatste dat van het jaar tijdens het laatste 
officiele optreden van het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” bij Aalt en Corry 
Hop is afscheid genomen van Harmen van 
Wilgenburg. Vanaf dag een is hij een trouw lid 
geweest van ons koor maar kan het niet meer 
opbrengen om mee te blijven doen. Hij houdt niet 
van toepsraken en officiele gelegenheden, maar 

krijgt daarom van het koor een dvd aangeboden 
waarop hij centraal staat in zijn laatste optreden bij 
Aalt Hop. Harmen of zoals anderen hem noemen 
Herman wij hopen dat het je goed zal gaan en 
wensen je een hele goede tijd toe. Kom nog eens 
langs, je blijft van harte welkom.
 

�
NU ECHT DE ALLERLAATSTE KEER MET EEN 
OFFICIEEL OPTREDEN BIJ AALT HOP 

�
Oudejaarsavond 2003 stond het 
koor voor de eerste maal bij Aalt 
en Corry Hop. De toenmalige 
dirigent Ton Jansen bracht ons 
hele repertoire, van wel 4 muziek 
nummers ten gehore. Aalt had 

voor drankjes en wat lekkere hap-
jes gezorgd en het werd een heel 
gezellige gebeurtenis. Zo fijn dat 
het in 2003, in 2004 en in 2005 
wederom plaatsvondt. Na een 
jaartje geen optreden meende 
Aalt dat het in 2007 maar voor 
het laatst moest zijn. De voorzit-
ter hoopte toen al dat Aalt een 
beetje vergeetachtig zou worden 
en dat het wel los zou lopen. Om 
dat gevoel te stimuleren kreeg hij 
ook nog een flesje wijn. Het heeft  
succers gehad, want nu in 2010 
besloot hij het toch echt voor de 
allerlaatste keer te organiseren. 

Het koor heeft nu ook een echt 
optreden verzorgd. Het buurt-
schap was goed vertegenwoor-
digd en ook het koor was op goe-
de sterkte aanwezig. Jammer dat 
de voorzitter door ziekte was 
verhinderd, maar alle aanwezige 
hebben genoten van dit allerlaat-
ste optreden. Aalt en Corry heel 
hartelijk bedankt voor al die jaren 
gastvrijheid. We weten dat je een 
dagje ouder wordt maar wensen 
jullie enog vele jaren in goede 
gezondheid toe.

Aalt en Corry bedankt!  

Aan Harmen van Wilgenburg en Aalt en Corry Hop wordt een dvd aangeboden als herinnering aan vijf 
jaren carbid schieten bij de familie Hop.

Een groepsfoto is gemaakt waarop de meeste koorleden staan zodat ze nog vele gezichten kunnen blijven 
herinneren.
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�      
Het Shanty- en Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” wenst u allen een voorspoedig 2011 
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