
2012 J A A R O V E R Z I C H T PRIVE

ERMELUIDEN START HET JAAR 
2012 MET EEN GEWELDIG 
GEZELLIGE BIJEENKOMST.

1E DVD VAN OPTREDENS! 2012 WELKOM BIJ ONS AAN BOORD VOORZITTER

ERMELUIDEN

‘t Was me de start wel van 2012
Met familie, vrienden en kennissen startte Ermeluiden het jaar 2012 met een druk programma van en 

voor de koorleden. Diverse koorleden deden hun uiterste best er een gezellige avond van te maken.



Agenda 2012

Datum Activiteit

7 januari Nieuwjaarsbijeenkomst met “ Ermelieden zelf” 

28 februari Algemene Ledenvergadering.   Enquete op verzoek van bestuur.

6 maart Optreden voor vakantiegasten van het Roosevelthuis te Doorn

30 april Koninginnedag Ermelo

2 juni B & B Lunteren www.luntersedweilenshantydag.nl

7 juni Optreden voor de Alzheimer Stichting

19 juni Evert Boes met pensioen

10 juli BBQ Shantykoor

14 augustus Start koor na zomervakantie

23 augustus Dorpshuis te Hierden vanwege 50 jarig huwelijk familie Vrijhof

25 augustus Maria Hoeve te Putten 25 jarig huwelijk Fred en Sylvia Groothuis

1 september Shanty festival met de Kajuitzangers in het centrum van Putten

15 september Verpleeghuis Casa Bonita Apeldoorn 14.30-16.30 uur

22 september s Heerenloo Ermelo GV Pastoraat Opstandingskerk

16 oktober Algemene Ledenvergadering.   

20 oktober 40 jarige huwelijk Adriaan en Wil van Rijn Optreden in Uddel

4 december Stichting Pinel  Vrijwilliger van het jaar. 20.15 - 21.15 uur

24 december Gelegenheidskoor op de Dillenburg met kerstzang

5 januari 2013 Nieuwjaarsbijeenkomst 2013

http://www.luntersedweilenshantydag.nl


Dirigent Ton de Kruijf had zijn 
voorbereiding zoals altijd perfect voor 
elkaar en op onze website gezet.

Verrassend was het dan ook dat 
Wilbert de Kruiff als repetitor een 
nieuw lied ging instuderen.

Rum aus Jamaica 

Es trinken die Matrosen, von allen 
spiritoosen, am liebsten Rum fal-le-ra

Na uitspraak, ritme en maat, een paar 

keer oefenen voor tenoren en bassen 
apart, gelukte het al snel om 
gezamenlijk dit nieuwe lied ten gehore 
te brengen.

Na verluid komen er dit jaar nog een 
aantal nieuwe nummers op het 
repertoire.

Na de pauze kwamen o.a. de nummers 
met de fluit solo aan de orde. Ook dit 
ging geheel naar wens.

Na een geweldige nieuwjaarsbijeenkomst ging ook het 
oefenjaar verrassend van start.

FOTO’S

TON EN JOHN

CLASIEN EN ELS

22 JANUARI  BERTUS (72)

GOEDE START

DAMES BREIEN VOOR HET 
GOEDE DOEL “HET MILLIEU” 
DE LANGSTE SJAAL VAN 
NEDERLAND.



Wat een accordeons in onze muziek groep, wel veel zo hè.
Ja om een muziekanten tekort bij een komend optreden op te lossen moet je soms wel wat. De heer Jan van Vulpen 
(muziek onderwijs Beatrix school) is bereid gevonden om ons eenmalig (tegen een vergoeding) uit de brand te helpen. 
Gebleken is dat hij met wat inspelen zich zo bij ons koor aanpast. Wil hij geen lid worden van ons koor? Hoewel elke week 

vier accordeons is wel erg veel. Maar incidenteel wellicht? Waar en wil is is een weg immers.

Wist U dat onze dames hebben mee gebreid aan de langste sjaal 
van Ermelo. Op10 februari kwam burgemeester Andre Baars op 
het Pauwenplein de slaal opmeten. Lengte was 710 meter en 10 
cm. De lengte was niet ingeschat. Jammer dat er geen notaris bij 
was, dan stond het echt te boek als “ de langste sjaal van 
Nederland.” Tot kort hiervoor was dat in Enschede met 571 
meter.



Uitslag enquete onder 39 koorleden

Vraag 1 Ben je tevreden met de keuze van het repertoire ?

a.	Goed	41%	b.	Redelijk	51%	c.	Ma4g	2,50%	Geen	mening	5,50%

Vraag 2 Voorkeur voor liedjes bij optredens.

a.	Overwegend	shanty	15%	b.	Overwegend	gezelligheid	15%	c.	Mix	van	beiden	70%

Vraag 3 Vijf meest favoriete nummers.

Nr.	58,	(36%);	nr.	2	.	(31%);	nr.56	en	57	beiden	26%;	en	nr.	30	(23	%)

Vraag 4 Vijf minst favoriete nummers.

Nr.	31	(31%);	nr.	10	en	nr.	16	(26%);	nr.9	(23%);	nr.23	en	nr.	38	(21%)

Vraag 5 Verdeling liedjes.

a.	Huidige	verdeling	prima	26%	b.	Meer	populaire	meezingers	41%	c.	Meer	algemene	liedjes	(volksliedjes)	
13%	d.	Meer	shanty	div.	talen	20%

Vraag 6 Eisen aan het koor.

a.	Hogere	eisen	aan	jezelf	mbt.	Zang	en	muziek	23%	b.	Tevreden	met	nivo	van	nu	en	gezelligheid	staat	
boven	aan.	77%

Vraag 7. Welk nieuw liedje in ons repertoire opnemen.

a.	De	purperen	hei	41%	b.	Aan	de	oever	van	de	IJssel	64%	c.	De	Woonboot	33%	d.	'k	lig	op	mijn	kussen	15%

Vraag 8. Inzet solisten.

a.	Vaker	solisten	10%	b.	Goed	zoals	het	nu	is.	69%	c.	Minder	solisten	21%

Vraag 9. Aanvangstijden repetitie avonden.

a.	20.00	uur,	pauze	21.00	uur	deel	2	21.30	en	nazit	vanaf	22.00	uur	49%  
b.	19.45	uur,	pauze	20.45	uur,	deel	2	21.15	en	nazit	vanaf	21.45	uur	23%  
c.	19.30	uur,	pauze	20.30	uur,	deel	2	21.00	en	nazit	vanaf	21.30	uur		28%

Vraag 10. Shanty festival 

a.	Leuk	ook	als	het	ver	weg	is.	54% 
b.	Liever	dichterbij	huis.	38%  
c.	Helemaal	geen	fes4val.	8



Vraag 11 Buitenlands reisje voor optredens.

a.Ja,	leuk	41% 
b.	Misschien	31% 
c.	Nee,	mij	te	ver.	28%

	Vraag	12.	Hoe	jubileum	vieren.		

a.	Optreden	in	de	enk	met	meerdere	shanty	koren.	51% 
b.	Gezellige	avond	met	de	dames	en	een	barbecue.	28% 
c.	Optreden	in	een	zaal	met	andere	koren	of	muziekgezelschappen	18%	geen	mening	28	

Hierbij	moet	worden	opgemerkt,	dat	de	voorstanders	van	een	optreden	ook	graag	een	barbecue	wilden.

Vraag 13. Meer choreografie.

a. Ja	61%	

b. 	Nee	39%

Vraag 14 Bekijk je de website van ons koor voor informatie.

a.	Ja	62% 
b.	Te	ingewikkeld	18%  
c.	Ik	hoor	het	wel	op	de	repe44e.	20%

Vraag 15 Hoe vaak beluister je de oefenmuziek.

a.	Vaak	13% 
b.	Soms	28%  
c.	Nooit	59%

Vraag 16 Zou je meer oefennummers willen hebben? 

a. Ja		31%	

b.Nee	69%

Vraag 17 Welke midi's vind je makkelijk om mee te oefenen? 

a.Alleen	eigen	par4j	15% 
b.	Beide	par4jen	apart.5% 
c.	Beide	par4jen	samen.	8%	

d.Beide	par4jen	apart	en	samen	25%	

	e.	Weet	het	niet,	oefen	nooit	zo	47%



Opmerkingen bij leden enquete februari
Laat ons koor zeker gezellig blijven en de tweede helft niet meer oefenen, dat is 
voor de eerste helft.

Kortere pauze (15 minuten i.p.v. 30 minuten.)

Hou de boel a.u.b. wel bij de les.

Shanty overhemden met korte mouw voor de zomer en een betere kwaliteit.

Meer uit het hoofd zingen.

Proberen wat jongere zangers te vinden i.v.m. vergrijzing.

Bij optredens, voor de pauze de wat moeilijke melodieuze nummers. Na de pauze 
vrolijke vlotte meezingers.

Wij hebben een mooi tenue, de streepjes trui. Kan mij voorstellen dat het bij 25 
graden wel wat te warm is. Echter of het ‘rode hemd’ met de plastic sticker er op nu 
de oplossing is lijkt mij niet. Denk daarbij ook nog eens aan de zweetplekken onder 
de oksels.

Een wat betere kwaliteit overhemd en een embleem als op de streepjes trui lijkt mij 
het overwegen waard.

Voor een optreden de oefenavond gebruiken voor generale repetitie. Dit voor een - 
goede voorbereiding van ons koor.

Laten we het gezellig houden, dat was de grootste wens van Hans.

Bij aanname van nieuwe leden ook nagaan of zij iets voor het koor willen doen. De 
kar moet wel getrokken worden.

Geen leeftijdsgrens. Riekt naar discriminatie. Bovendien kan een ouder lid meer 
conditie hebben dan een jonger lid. Kijk naar Ab Veenvliet, boven de 80 jaar maar 
tennist nog elke week.  
Een criterium moet zijn: een lid moet een optreden van meerdere uren kunnen 
volhouden.

Als de verhouding bassen/ tenoren scheef gegroeid is kan het bestuur (i.o.m. 
muzikale leiding ) de voorkeur geven aan hetzij bassen, hetzij tenoren. De aspirant 
leden moeten hiervan bij opgave voor de wachtlijst op de hoogte worden gesteld.  
Dus volgorde van opgave hoeft niet altijd volgorde van aanname te zijn.

Handhaven van bestaande gezelligheid en mee leven in het koor.  



Meer aandacht voor sprekers als stilte wordt gevraagd. Wat minder geklets. Jongere 
zangers.

Opmerkingen bij ledenenquête “Shanty- en Gezelligheidskoor Ermeluiden”.

Bij optredens voor de pauze echte shanty nummers. Na de pauze meezingers. Niet zo 
veel lullen.  
Tijdens de repetities mag het wel wat minder rumoerig zijn.  
Professionele hulp is gewenst bij choreografie.

Zou graag actuele oefen cd willen.

Gezocht moet worden naar accordeonist, lid van koor, niet betaald.

Nummers speelser maken d.m.v. choreografie, solist, instrument.

Vrolijke uitstraling is belangrijk, lachen, kijken naar dirigent, tenue enz.

Balans brengen in geluid,muzikanten versus koor bas/tenor.

Geluidsversterking. Koor microfoons, vaste bediening apparatuur (geen zanger)

Gebruik koorvlag bij optredens.

Attributen gebruiken b.v. touw bij ‘Haallijntje’.

Instellen jubileum comité voor 10 jarig bestaan. (H.Slots?)

Samenstellen jubileum boekwerk en maken jubileum cd.

Muziek nrs. en zang op internet, als koor dus te horen. Opbouw eigen archief.

Lichtkrant als tekstboek voor koor en/of publiek.

Meer discipline, zowel bij oefenen als bij uitvoering.

Minder geklets tussen door.

Geen gratis optreden bij (65 jaar) bij eigen leden of minimaal € 50,00. M.u.v. zilveren/
gouden huwelijksfeest en uitvaart.

Geluidsinstallatie aanpassen (2 boxen) en eventueel (interne) vrijwilliger als 
geluidsdeskundige.

 Er wordt te veel gekletst.  



Gewoon zorgen dat het een leuke club kameraden blijft.
Iedere maand een nieuw lied, dit kunnen ook makkelijke zingbare nummers zijn, 
afgewisseld met moeilijke nummers.

Attentie wanneer de dirigent daarom vraagt, voor de achterste rij (ondeugende jongens 
zaten met schoolreisje altijd al op de achterbank in de bus).

Op zich nu tevreden met sfeer en inzet van een ieder.  
Mogen meer nieuwe liedjes per jaar instuderen wat mij betreft. Solisten, soms niet om 
aan te horen.

Hoewel duidelijk is afgesproken dat het 1ste uur oefenen en het tweede deel ontspannen 
zingen is valt het mij de laatste tijd steeds vaker op dat we het tweede deel ook dikwijls 
gecorrigeerd zingen. Het echt ontspannen zingen is er nauwelijks bij. Hier wil ik iets aan 
trachten te veranderen, wie weet is het leuk, zo niet dan vergeten we het voorstel weer 
gauw.  
Wij zijn ook een gezelligheidskoor en mijn voorstel luidt als volgt:  
Wij zingen in het tweede halfuur liedjes die het koor en de muziek zelf aandraagt.  
Een beetje van roept U maar.  
De dirigent gaat in het koor zitten, kan ook een keer meezingen en de muziek geeft het 
tempo aan. We letten minder op de uitvoering en meer op de gezelligheid, eigen inbreng 
ter verhoging van de gezelligheid wordt op prijs gesteld. Riedeltjes, echo’s etc, niet te gek 
natuurlijk.  
Het lijkt mij duidelijk sfeer verhogend, meer ontspannen, we mogen eindelijk eens uit 
onze bol en misschien geeft dit wel een meer gezellige en ontspannen avond. Dat er 
behoefte is blijkt wel uit de na-brul-zang door een aantal koorleden.  
Verzoek:  
Bestuur wil dit eens met elkaar bespreken en /of voorleggen aan het koor. We kunnen het 
altijd een keer proberen. U kunt ook denken aan 1- of 2x per maand. Als het echt niet kan 
in verband met de voorbereiding voor een optreden, dan heeft het bestuur uiteraard het 
laatste woord en wordt er geoefend.

Eventueel toe te voegen liedjes aan repertoir:

Daar bij de waterkant..... 1x Och was ik maar..... 1x Jan Klaassen met de trompetter...... 
1x Siërra, Siërra madre del Sur...... 2x Heb je even voor mij..... 1x Bloody Mary.... 2x 
Neeltje Jacoba..... 1x Ik trek m’n wandelschoenen aan.... 1x Fields of Athenry... 1x De 
Zuiderzee.... 1x Molly Malone...... 1x Zeeroverslied (De machtigste koning) 1x



Nieuwsbrief 
2012-1/a

De eerste nieuwsbrief van 2012 is 

weer verschenen. Jan Scholte 

poetst de muziek op binnen de 

MRC. Op de website komen naast 

teksten ook de muziek in noten en 

in mp3 

Henk Nes heeft, om de 
arrangementen te maken, het 
programma Finale ter 
beschikking. De producten van 
Finale zijn zogenaamde MUS 
bestanden ( zo genoemd naar 
de extensie .MUS ) 
 
Een nieuwe ontwikkeling is dat 
er nu ook een gratis 
afspeelprogramma beschikbaar 
is gekomen voor dit soort MUS-
bestanden. Vandaar dat we 
deze mogelijkheid gaan 
opnemen in de website. 
Vier leden, te weten Dick 
Kanselaar, Johan Schouten, 
Tijmen Pieper en Kees Looyen, 
zijn al eerder benaderd om de 
instructie die nodig zal zijn te 
testen..

DOLF & NELLIE

Nellie is doende met de 
chemo kuur en dat gaat goed. 

Dolf heeft een paar dagen in 
bed gelegen vanwege rugpijn. 
Dolf heeft met mij 
afgesproken dat hij mij belt of 
mailt wanneer er wat te 
melden valt.  februari 2012

JOHAN

nog wennen aan het lopen en 
dan nog met een kruk, ‘t lijkt  
verder goed.

Februari 2012

HENK EN WIL

We feliciteren Henk en Wil 
van Hartskamp met de 
geboorte van hun 4e 
kleinzoon  
gisteren en hij heet Jurjen 
Johannes Hendrik, het is hun 
6e kleinkind.



Algemene Ledenvergadering 
Cor Staal maakt binnen het bestuur plaats voor Giel Groenheide.

Enkele onderwerpen uit de vergadering:
1. Bestuurswisseling. Zie boven. Niet op de foto maar wel in bestuur Steven van der Horst.
2. Aanpassing van onze prijzen bij optredens
3. Evenementen commissie regelt kooropstelling bij optredens
4. Voor het 10 jarig bestaan van ons koor zal een kijk- en luister boekwerkje worden samengesteld met 5 vrijwilligers.
5. Er wordt gekeken naar professionele hulp voor onze choreografie. Geen Pien!!!!
6. Optredens voor 2012 gepland met o.a. een festival in Putten
7. Uitslag van de enquete is bekend maar wordt nog geëvalueerd.
8. Voor het jubileum in 2013 zal een Shanty festival worden voorbereid.
9. Internet site wordt steeds professioneler. Nu aanvulling met NotePad om mus bestanden te kunnen afspelen.



Het nieuwe stoffen embleem voor op het rode shirt

Wel & Wee    
Beste Mensen, 
Ik heb afgelopen dinsdag het één en ander verteld over hoe het mij 
en Nellie vergaat.
Ik ben echter vergeten iedereen te bedanken voor de kaartjes, 
belletjes en andere blijken van belangstelling.
Vrienden van het koor, hartelijk bedankt daarvoor  
Dolf Brancart 
Wel & Wee 16 
Geschreven door Guus Hoogewoud   



Vakantieweek ouderen in het Roosevelthuis te Doorn wordt op 6 maart 
2012 opgeluisterd door het Shanty- en Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” 
Een optreden als van ouds ook al hier best was mis. Maar gezellig was het.

3 April nieuw lied:  “Meisje ik ben een zeeman” 
Een meerstemmig lied door Henk Nes gearrangeerd.

refr.:
    Meisje,ik ben een zeeman, een zeeman is heel vaak van huis
    Meisje,ik ben een zeeman, het water, het schip is m'n thuis
    Meisje,ik ben een zeeman, kun je wel wachten zo lange tijd
    Ik ga je voor heel lang verlaten, veel geluk, het ga je goed, 

m'n lieve meid

Een zeeman dwaalt over de kade, verdrietig kijkt hij om zich heen
Morgen dan gaat ie weer varen, z'n meisje is dan weer alleen
ij droomt alle dagen en nachten, houdt zij het zonder hem uit
Maanden moet zij op hem wachten, verdrietig staart hij voor zich uit

refr.



Wel en wee: april 2012 

Kees Looyen is  nogal ziek geweest en heeft in ’t ziekenhuis gelegen vanwege z’n kwaal omtrent 
magnesiumgebrek, hij is nu afwezig i.v.m. bronchitis, 

Hij laat iedereen hartelijk groeten. 

Dolf en Nellie Brancart gaat zo z’n gangetje er valt weinig te melden wel begint Nellie donderdag 
aan de 5e kuur. Dolf & Nellie doen iedereen de hartelijke groeten. 

Dolf Homans is nog steeds niet instaat te zingen vanwege verkoudheid en baalt daarvan als een 
stekker. Hij laat allen groeten. 

10 april komt Dolf Brancart weer zelf vertellen hoe het het de famille Brancart gesteld is. 

Als Nelly de laatste chemo kuren en controles achter de rug heeft mag ze een jaar lang wegblijven. 
Ook Dolf mag zich verheugen op 3 maanden zonder een specialist te bezoeken. 

Wij wensen allen in onze ziekenboeg het allerbeste en zien hen graag terug bij ons koor. 

Gestart is met het samenstellen van het jubileum boekwerk 10-jarig bestaan 
Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden”

Inmiddels zijn 6 koorleden bezig ideeën op te doen en artikelen te verzamelen. 

Heeft u ook een leuk idee voor ons kijk en luisterboek! 

Meld dit dat op mijn mailadres kohlman@alice.nl dan nemen wij contact met u op.

mailto:kohlman@alice.nl
mailto:kohlman@alice.nl


KONINGINNEDAG 
2012 

UITZONDERLIJK MOOI 
WEER

Met de start bij de molen, volgde in de middag 
een groot optreden bij het Oranje plein gevolgd 
met een laatste optreden bij het Pauwenplein.

Tot slot even uitrusten, van een best wel vermoeiende dag

Het Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” trok veel 
publiek



Wordt dit de nieuwe koor accordeon?

“ Ik denk het niet”  hoor ik Jan van Vulpen al  zeggen, maar ook John Offermans speelt een 
aardig stukje accordeon weg.

Wel leuk dat Jan van Vulpen het koor komt versterken.  Voorlopig is 2 juni zijn doel.  Wie 
weet wat nog meer in het vat zit?

Henk van Hartskamp heeft woensdag j.l., na eerder onderzoek, een versneld geplande operatie ondergaan 
die duurde van ‘s middags 3.00 u. tot ‘s avonds half 8.

Bij hem zijn 2 bypasses aangebracht, dit was nodig om z’n rechterbeen te sparen, hij had al een aantal 
weken erg veel last van vocht en daardoor pijn in dit been.

In verband met een te laag “ hb “ gehalte van het bloed heeft hij 3 zakken bloed toegediend gekregen, 
omdat hij een pijnlijk dik been bleef houden zou hij gisteren aan dit been geopereerd worden om van de 
pijn te worden verlost, echter dit kon niet vanwege te dun bloed, ook is nog weer extra bloed toegediend. 
De operatie aan dit been is vandaag weer uitgesteld, het bloed was nog niet goed en hij had hoge koorts. 
Al met al een heel zorgelijke situatie voor hem en de familie. We leven met hen mee. 

Een hart onder der riem voor Henk en Wil van Hartskamp



Burgemeester Baars van Ermelo luistert naar 
“Rum aus Jamaica” van het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” 

Doen ze nu een spelletje of is dit een vorm van 
communicatie om het koor niet te storen? 
Waar een iPad al niet goed voor is.

Lunteren Blaozen & Bleren 2 juni 2012
Dweilorkesten: 

De dwaze Dweilbende
O’Tunes
Orkest-Toetje
Percussao

Shantykoren:
Shanty zangers Ede
Shantykoor “Ermeluiden”
Over land en zee

Levende standbeelden
Toneelgroep coulisse

Smartlappen
Edesekreten

Popkoor Allf4fun
Spreekstalmeesters

Arjan
Gerrit
Jobje



Onlangs toegevoegd aan de fotogalerij leden:  Bertus Bouland
(zie website)

Aalt Hop vertelt een mop.

(Als je in de supermarkt wat steelt, kan dat beter een 
blik vruchten zijn dan een blik doperwten.)

Optreden bij het Alzheimer cafe op 7 juni 2012 was voor een betrekkelijk klein gezelschap. Dolf Brancart 
was daar ook aanwezig.  Guus en Giel met de Zuiderzee ballade en een dirigente die het toch niet 
helemaal aandurfde voor zoveel mannen te gaan staan.

12 juni is de laatste repetitie avond van dit seizoen. Het bestuur kreeg van Ellie de Kruijf het verzoek nog 
een keer in de Dillenburg te komen zingen en heeft besloten dat op deze avond te doen. Twee maal een 
half uur zingen en een nazit in Pinel.

10 juli 2012 BBQ Shantykoor!    Let op!!



BBQ Shantykoor “ Ermeluiden” 10 juli 2012

Gastheer en gastvrouw Henk en Wil van Hartskamp

Een fijne en gezellige barbeque als afsluiting van het seizoen. Lekker en goed vlees. Met Jan van der 
Vlis in het koor zit dat wel snor.  Met 23 koorleden en hun met ”aanhang” werd het een gezellige 
avond met natuurlijk onze muzikanten aan het roer. En genoten is er! Kijk Herman van Wilgenburg 
maar. Ook heel fijn dat Henk van Hartskamp dit kon meemaken. Jammer dat Johan Schouten dit 
moest missen. Hem wensen we veel sterkte en hopen dat hij spoedig weer in ons midden is.
Kijk voor de volledige fotoserie op onze website!



Koorlid van (bijna) het eerste uur, Henny Oudshoorn, bedankt als lid van ons koor.  (17 juli 2012)

Henny Oudshoorn is al vaker en langer afwezig door de keuzes die hij in zijn leven 
maakt. Hij gaat vaak met Tiny op reis, gaat ook vaak weg met de caravan en wil ook 
graag op wintersportvakantie in Oostenrijk.  Al met al een fijne invulling van zijn tijd. 
Dat is hun keuze. Dit gaat moeilijk samen met de vaste repetitieavonden en vele 
optredens. Dit is ook gelijk de reden voor hem om te bedanken als lid. Jammer voor 
het koor. Hij was een gewaardeerd koorlid, was zeer behulpzaam op allerlei terrein,  
bracht het koor als manspeaker dikwijls aan de man. Schreef de teksten voor 

bijzondere liederen en stond spontaan klaar om te helpen met de samenstelling van het jubileumboek. 
Hoewel dit laatste, om financiële redenen dreigt uit te gaan als een nachtkaars, heeft hij toegezegd 
indien gewenst, ook later nog zijn bijdrage te willen leveren. Henny wij respecteren je keuzes, vinden 
het uiteraard wel erg jammer,  maar het ga je goed. Geniet samen van het leven en ontdek leuke 
plekjes. Denk terug aan 9 fijne jaren koor. Zing nog eens een liedje, al is het in de auto!

Start 14 augustus na 
zomervakantie 

Wel en Wee

Ook ons oudste koorlid Ab Veenvliet neemt op 83 jarige leeftijd afscheid van 
ons koor. Hij vindt zich zo langzamerhand te oud worden.

Henk van Hartskamp is in de afgelopen vakantie periode wederom 
opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij is weer gedotterd en heeft bloed 
gekregen, het hb gehalte was weer veel te laag. Het koor stuurt een fraaie 
kaart met handtekeningen.

Dolf Brancart heeft als uitslag van de specialist te horen gekregen dat het een 
langzaam groeiende variant van de alvleesklier kanker was dat hij bij zich droeg. 
Door vertrek van Ab Veenvliet is hij nu met 80 jaar ons oudste koorlid

Jan ter Haar (bij vrienden Jan sigaar) is met 5 by-passes weer op de been gebracht.  
Zijn specialist dacht door zijn grote long volume dat hij te maken had met een niet-
roker. Hoe kan het verkeren. Gaat goed, mag alleen wandelen en nog niet fietsen of 
autorijden. Medio september voor controle terugkomen.

Giel Groenheide heeft per direct zijn lidmaatschap opgezegd omdat hij zich niet 
geheel kan vinden in de koers van het Shantykoor. Jammer maar wij wensen hem 
het goede voor de toekomst. Het koor gaat op zoek naar een ander bestuurslid 
en een nieuw lid voor de barcommissie.



50 jarig 
huwelijksfeest 
Het Shanty- en Gezelligheidskoor 

“Ermeluiden” is op 23 augustus te gast in 
het Dorpshuis te Hierden om met hun 
optreden het bruidspaar en hun gasten 
muzikaal te feliciteren. Het bruidspaar, de 

zaal en ook het koor heeft genoten.

HET BRUIDSPAAR ONTVANGT 
VAN ARKO-VIDEO EEN DVD 
ALS HERINNERING AAN DIT 
OPTREDEN


25 jarig huwelijksfeest 

Familie groothuis Beheerders Maria 

Hoeve te Putten. 

Het Shanty- en Gezelligheidskoor 

“Ermeluiden” treedt op om dit bruidspaar 
en hun gasten op muzikale wijze te 
feliciteren. Helaas gaat het halverwege dit 
optreden een beetje regenen en moet er 

gevlucht worden om de instrumenten den 
de camera’s te sparen.

Afscheid Ab Veenvliet. 
Hoewel Ab Veenvliet per brief reeds aan 

het bestuur heeft medegedeeld te zullen 
stoppen met zingen vanwege zijn hoge 
leeftijd. Op deze oefenvond licht Ab 

persoonlijk zijn motivatie toe en neemt 
afscheid van zijn koormaatjes. Het Shanty-
en Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” wenst 

hem nog vele gelukkige jaren in een goede 
gezondheid toe.

JAN EN GERRIE 
VRI JHOF

     23-08-1962 - 23-08-2012


GROOTHUIS

25 JAAR GETROUWD EN 
BEHEERDERS VAN DE MARIA 
HOEVE TE PUTTEN.


AB VEENVLIET

AB VEENVLIET NEEMT 
PERSOONLIJK AFSCHEID VAN HET 
KOOR.



De kajuitzangers uit Putten bestaan 10 
jaar en vieren dit met een shanty 
festival in Putten op drie locaties. Met 

een perfecte organisatie konden 6 
koren elkaar afwisselen met ieder hun 
eigen programma. Aan het einde van de 

middag werd het festival afgesloten met 
een samenzang op het marktplein van 
Putten. Ermeluiden had haar eerste 
optreden op het marktplein waar de 

organisatie een perfectie 
geluidsinstallatie had neergezet. Iets 
waar het Shantykoor “Ermeluiden” 

jaloers op kon zijn.  Versterking van het 
koor , de solisten, de muzikanten en de  
manspeaker zijn door een aparte 

geluidsman prima op elkaar afgestemd. 
Met speciale geluidseffecten als golven, 
wind en kraaiende haan kon een en 
ander worden opgesmukt. Wat ook leuk 

was om te zien was dat de “niet” 
zangers als deze geluidsman en de 
gastdames ook gekleed waren in de 

outfit van de kajuitzangers. Zo kon 
iedereen zien dat ook zij er bij hoorden. 
Op de tweede locatie plein bij De 

Dikke Deur stond ook veel publiek. De 
kwaliteit van de geluidsversterking was 
daar een stuk minder dan op het 

marktplein. Hierdoor kwamen ook 
enkele effecten minder goed tot 
uitdrukking. Maar desalniettemin een 
leuk optreden voor een goed publiek. 

Met drie consumptiebonnen per 
persoon kon ook een ieder, soms wat 
moeilijk, aan een drankje komen.Want 

met de zon erbij is het een stralende 
dag geworden waar collega zangers van 
de kajuitzangers met trots op kunnen 

terugkijken. Volgend jaar 30 september 
2012 bestaat het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “ Ermeluiden”  10 
jaar.  Wat gaat dat worden?

de Kajuitzangers putten

HET GEZIN

EEN JUBILEUMJAAR VOOR 
DE KAJUITZANGERS



Geachte koorleden,
Daar te weinig koorleden zich hebben aangemeld voor het festival in Hattem, 
op 13 oktober a.s., hebben wij besloten ons af te melden bij de organisatie. 
Het optreden van ons koor gaat dus niet door.

Vrijdagmorgen is de secretaris bij Peet en Ineke Penninkhof geweest. Het bleek dat 
Peet 8 aug. een schouderoperatie heeft ondergaan waarbij een slijmbeurs is verwijderd, 
nu krijgt hij nog fysiotherapie en hij mag voorlopig niet fietsen en autorijden, dus is hij 
afwezig bij optredens en repetities.
Ook zijn vrouw is enige tijd terug met spoed opgenomen geweest en heeft een 
darmoperatie ondergaan

Dolf Homans heeft nog steeds last van zijn 
stem en kan daarom niet zingen. Hij beëindigt zijn 
lidmaatschap en laat u allen hartelijk groeten.

18 september 2012 deelt voorzitter Jan Eskes het koor in 
wel en wee verband mede dat Henk van Hartskamp 
is geopereerd waarbij zijn been geamputeerd moest 
worden. Hoewel zijn artsen een betere verwachting hadden 
moest dit tot boven de knie plaatsvinden. Iets om koud van 
te worden. Het is dan ook ons aller wens dat hij dit alles op 
een positieve manier mag verwerken en uiteindelijk zonder 
pijn kan verder leven. Het koor wenst Henk en Wil veel 
sterkte in de komende tijd en zullen hen van tijd tot tijd 
een hart onder de riem steken door middel van een 
kaartje. Sjef Gortz is gekatheteriseerd en heeft nog 
problemen waardoor hij een tijdje afwezig zal zijn. De 
schouder van Peet Penninkhof gaat naar eigen zeggen 
steeds beter



Optreden in het verpleeghuis Casa Bonita te Apeldoorn

HET KOOR

15 SEPTEMBER 2012 
OPTREDEN VOOR EEN 
DANKBAAR PUBLIEK

Met een kleine bezetting 
van ons 45 leden tellende 
koor verblijden wij de 
bewoners van 
verpleeghuis Casa Bonita 
in Apeldoorn. Met een 
twee tal optredens en 
vele muzieknummers 
werd het voor de 
bewoners een gezellige 
maar lange middag. Na 
een toegift en ook nog 
een verzoeknummer 
moest er om 16.30 uur 
toch echt een einde aan 
worden gemaakt. Om 
ook het personeel nog 
van dienst te zijn werden 
de bewoners door 
koorleden naar hun 
kamers gebracht. Jammer 
dat een lift stuk was.

Repertoire voor Verpleeghuis Casa Bonita
Datum Optreden: zaterdag 15 september 2012 Van: 14:30 Tot: 16:30

Volgorde Titel Liednr
Welkomstlied Ermeluiden 601

Als de klok van Arnemuiden 42

Winden en wolken 533

Daar was laatst een meisje loos 374

Ketelbinkie 215

Janmaat Houdt Van Zingen 366

De Vissers Van Capri 297

My Bonny 178

Hoor je het ruisen der golven 159

Zeeman jouw verlangen is de zee 2610

Klutslied 5411

Pauzelied Ermeluiden 4812
 -----------------PAUZE-----------------------

Als de Zuidwester loeit 5813

Aloha he 5514

Zuiderzeeballade 515

Wieringen 4116

Daar Bij Die Molen 2717

Windjammer Song 5718

Hollandse Medley 5219

Afscheidsmelodie Ermeluiden 2520

Het kleine café aan de haven 2Toegift

zaterdag 8 september 2012 Pagina 1 van 1

Typ hier om tekst in te voeren



MUZIEKNUMMERS

OPREDEN VOOR EEN DANKBAAR 
PUBLIEK BIJ ‘SHEERENLOO 
ERMELO OP 22-09-2012

1 Welkomstlied Ermeluiden

2 Als de klok van Arnemuiden

3 Winden en wolken

4 Windjammer Song

5 Zuiderzeeballade

6 Hollandse Medley



In verband met zijn zogenoemde PIZ cursus (Pensioen In Zicht) 
heeft Wilbert de Kruiff zich opgeworpen om de oefenavond 26 
september te benutten om de puntjes op de “i” te 
zetten.Voortvarend en in een vlot tempo passeerden alle door 
To aangemelde liederen de revue, maar is speciaal aandacht 
geschonken aan het laatste nieuwe lied “Meisje ik ben een 
zeeman”

Deze avond hakte ook van Buren de 
knoop door om, na een oefenavond te 
gast te zijn geweest zich definitief aan te 
melden als lid van ons koor.
Van harte welkom!

             Welkom op de vernieuwde website van Ermeluiden! 

30 september 2003                  Ermeluiden bestaat 9 jaar                
30 september 2012 

Met onze ruim veertig leden vormen wij een Shanty- en Gezelligheidskoor. 
Shanties zijn van origine de werk- en rustliederen die aan boord van de 
grote zeilschepen uit vroeger tijden werden gezongen. Voornamelijk zijn dit 
werkliederen omdat het vele handwerk pas echt goed kon worden 
uitgevoerd indien dit gelijktijdig en in cadans werd gedaan. Bij dit handwerk 
moet men denken aan het hijsen en reven van de zeilen, het ophalen van 
het anker en het ophijsen en verplaatsen van lading.

Leegloop Ermeluiden?

Hoewel ik persoonlijk dacht dat ons koor weer uit het dal omhoog kroop, blijkt uit de feiten het tegendeel. In 
korte tijd verlieten reeds diverse leden ons koor. Ook nu weer op 9 oktober 2012 namen weliswaar om 
totaal verschillende redenen de navolgende leden, zelfs 2 koorleden van het eerste uur, van ons afscheid.

1. Onze accordeonist Peter de Man 
2. Onze materiaalman Aalt Hop en
3. Onze evenementen man Herman Boek.

Is deze trent te stoppen en vormt zich weer snel een stabiel en hecht Shanty- en Gezelligheidskoor “ 
Ermeluiden” ? Laten we hier samen naar toe werken.



PINEL
16-10-2012

NIEUW BESTUURSLID ADRIAAN VAN RIJN

Belangrijkste onderwerpen:

In verband met het vertrek van Giel Groenheide is koorlid Adriaan van Rijn benoemd tot algemeen bestuurslid van ons koor.

Voor de opvolging van Gert Donkersgoed als penningmeester heeft Arthur Kohlman zich gemeld om te kunnen meelopen of dit 
iets voor hem is om komende ALV in februari 2013 als opvolger te worden voorgedragen.

Een advertentie zal worden opgesteld voor de werving van een nieuwe accordeonist, een geluidsman en nieuwe koorleden.

Per 1 januari 2013 dient de contributie in een keer te worden betaald. 

Voor een goede planning van de vakantieperiode 2013 zullen de presentielijsten van de afgelopen jaren bestudeerd worden om te 

zien wat de beste tijd is.  Ook zal rekening gehouden worden met optredens en de daarvoor benodigde vooroefening.

Bij het 10 jarig bestaan van het koor zal geen shantyfestival georganiseerd worden. Voor het jubileum van 12,5 jaar komt het 
bestuur met nieuwe plannen. Mogelijk kan een optreden in Duitsland worden aangegrepen voor een leuk verblijf met dames.

Bij calamiteiten in het koor bij oefenavonden en of optredens staan een arts en twee gediplomeerde EHBO’ers paraat om te helpen

Om de ruis binnen het koor weg te halen omtrent de gehouden enquete is ruimschoots gediscussieerd.  Ton de Kruijf als voorzitter 
van de MRC  gaf aan dat er bewust en zorgvuldige gekozen is voor een 80% shanty liederen en 20% gezelligheidsliederen. 
Voornamelijk  in de Nederlandse taal. Ook dat de nieuwe liederen mede afkomstig waren uit de onlangs gehouden enquete zullen 

worden opgenomen in het repertoire. Het bestuur staat op het standpunt dat het beginsel van de vereniging is om in een 
kameraadschappelijke sfeer samen shanty- en gezelligheidsliederen te zingen  teneinde daar zelf als koorleden plezier in te hebben. 
(lees artikel 2 van de statuten)

Algemene Leden 
Vergadering 

Shanty- en Gezelligheidskoor 

“ Ermeluiden”



Fred Roest versterkt het koor met ingang van oktober 2012

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
!

Oproep!voor!de!uitbreiding!van!het!!
Shanty3!en!Gezelligheidskoor!“!Ermeluiden”!!

!
In!de!komende!periode!is!binnen!het!koor!“Ermeluiden”!behoefte!aan!

nieuwe&koorleden,&een&accordeonist&en&een&onafhankelijke&geluidsman.&
We!zijn!vooral!geïnteresseerd!in!gezellige!en!enthousiaste!mensen!die!op!basis!van!
vrijwilligheid!het!leuk!vinden!om!op!dinsdagavonden!te!oefenen!en!bij!optredens!dit!
koor!te!willen!versterken.!Voor!meer!informatie!en!reacties!kunt!u!!een!E3mail!sturen!

naar!secretaris@ermeluiden.nl!of!bellen!met!!telefoonnummer!(0341)416409!!
Bekijk!ook!onze!vernieuwde!website!www.ermeluiden.nl!Wij!kijken!naar!u!uit!!

“Waar!men!zingt!en!lacht!daar!zijn!geen!boze!mensen”!

Met een enthousiast publiek vieren  Adriaan en Wil van Rijn hun 40 jarig huwelijk in Cafe-Restaurant Uddelmeer

40 jaar getrouwd! 



Mededelingen
dinsdagavond 23 

oktober 2012

Bertus Bouland heeft nog steeds last 
van te weinig lucht. Blijkt echter geen 
kwaal van de longen maar van zijn hart 
te zijn.

Bij Henk van Hartskamp wordt de 
antibiotica afgebouwd en komt 
donderdag 25 oktober vermoedelijk naar 
huis. Wij wensen de familie veel sterkte.

De problemen bij Kees Looyen bleken 
te zijn gekomen doordat hem jaren 
medicijnen zijn voorgeschreven die voor 
hem minder geschikt waren.

Aart van Buuren versterkt de 
materiaalcommissie niet alleen met zijn 
hulp maar ook met gebruik 
aanhangwagen en opslag van ons 
materiaal

Op 6 november 2012 neemt de burgemeester van Ermelo,  Andre Baars deel aan de 
oefenavond van het Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden”. Hij neemt plaats tussen 
de tenoren en zingt gezellig mee. Na het welkomstlied worden een flink aantal liederen 
beoefend. De repetitor start met een door Henk Nes gearrangeerde nieuwe 
zeemansmedley, waarvan het eerste gedeelte best lastig is, maar wel heel leuk. Er komen 
diverse herkenbare melodieën in voor. In de pauze zingen we voor de jarige van de 
afgelopen week en praten we gezellig bij.Wij hopen dat de burgemeester net zo’n fijne 
avond heeft gehad als wij zelf. De sfeer was prima en het zingen ging goed. Misschien 
wordt Andre wel ons volgende nieuwe koorlid? In ieder geval weet hij nu wat 
“Ermeluiden” te bieden heeft.

`

Burgemeester Andre Baars houdt zich aan belofte



Ons koorlid Jan Togema doet een dringend beroep op ons koor  
om kennis te nemen van de poster op onze website. Start hier!

			De	belangrijkste	doelstelling	van	S4ch4ng	Remco4Life	is	het	
inzamelen	van	geld	om	Remco	de	kans	te	geven	om	te	genezen	

van	neuroblastoom	kinderkanker.	

Hij vraagt o.a. om ideeën voor geldinzameling voor zijn neef 
Remco die binnenkort in Amerika behandeld gaat worden. Wat 

kan ons koor voor hem betekenen? Benefiet optreden, een soort 
van korenslag in de Dialoog of in de Heerlickheyd van Ermelo?

 OPROEP!
voor ideeën



De IJssel IS in zicht
Nog maar net begonnen met de 
Zeemansmedley en nu al de 
IJssel in huis.

Nee, geen natte voeten maar de 
bladmuziek en alles wat daarbij 
hoort. Kijk NU eens onder MRC  
Repertoire  Instuderen daar is 
het gepubliceerd.

Nieuwe liederen.

Nieuwe zeemansmedley
Zo als beloofd, en al eerder aangegeven op deze site, zouden 
we beginnen met een nieuw in te studeren lied.

Aankomende dinsdagavond (6-11) is het zover en zal er gestart 
worden met een zeemansmedley.
Deze is door Henk en John samengesteld en door Henk 
uiteindelijk gearrangeerd.
Bekende en minder  bekende zeemansliedjes zullen de 
revue passeren.

De nieuwe medley, zo is de verwachting, is vrij eenvoudig en 
vlot in te studeren.

Binnenkort 2012/2013
Na het afronden van "Meisje ik ben een zeeman", zal met het eerste 
nummer worden begonnen.En wel met......
1 The Rose Bella
2 Aan de oever van de IJssel
3 Twee medley's, t.w - 
Gezelligheidsliedjes  Shantyliedjes                           
4 Twee (2) nieuwe kerstliederen, t.w
a) little drummer boy en
b) let it snow
5) Fire in the Galley  (met solist )  Alleen refrein door koor gezongen
6) Zuiderzee volgt z.s.m.
7) All for me grog  ( met solist )Alleen refrein door koor gezongen

http://www.ermeluiden.nl/index.php/mrc/repertoire/instuderen-nieuw-repertoire/138-64-lied-van-de-ijssel
http://www.ermeluiden.nl/index.php/mrc/repertoire/instuderen-nieuw-repertoire/138-64-lied-van-de-ijssel


Kooravond met 
diverse hoogte en 
diepte punten
De muziekgroep wordt uitgedund nu Ton 

heeft besloten het koor te verlaten. 
Verschrikkelijk jammer. Temeer daar hij 
destijds juist voor zijn gitaarspel is 
teruggekomen. Dat was voor hem het 

plezier. Muzikale lol maken, plezier hebben 
met andere muzikanten. We hopeen dat hij 
snel de draad weer op zal pakken. Wat het 

voor hem ook zal worden.

WORDT FRITS SCHOUTEN 
ONZE NIEUWE AUDIOMAN? 


Frits oriënteert zich op de 
geluidsversterking van ons koor. 
Al vele jaren wordt er gezocht naar een 

echte goede en degelijke oplossing voor 
de geluidsversterking van ons koor. Het is 
niet alleen een kwestie van geld of goede 
spullen. Nodig is een onafhankelijke 

geluidsman die vooral geïnteresseerd is in 
een perfecte geluidsweergave van ons 
koor, kan bijsturen waar dat nodig is 

(bassen en tenoren), zo mogelijk een 
geluidseffect kan toepassen.  De 
manspeaker en de solist(en) voor het 

publiek verstaanbaar maakt, maar ook het 
koor zichzelf laat horen middels een 
monitor. Bij elkaar best een grote klus 
waar veel van afhangt. Wellicht dat nu wel 

een eigen cd in het verschiet ligt. De 
basispullen zijn aanwezig. Nu horen wat de 
specialist te bieden heeft.

Nieuwe leden 

Hoewel ik persoonlijk een wat zakelijker 
advertentie in de krant gelezen had 
hebben er toch twee nieuwe leden zich bij 

het koor aangemeld. (zie hiernaast.)

Dolf en Nelly 
Dolf en Nelly Brancart komen samen 
vertellen hoe goed het met hun gaat

TON VAN 
STEENOVEN

HELAAS HEEFT TON OP 13 
NOVEMBER 2012 BESLOTEN OM 
ONS KOOR TE VERLATEN. (ZOU 
HET DAN TOCH DE 13E ZIJN?)


HEEL ERG JAMMER WANT OP VELE 
FRONTEN IS HIJ EEN 
GEWAARDEERD KOORLID, VRIEND 
EN COLLEGA.

KOEN OVERMARS

KOEN IS ALS ADSPIRANT 
KOORLID KENNIS KOMEN MAKEN 
MET ONS SHANTYKOOR. HET IS 
VOOR HEM ALS VOOR HET KOOR 
TE HOPEN DAT HIJ ZICH SNEL 
THUIS ZAL VOELEN.

DOLF EN NELLY 
BRANC ART

NA EEN LANGE PERIODE DAT 
HET SLECHT MET ZE GING, LATEN 
DOLF EN NELLY BRANCART ZIEN 
DAT ER NU GOEDE TIJDEN 
AANBREKEN. DOLF WORDT DEZE 
WEEK 80 JAAR OUD. NATUURLIJK 
WORDT VOOR HEM GEZONGEN. 



Kwamen Dolf en Nelly ons 2 weken geleden nog vertellen dat het zo goed met hen beide 
ging, deze week had de voorzitter een gesprek met hen waarin hem is meegedeeld dat Dolf 
ons koor ging verlaten. Weer een oud koorlid verlaat het koor! Hij vond de sfeer achteruit 
gaan en de zangtechniek te hoog gegrepen. Erg jammer. Het koor doet nu juist zo haar best 
de onderlinge band weer te versterken. Gezelligheid en het sociale karakter van 
“Ermeluiden” staat immers nog altijd hoog in het vaandel.  Juist hij kan dat weten.

Wordt Hilly Huttinga onze nieuwe vrouwelijke accordeonist?
Willy Faro ging haar ooit voor,  ja bijna 10 jaar geleden.

Kan Jan van Vulpen niet beter gewoon lid worden?
Beiden maken ons koor nog rijker.

Frits 
Schouten wil bekijken of 

hij op onafhankelijke wijze de 
geluidsversterking van ons koor op 

zich kan nemen. Als hij in staat blijkt de 
balans te vinden tussen muzikanten en 

zangers, tussen solisten en publiek, 
dan ligt er een mooie taak voor 

hem weggelegd.

Wie gaat onze, door Ton van Steenoven, fraai opgezette website voortzetten?

Gert Aschman
Tenor

Hilly Huttinga
Accordeon

Frits Schouten
Geluidsman

Nieuwe foto’s voor het “smoelenboek” 27 november 



In de kelder van Plaza wordt op 4 december 2012 
voorgeoefend voor een optreden in Pinel voor de 
bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar 2012

Hoewel er voor deze gebeurtenis de laatste jaren een 
teruglopend bezoekersaantal valt op te merken is het 
een leuk en enthousiast optreden waarbij het aanwezige 
publiek actief meedeed.  Kort en krachtig!

Voorzitter Jan Eskes bedankt namens Ermeluiden  
de dames Clasien van Steenoven en Ine Kohlman voor weer een 

jaar goede zorgen voor de zangers. 
Ook in 2013 staan zij weer gepland om om de week de 

bardiensten te verrichten. 



Al diverse jaren wordt er op 

Kerstavond gezongen voor de 

bewoners van De Dillenburg en 

Rehotboth. 

Een speciale uitgave van diverse 

bekende en minder bekende 

kerstliederen is hiervoor 

samengesteld. Na een hartelijk 

welkom en een kop koffie wordt 

een groot gelegenheidskoor 

samengesteld. 

Na het inzingen in de grote zaal 

wordt de groep verdeeld in 

tweeën Een groep voor De 

Dillenburg en een tweede groep 

voor Rehoboth. 

Door de hoge vrouwen 

stemmen van Ermelodie en de 

lagere mannen stemmen van 

Ermeluiden klinkt het, vaak ook 

nog meerstemmig, heel erg leuk. 

In ieder geval zijn de bewoners 

er heel erg blij mee en geeft het 

de zangers een goed gevoel. 

Van dit optreden is een korte 

samenvatting gemaakt op dvd.

Wij wensen alle bewoners nog 

een goed 2013 toe.

Kerstzang op de Dillenburg & Rehoboth op                 
24 december 2012

GELEGENHEIDS
KOOR

GELEGENHEIDSKOOR O.L.V. TON 
DE KRUIJF. SAMENGESTELD 
UIT EIGEN PERSONEEL, LEDEN 
VAN DE KOREN ERMELODIE EN 
ERMELUIDEN



