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NIEUWSBRIEF
Jaaroverzicht 2011
Waar men zingt en lacht daar zijn geen boze menzen

 
Opgericht op 30 -9- 2003 

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

Agenda 2011

4 januari Nieuwjaars bijeenkomst in Pinel
8 februari Algemene Ledenvergadering.  Voorstel aanvulling zomertenue
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Ermeluiden
Opgericht op 30 

september 2003 
Hoogtepunten uit de 

afgelopen jaren:
2003: 1e optreden voor 

de vrijwilliger van het jaar
2004: Dillenburg 

Ermeluiden geeft warm 
geluid

2005: Loggerfestival 
Vlaardingen

2006: Molendag
2007: Roosevelthuis 

Doorn en koor CD
2008: Afscheid Hans 

Otten
2009: 

Fetes de la 
Music

2010: 
Concert 
met EDG

Arthur

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.

http://www.ermeluiden.nl
http://www.arko-video.nl
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30 april Koninginnendag centrum Ermelo
31 mei Optreden De Dillenburg
14 juni BBQ bij Henk en Wil van Harskamp
28 juni Optreden Groevenbeek
29 juni Optreden Dennenheul
9 juli Mariahoeve 50 jarig huwelijk Henny Oudshoorn
8 september Vierhouten Hotel de Foreesten
24 september Branderdagen Schiedam
7 december Vrijwilliger van het jaar 2011
10 december Kerstmarkt “ De Enk” 
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START VAN HET NIEUWE JAAR 

Nieuwjaarsbijeenkomst          in oefenruimte Pinel.   

Op 4 januari 2011 hield het Shanty- en Gezelligheidkoor Ermeluiden 
een nieuwjaarsbijeenkomst in oefenruimte Pinel. Na een druk en ge-
spannen laatste kwartaal is het jaar gezellig afgesloten met het carbid-
schieten bij Aalt en Corry Hop. Nu was het weer tijd om ouderwets 
gezellig met elkaar te zitten kletsen over alles en nog wat. Een muzi-
kale quiz gaf een goede afleiding en ontspanning. De recreatiecom-
missie had de zaken piekfijn voor elkaar. Je kon letterlijk proeven dat 
Jan van der Vlis er bij gekomen is.  Ik hoorde al zeggen: als er nieuwe 

leden komen moeten we nu uitkijken naar een goede bakker!
De gemaakte foto’s zijn te bekijken op onze eigen website! 

Op 25 januari zijn de voorzitter en Arthur Kohlman naar Harmen van Wilgenburg geweest om hem de 
dvd van zijn laatste optreden van 31 december te overhandigen. Dit werd door hem zeer op prijs gesteld. 
Na 7 jaar trouw lidmaatschap is hij van plan zo nu en dan zijn gezicht te laten zien binnen het koor
�
KOMENDE PERIODE NIEUWE LIEDJES!  ZIE OOK ONZE WEBSITE

Als de Zuidwester loeit
Luid de bel (strikes the bell)

ZIEKENBOEG 25 JANUARI 2011

DOLF BRANCART vertelt zijn koorvrienden het slechte nieuws dat hij te horen heeft gekregen van 
zijn behandelde artsen. Hij geeft kort weer wat hij in Harderwijk en Amsterdam heeft meegemaakt. 
Binnenkort zal hij een lichte chemo kuur krijgen om zijn resterende tijd dragelijk te houden. Thans voelt 
hij zich goed en is vast besloten om zo lang het nog kan zo af en toe zijn koorvrienden op te zoeken. Hij 
zegt erg dankbaar te zijn voor alle, zeer speciale kaarten en brieven, die hij in de afgelopen dagen heeft 
mogen ontvangen. Geen standaard beterschap, maar de persoonlijk gerichtte boodschappen spraken 
hem aan. Ook bezoek stelt hij erg op prijs, wel eerst even bellen om niet voor een dichte deur te komen 
staan. Zingen deed hij niet meer en ging aansluitend direct naar huis. Maar moedig hoor zo’n bericht zelf 
te komen doen. Wij wensen hem en zijn familie heel veel sterkte en hopen dat hij nog enkele malen ons 
koor zal kunnen bezoeken. 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JAARVERGADERING OP 8 FEBRUARI 2011 

Op dinsdag 8 februari opent de voorzitter de 
Algemene Ledenvergadeirng van het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” om 20.00 uur. Al 
direct viel op te merken dat onze secretaris Arie 
Eskes afwezig was en zijn opvolger Peter de Man al 
in functie was binnen het bestuur. De voorzitter 
gaf aan dat Arie Eskes na een Time Out besloten 
had  om persoonlijke redenen zijn lidmaatschap per 
1 Februari op te zeggen. Zelf zou hij de leden per 
email op de hoogte brengen van zijn motieven, 
hetgeen ook is gebeurd. Zonder in te gaan op 
oorzaak en gevolg is het bijzonder jammer dat een 
en ander zo moest lopen en we hiermee een 
gewaardeerd koorlid moeten missen. De spanning, 
na ons overigens goede concert, liep zo hoog op dat 
het bestuur het nodig achtte om een buitengewone 
ledenvergadering te houden om een ieder de 
gelegenheid te bieden even stoom af te blazen. Ook 
in deze vergadering liepen de emoties soms nog 

hoog op. Jammer dat Arie zijn gevoelens niet  zelf 
kwam toelichten om er daarna een streep onder te 
kunnen zetten. We moeten wel lessen trekken uit 
het verleden, maar de toekomst ligt voor ons. Geen 
enkel koorlid verdient het om op deze manier te 
moeten vertrekken uit een vriendenclub van goede 
en gewaardeerde kameraden.  Juist de sociale band 
tussen het de leden onderling is de kracht van ons 
Shantykoor. Op onze gemiddelde leeftijd van 66,4 
jaar oud is dit wellicht nog belangrijker dan het 
nivo van het zingen. Ik hoop dan ook van harte dat 
het bestuur onderling op gepaste wijze afscheid 
neemt van een goed bestuurslid, gewaardeerd 
koorlid en goede vriend.
Het is niet te hopen dan na 7 goede jaren nu de 7 
magere gaan volgen, want dan duurt het nog lang.

  

�
Ook de aanpassing van ons koor-
tenue met een shirt voor warme 

dagen kwam niet van de grond. 
Deze pet werd afgekeurd. Bij de 
andere pet was de vraag of er wel 
een andere pet nodig was. Be-
langsrijkste tegenargument was 
dat meerdere koren in onze regio 
dit hemd al reeds dragen. 

�
DIRIGENT GEEFT TOELICHTING OP MUZIKAAL BELEID. 
Ton de Kruiff  legt uit dat de lat niet hoog hoeft te liggen en dat gezelligheid ook 
belangrijk is, maar dat er wel een zekere ambitie moet zijn om, zeker naar buiten toe, 
goed voor de dag te komen. Zijn uitleg kreeg een warm applaus. Per jaar een aantal 

nieuwe liedjes instuderen, voor de pauze serieus oefenen en na de pauze gezellig de nummers van ons 
repertoire blijven afstoffen. Het toeleven naar een hoogtepunt als een optreden en/of een concours hoeft 
niet tot stress te leiden. Oefenen doen we immers elke week, maar dan met een doel. 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KLEDING AANPASSING SHANTYKOOR VOOR WARME DAGEN 

Het speelt al een tijdje dat er behoefte is aan 
een extra kledingstuk voor optredens op (zeer) 
warme dagen.  Reeds eerder is een compleet nieuw 
pak getoond, dat door de meeste koorleden werd 
afgekeurd. Zelfs stemmen voor uitsluitend een polo 
doen de ronde. Nu is er een keuze mogelijkheid 
tussen een shirt met lange mouwen in de kleuren 
rood of blauw. Daaroverheen kan dan een gilete in 
streepje blauw gedragen worden. De dirigent komt 
mogelijk in een net wit hemd met een donkerblauw 
gilete. Dit alles op de gewone spijkerbroek en met 
onze eigen pet. Op de web site staan alle varianten 

waaruit gekozen kan worden. En zo democratisch 
als wij zijn geldt ook hier de meeste stemmen 
gelden. Ik ben benieuwd wat het uiteindelijk gaat 
worden.  Eerste commentaar van dameskant was 
dat rood voor warmte staat, een warme kleur is en 
dat het dus eigenlijk voor ons doel  (warme 
optredens) de blauwe variant moet zijn.  Aan alle 
keuzes hangen kostenplaatjes. Zo is bijvoorbeeld 
het gilet goed aan de prijs. Nog los van het feit of 
het koor embleem ergens op moet komen te staan.
 

�
BESTUUR ZET PUNT ACHTER ALLE COMMO-
TIES 

�              
Op 1 maart tijdens een ingelaste 
vergadering werden 2 zaken aan 

de orde gesteld. Te weten a. De 
besluitvorming aankoop rode 
zomer blouse zonder gilet. Alleen 
de dirigent krijgt zijn afwijkende 
witte overhemd met gilet. Beta-
ling geschiedt vanuit de vereni-
gingskas waar €1500 voor be-
schikbaar is gesteld. Alleen de 
nieuwe leden zullen een complete 
set moeten aanschaffen. Evert 
Boes zal de  maten verzamelen.

Dan b. De voorzitter is alle on-
derlinge onrust meer dan zat. Hij 
geeft de leden tot tweemaal toe 
de kans zich uit te spreken over 
nog broeiende zaken. Geen van 
de leden voelde zich aangespro-
ken om nog iets te zeggen, waar-
mee dan ook definitief een punt 
gezet kon worden achter alles 
wat in de laatste maanden onrust 
heeft veroorzaakt. Eindelijk rust! 

�
 
NIEUWE LIEDEREN!

LUID DE BEL  Arrangement van Henk Nes met een tekst van jan Scholte.

 HERKENNINGSLIED ERMELUIDEN 
Ons koor kent nu al een pauze- en afscheidslied en de MRC heeft besloten dat een 
herkenningstune een goede aanvulling is op ons repertoire. De wereldwijd bekende melodie  
“ Anchors Away”  gezongen met een Nederlandse tekst gemaakt door onze koorvrienden. 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DIT WORDT HET DAN.   DE ZOMERSE AANVULLING VOOR HET SHANTHY KOOR  

Geen 1 april grap maar werkelijkheid. Het 
Shanty-en Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” krijgt 
een zomerse aanvulling op hun tenue. Evert Boes 
fungeert als fourier en heeft hier de rode 
overhemden voor de koorleden gereed liggen. 
Hierop komt nog het embleem van “ Ermeluiden” .

De dirigent en de repetitor krijgen een sjiek 
afwijkend uniform bestaande uit een wit overhemd 

met button down knoopjes op de kraag en een 
zwart gilet. 

Nu maar wachten op een mooie en hete zomer 
zodat we ons kunnen presenteren in deze fraaie 
outfit.
 

�
BREED COMMISSIE OVERLEG OP WOENS-
DAG 27 APRIL 2011 

Op woensdag  27 april is er een 
breed commissie overleg geweest 
met alle commissies die ons koor 
inmiddels rijk is. Gebleken is dat 
er behoefte bestond aan nog een 
(eenmans) commissie en wel die 
van fourier  door Evert Boes.
Om nu alle ommcissies nog even 
op een rijtje te plaatsen hieronder 
een totaal overzicht van alle be-
stuursfuncties binnen het koor.
�
BESTUUR:

Voorzitter Tijmen kroon
Secretaris Peter de Man
Penningmeester Gert van  

Donkersgoed
Algemeen lid Jan Eskes
Algemeen lid Cor Staal

MRC
Voorzitter Ton de Kruijf
secretaris John Offermans
lid Hans Butzelaar
lid Wilbert de Kruiff

lid Henk Nes
lid Jan Scholte

Evenementencommissie
Oudste Herman Boek
lid Harry Altena
lid Dick Kamphorst

Locatiecommissie
Oudste Jan Scholte
lid Evert Boes

Materiaalcommissie
Oudste Aalt Hop
lid Tijmen Pieper

Barcommissie
lid Joop Artz
lid Sjef Gortz

Recreatiecommissie
Oudste Jan Togtema

lid Giel Groenheide
lid Jan van der Vlis

Audiocommissie
lid Willem van de Brink
lid Frans Hey
lid Guus Hoogewoud
lid Henny Oudshoorn
lid Renger van Strijland
lid Jan van Veenhuizen

Webbeheer
adm Peet Penninkhoff
adm Ton van Steenoven
editor Harry Altena
editor Herman Boek
editor Evert Boes
editor Peter de Man
editor Jan Scholte
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Tenue beheer Fourier Evert Boes
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KONINGINNEDAG 2011  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OPTREDEN -  BBQ BIJ HARTSKAMP  - AANMELDINGEN - NIEUWSBRIEF 

1.Het optreden 
in De 
Dillenburg op 31 
mei was als van 
ouds gezellig. 
goede interactie 
met het 
aanwezige 
publiek en werd 

goed gezongen. Het was een kleine opkomst met 
een 
goed 
succes. 
Helaas 
heb ik 
hiervan geen 
opnames 
gemaakt. (Het 
lijkt overigens 
wel of er 
steeds minder 
leden bij de 

optredens aanwezig kunnen/willen zijn). Beste 
leden neem dan in ieder geval even de moeite om 
de afwezigheid te melden. Het wordt steeds 
lastiger om zelfs met een koor van 45 man, nog 

wat 

te plannen. Het melden kan sinds juni erg 
gemakkelijk via de website (zie onderstaande 
afbeelding)

2. De BBQ bij Henk en Wil van Hartskamp op 
14 juni was ontzettend gezellig. Via Bertus van 
der Velde was veel vis geregeld, Kees Looyen 
heeft zich ingezet als “ de allerbeste kok”. 
Ditmaal voor zowel de kapitein als de complete 
bemanning. De scholletjes waren verrukkelijk. 
Ook voor het vlees was ruime belangstelling. 

Hiervan bleef echter 
nog veel over dat door 
enkele leden verdeeld 
mee naar huis ging. 

Verrassend was de muzikale deelname van ons 
oud lid Harmen van Wilgenburg. Nu nog deze 
gezellige bijeenkomst plannen op koninginnedag 
dan is alles weer als van ouds.
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      50-Jarig huwelijksfeest
        Henny en Tiny Oudshoorn

Namens alle koorleden en ARKO-
VIDEO is Henny en Tiny Oudshoorn 
een leuke DVD van dit bruiloftsfeest 
aangeboden.



  SHANTY- EN GEZELLIGHEIDSKOOR ERMELUIDEN JAAR 2011

3. Wist u dat Ton onze website weer heeft aange 
past en ook een nieuwsbrief verzorgd dat reeds 
voor de twee uitgave is verzonden.?
4. Op 21 juni j.l. was onze laatste oefenavond in 

Pinel. Met nog 3 optredens in het vooruitzicht 
werd de vakantie periode ingeluid. Een zeer ge-
ringe opkomst, maar oergezellig. Dus leden kom 
na de vakantie weer massaal naar Pinel en geniet 
mee.

5. IT GIET OAN! dat is de titel van de laatste 
nieuwsbrief om leden op te roepen aanwezig te 
zijn op een groots Branderfeest in Schiedam. 
Een festival op drie podia in de stad met als 
middelpunt de haven(s). Met z’n allen gezellig in 
de bus doet me denken aan Vlaardingen in 2005! 
Dit wordt weer groots.  

�
OPTREDEN GROEVENBEEK BIJ AFSCHEID ANNEKE VAN DE VEEN 

�          

Op 28 juni 2011 worden zeemans-
liederen gezongen voor Anneke 
van der Veen. Zij neemt afscheid 
van Groevenbeek. Met warm 
weer in half zomertenue zweten 
de mannen op het podium voor 
een ongeinterresseerd publiek 
dat het buffet belangrijker vond. 
De start was ruim een half uur 

vertraagd doordat een oude auto 
die Anneke en familie zou opha-
len niet kwam opdagen. 

�

Bedankt voor je mailtje, ja ik vind het ook jammer want je 
laat niet alleen een fijne hobby achter maar uiteindelijk ook 
je sociale contacten. Uiteraard zal ik als Ermeluiden in het 
dorp en omstreken optreed zeker tot de volgers blijven 
behoren. Overigens kom ik na de zomerstop nog gedag zeggen op 
de repetitie

Tot ziens en de hartelijke groeten, 

Vertrek Willem van den Brink 
Geschreven door databeheer   
Het bestuur heeft van Willem van den Brink bericht ontvangen waarin hij zijn afscheid van 
het koor heeft aangegeven en toegelicht. Het is voor Willem lichamelijk een te grote belas-
ting geworden om ....
aan repetities en in bijzonder optredens deel te nemen.
Willem is sinds 26-10-2004 onafgebroken lid geweest van ons koor en daarmee een van 
de "ouderen" als het om lidmaatschap gaat. Naast gewoon koorlid was hij ook langere tijd 
lid van de audiogroep en droeg hij mede zorg voor het onderhoud en gebruik van het au-
diomateriaal tijdens repetities en optredens.
We wensen Willem nog vele goede jaren - zo niet als medezanger - dan wel als bezoeker / 
toehoorder van ons koor.

Ahoi Willem, het ga je goed!
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Willem 

Berichtje van Dolf Brancard

Vanmiddag (donderdag) bij de oncoloog geweest in Harderwijk en
die was zo tevreden over mijn toestand dat ze me pas over 3 maanden terug wil 
zien.
Is dat goed nieuws of niet ? Nelly en ik zijn hier erg blij mee. Zeg het voort !!!!!!!!!
groetjes van ons.  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9 JULI OPTREDEN IN DE MARIA HOEVE VOOR DE 50 JARIGE BRUILOFT 

Tijdens de vakantieperiode 
van het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” 
stond het optreden gepland in de 
Maria Hoeve voor de 50- jarige 
bruiloft van Henny en Tiny 
Oudshoorn. Vanzelfsprekend was 

het koor aanwezig bij dit trouwe 
lid van ons koor. Voor een leuk en 
meezingend publiek werd twee 
maal een half uur opgetreden.

Voorafgaand werden de 
gasten rondgeleid door de 

boerderijmuseum Na afloop is de 
familie bij een bbq nog een poos 
gezellige bijeen gebleven. Onze 
gastdames hebben van dit 
optreden leuke filmopnames 
gemaakt die door mij zijn 
samengesteld. 

�

�
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EX EA COMMODO CONSEQUAT DUIS. UT WISI ENIM AD 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerc. 
Irure dolor in reprehend incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
molestaie cillum. Tia non ob ea incommod quae 
egen ium impro soluad b fugiend. Officia deserunt 
mollit anim id est laborum Et harumd dereud 
facilis est er expedit distinct. Nam liber te 
conscient to factor tum poen legum odioque 
civiuda et tam. Neque pecun modut est neque 
nonor et imper ned libidig met, consectetur 
adipiscing elit, sed ut labore et dolore magna 
aliquam is nostrud exercitation ullam mmodo ba 

useing phen roxa quiel ba trenz Spraadshaag ent 
trenz dreek wirc procassidt program. Cak pwico 
vux bolug.

Pincluros all uf cak sirucor hawrgasi itoms 
alung gith cakiw nog pwicos. Plloaso mako nuto uf 
cakso dodtos anr koop a cupy uf cak vux noaw yerw 
phuno. Whag schen gos dagar midad. Plasa maku 
nog harumd dereud facilis est er expedit a wipont 
trenzsa schengos ent kaap zux copy wipont trenz 
kipg naar mixent phona. Duit pwico siruc tiun ruos 
nustk Anteposuerit litterarum formas humanitatis 
per seacula sirucor hawrgasi itoms alung gith cakiw. 
Quam littera gothica quam nunc.
 

�
MINIM VENIAM QUIS NOSTRUD EXERCI TA-
TION NULLA FAC 

�
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit, set eius-
mod tempor incidunt et labore et 
dolore magna aliquam. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerc. Irure dolor in reprehend 
incidi dunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse molestaie 
cillum. 
Vehicula sed, class dignissim ul-
lamcorper eros, mauris consequat 
ut lacinia. Aliquam amet est, 
quam leo maecenas mauris turpis 
leo pharetra, vulputate lacus. Ve-
hicula sed, class dignissim ullam-
corper eros, mauris consequat ut 
lacinia. Aliquam amet est, quam 
leo maecenas mauris turpis leo.
Lorem ipsum dolor sitamet. Tia 
non ob ea soluad incommod quae 
egen ium improb fugiend. Officia 
deserunt molli t anim id est la-
borum Et harumd dereud facilis 
est er expedit distinct. Nam liber 
te conscient to factor tum poen 

legum odioque civiuda et tam. 
Neque pecun modut est neque 
nonor et imper ned libidig met, 
consectetur adipiscing elit, sed ut 
labore et dolore magna aliquam is 
nostrud exercitation ullam mmo-
do consequet. Duis aute in volup-
tate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. At vver eos 
et accusam dignissum qui blandit 
est praesent. Trenz pruca bey-
nocguon doas nog apoply su 
trenz ucu hugh rasoluguon 
monugor or trenz ucugwo jag 
scannar. Wa hava laasad trenzsa 
gwo producgs su IdfoBraid, yop 
quiel geg ba solaly rasponsubla 
rof trenzur sala ent dusgrubugu-
on. Offoctivo immoriatoly, hawr-
gasi. 

�
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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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