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Ermeluiden
Opgericht op 30 september 2003

Hoogtepunten uit de afgelopen 
jaren:

2003: 1e optreden Pinel

2004: Dillenburg Ermeluiden 

2005: Logger festival 

2006: Molendag

2007: Roosevelthuis Doorn 

2008: Afscheid Hans Otten

2009: Fetes de la Music

2010: Concert met EDG

2011: Nieuwe kleding

2012: Festival Putten

Arthur.

DIVERSE COMMISSIES

“ERMELUIDEN” 
Overzicht 2013



Agenda 2013

Datum Activiteit

2 januari Vooroefenen Boer of Zeeman in Pinel

5 januari Nieuwjaarsbijeenkomst “ Ermeluiden”  

16 januari Vale Ouwe Oud Indië militairen 14.00 uur

28 februari Dirigent Ton de Kruijf gaat met pensioen.

7 maart Optreden met Showband Doe Maar

26 maart Algemene Leden vergadering (ALV)

10 april De IJsvogel

20 april RoPaRun op Pauwenplein

18 juni bbq bij Henk en Wil van Hartskamp   Villa Joep info dames

11 mei Molendag    Molenstichting bestaat 10 jaar

6 juni optreden bij 50 jarig huwelijksfeest Henk Slots

11 juni Koorinformatie omtrent Villa Joep

17 augustus  Optreden camping Vossenhol    Camping feest met palingrokerij

20 augustus Start Repetities koor  na zomervakantie

30 september 10-jarig bestaan Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden”

12 oktober Benefietgala Villa Joep

5 november Oefenavond in de Dillenburg

16 november Zingen voor de 100 jarige heer Burggraaf

14 december Optreden Kerstmarkt Ermelo 3 optredens 17-20.00 uu

17 december Laatste oefenavond en 4 januari nieuwjaarsbijeenkomst



GENERALE REPETITIE  VOOR DE ACT BOER OF ZEEMAN 

Het verhaal is getiteld “Boer of Zeeman” en speelt zich af 
tijdens de eeuwwisseling van 1800 naar 1900.
De scheepvaart bestaat dan nog uit zeilschepen, maar ook de 
stoomschepen zijn in opkomst... Ook de trein is in ontwik-
keling. De mensen zijn nog gewend zich met paard en wagen 
te verplaatsen, de postkoets rijdt nog steeds en is een min of 
meer betrouwbaar middel waarmee met zich over grote af-
standen kan verplaatsen. Dit verhaal gaat over een boeren-
zoon, die werken op het land gewend is, land dat dicht bij de 
Zuiderzee ligt. Hoewel hij enerzijds erg van het boerenland 
houdt, trekt anderzijds de zee, het grote water, hem ook.Hij 
twijfelt of hij zijn hele leven wel op het land zal willen slijten 
of zijn heil op zee zal gaan zoeken. Binnen zijn familie en de 
boerenbuurtschap is hij eigenlijk de enige, die ook veel voor 
een zeemansbestaan voelt. Om u allen een actieve rol in het 
verhaal te laten spelen zijn fragmenten van ons bekende lie-
deren in de tekst opgenomen, die passen in de strekking van 
ons verhaal.

Een gezond en muzikaal  2013 gewenst!



Laat het 
nieuwe jaar 
maar 
komen! 

Een geslaagde en gezellige nieuw-
jaarsbijeenkomst van het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “ Ermeluiden”

Jan Eskes sprak een welkomstwoord en Jan Togtema ging in op het goede doel van deze avond ‘De Stich-
ting Villa Joep” Een melkbus bij de ingang bracht een som geld op voor dit goede doel. Ook ging Jan (2) 
nog nader in op het verloop van leden in 2012 en sprak de wens uit voor een stabiel en gezellig koor in 
2013. Na de toespraken van Jan en Jan, nam Henk Slots het voortouw en startte de show : Boer of 
Zeeman... Een zeer geslaagde vertelling met leuke zangmomenten. Natuurlijk moest er ook na afloop 
nog gezongen worden en trok Hans Butzelaar zijn accordeon voor het afsluitende deel van de avond.

Voorzitter Jan Eskes Villa Joep Hans Butzelaar

En nog 111 leuke foto herinneringen 
(Zie diashow op onze website)



Potentiële nieuwe leden?  Welkom bij de club. 8 en 15 januari 2013

Bart Klein Everhard van Otterloo Henk Schuurman Gert Scherpenzeel

Optreden in de Keet van Heerde voor de Vale Ouwe  Vereniging Oud Indië Militairen Woensdag 16 januari 2013

Een optreden van ruim een 
half uur voor een gezelschap 
van oud militairen. Van de 
148 leden van de Vereniging 
Oud Indie Militairen waren 
slechts weinigen aanwezig. 
Wellicht speelde het weer 
enige parten. Het koor deed 
haar uiterste best de sfeer 
erin te brengen met veel al-
len toch veel bekende num-
mers. Er werd meegezongen 
maar daar hield het ook wel 
mee op. De ontvangst was 
geweldig. Vooroefenen in 
een aparte ruimte, koffie 
met een gebakje. We werden 
echt in de watten gelegd. 
Dus ook een grapje kon wel 
plaatsvinden. Na afloop 
werd nog een drankje genut-
tigd aan de bar. Met in totaal 
9 nummers en een toegift 
een geweldig leuk optreden.



Even pas op de plaats!
Dirigent Ton de Kruijf kondigt naar aanleiding van enkele uitvoeringen aan om inzake de meerstem-
migheid en aanleren nieuwe liederen even, een kleine pas op de plaatst, te maken. Dit in verband met 
het grote verloop in het leden aantal en het feit dat er nu al 7 nieuwe leden zijn. Eerst wat meer aan-
dacht besteden voor de basistechnieken alvorens het hoger op te gaan zoeken.
Bij het instuderen van de tweede stem zullen de bassen en tenoren weer even van elkaar gescheiden 
worden (in de Doe Ruimte) om daarna gezamenlijk te laten horen hoe het samen gaat. 

Afscheid Tijmen Kroon
Op 22 januari neemt Tijmen Kroon, onze oud voorzitter, afscheid van het koor. Dit doet hij bij een re-
petitieavond en vertelt dat het hem met twee koren en een drukke agenda teveel wordt. Een keuze 
maken tussen de twee koren valt hem zwaar. Maar de doorslag gaf de dinsdagavond waarop hij ook vaak 
vergaderingen heeft of andere zaken moet doen. Jammer voor Ermeluiden, maar we wensen hem een 
goede toekomst. Hij heeft de hele repetitieavondavond meegezongen. Dit in tegenstelling tot leden die 
afscheid nemen door slechts een mailtje te sturen.

Wel en wee 5 febr. 2013:  
 
Ons medeleven gaat uit naar Abel van Winkoop, één van de verongelukte jongens op een spoorweg-
overgang in Putten is een kleinzoon van ons medekoorlid.
 
 
Dan een mededeling omtrent ons oud-lid Dolf Brancart, hij meldde mij dat hij weer
pijn kreeg en bij de specialist was geweest, na onderzoek bleek dat de tumor aan de
alvleesklier groeit, ook heeft hij uitzaaiingen naar de lever. De arts, zo zei Dolf, geeft hem nog 3 – 6 
maand. Dolf is 8 kg. afgevallen. Hij krijgt nog wel weer chemo om de tumorgroei mogelijk tot staan te 
brengen: 3 dinsdagen chemo en de 4e rust met een gesprek hoe het gaat en of hij tegen de chemo 
kan, zo ja dan volgen nog 2 van zulke sessies, al met al voor Dolf en Nellie een hele domper. Hij blijft 
goed gehumeurd, en hij mist het koor, maar kan hij het niet meer opbrengen om zijn verhaal hier te 
doen. Hij laat jullie groeten.



Na de bekendmaking van het overlijden van Bertus Bouland, is op de daaropvolgende oefenavond een minuut 
stilte gehouden en is voor hem het afscheidslied “Sailors Farewell Hymn” gezongen. 

Op 13 februari hebben ca. 15 leden van het Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” afscheid genomen van hun 
koormakker Bertus Bouland op de begraafplaats “De Varenhof” in Ermelo. Mevrouw Speelziek las daar een 
prachtige samenvatting voor van de belangrijkste gebeurtenissen uit zijn leven welke werden afgewisseld met een 
aantal muzieknummers waaronder ook ons lied “Droomland”. Bertus was lid van ons Shantykoor vanaf 1 mei 2012.

Wij wensen zijn vrouw Map en andere nabestaanden veel sterkte toe en vele blijvende mooie herinneringen aan 
Bertus Bouland.

Afscheid Bertus Bouland

Naast het beleven van veel plezier, moeten helaas ook veel koorleden om gaan met groot ver-
driet. Na eerder deze maand afscheid genomen te moeten hebben van Bertus Bouland, meldt 
nu onze Jan Scholte ons dat zijn zoon Ernst Jan zeer ernstig ziek is. Hij heeft een hersentu-
mor in zijn hoofd dat direct geopereerd moest worden. Thans is het wachten op de scan die 
laat zien wat en hoeveel er is weggehaald en hoe de toekomst er mogelijk uit gaat zien. Al met 
al een zorgelijke toestand die Jan Scholte heeft doen besluiten met onmiddellijke ingang te 
stoppen met zijn koorwerkzaamheden om zich volledig te kunnen richten op zijn gezin. Wij 
wensen hem alle sterkte toe en hopen op betere tijden.  Hij blijft wel lid van ons koor!

Dat zelfs leuke uitjes vervelend kunnen aflopen blijkt uit een berichtje van Frans Hey (19-2-20013):
Beste mensen, vanuit Bolivia stuur ik jullie bericht van mijn verlate thuiskomst  vanwege trombose van 
Henrietta mogen wij nog niet vliegen. Wij weten niet hoelang dit nog gaat duren. Ik wens jullie veel 
zangplezier vanuit Bolivia. Tot wederzijds. Hartelijke groeten van Henrietta en Frans Heij .



Midwinterfeest 2013 Ermelo
Onze koorleden hebben vele kwaliteiten

Ton de Kruijf uit de belastingdienst
Na 46 dienstjaren met pensioen

Het heeft de directie douane behaagd om Ton de Kruijf te ridderen in de orde van 
de Douane / Belastingdienst Nederland.

Namens alle koorleden van harte gefeliciteerd!



Het Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” condoleert 
Frits Schouten met het verlies van zijn vrouw Riet. Zij wen-
sen hem veel kracht en sterkte toe in deze voor hem zware 
dagen.

Gast optreden bij Showband “Doe-Maar” op 7 maart 2013

Inzingen Samen zingen

Polonaise



Op de goede weg naar een geslaagd benefietgala VillaJoep op 12 oktober 2013

Bestuurswisseling ALV 2013

Bedankje voor 
dirigent en repetitor, 
muzikanten en 
Guus en Frits voor het geluid.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Peter de Man 
 

1947     -     2013 
 
 
 
 

 
 

Kunstzinnig, artistiek, historicus (Lamoraal van Egmond), jazzliefhebber, 
sociaal betrokken, wat jammer dat al deze mooie eigenschappen verloren  
zijn gegaan… 
 
 

In onze herinnering blijf je zo voor ons voortbestaan. 
 
 
 

Peter de Man 
 

*Amsterdam, 12 juli 1947                                         † Ermelo, 3 april 2013 
 
 

Peter, op 3 april kwam je plotseling te overlijden. 
We zagen het niet aankomen… 

We danken je voor al je zorg, steun, en liefde die je ons hebt gegeven.  
We zullen je missen.  

Je zoons, schoondochter, kleindochters en je schat van een vriendin 
 
 
   Ency Nijenhuis 
 

  Martijn de Man 
  Benthe 
 

  Sander en Louise de Man, 
  Amber, Denna en Sasha 
 
Correspondentieadres: 
S. de Man                                       
Spannenburg 20                           
2135 GP  Hoofddorp 
 
 
Het officiële afscheid van Peter is op dinsdag 9 april 2013 om 10.00 uur in de 
aula van het crematorium Rusthof, Dodeweg 31 te Leusden.  
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van het 
crematorium.  
 
Peter is in huiselijke sfeer opgebaard aan de Burg. Van Oordtstraat 3,  
3851 JS Ermelo. Daar is tevens gelegenheid tot afscheid nemen op  
zaterdag 6 en zondag 7 april van 16.30 tot 17.30 uur of op afspraak. 
 

Helaas geen beelden van het optreden in de IJsvogel in verband met mijn vakantie.
Maar wel weer van de start Roparun 2013 in ons dorp. Met een klein gezelschap een goed op-
treden verzorgd. Klonk n.m.m. best goed.



Hoera! Nieuwe geluidsapparatuur voor ons shanty koor.

Frits Schouten kan weer tevreden zijn. Samen met de firma T&T uit Harderwijk is onder deskundige leiding een 
nieuwe audio set aangekocht. Onze oude set uit 18 augustus 2005, was bijna opgeblazen en is onbruikbaar gewor-
den.  De boxen kunnen wel in combinatie met de nieuwe apparatuur worden ingezet.

Nu zaak om deze mooie spullen adequaat in te zetten en te gebruiken. Zo zijn er straks boven het koor 2 micro-
foons voor de bassen en 2 microfoons voor tenoren. Ook de muziek is niet vergeten en natuurlijk de manspeakers 
en solisten. Al met al een leuke klus om te bedienen en te zorgen voor een goed en helder geluid naar ons publiek 
toe. 

Bij de vervanging van de vorige audio set in 2005 heb ik een brief geschreven over de bediening en opslag van dit 
soort apparatuur. Frits Schouten moet als hoofd audio leiding geven aan de audiocommissie. Wellicht moet dit 
team verder worden uitgebreid. Gedetailleerde taakomschrijving voor de gebruikers opbouwers en eventuele ande-
re betrokkenen zijn nodig. Want met alle respect voor Frits ....maar een man is geen man. 

Een aspect dat ook niet vergeten mag worden is het microfoon gebruik door de leden zelf goed aan te leren. Denk 
maar aan het verschil tussen manspeakers of solisten. Het is niet alleen een kwestie van aan de knoppen  draaien.

Toekomst is misschien een nieuwe transportkist? Of zelfs een aanhangwagen voor al deze mooie apparatuur?
In ieder geval zijn we nu in staat om waar nodig ons professioneel te presenteren. Veel succes gewenst!



Zo waarlijk helpe mij God almachtig Lied Herman van Veen

Prinses Beatrix

Nieuw koningspaar

Inhuldiging Koning Willem Alexander 30 april 2013



Nieuwe audio apparatuur vertoont kuren!   7 mei 2013
De onlangs aangeschafte apparatuur blijkt nog niet zo te functioneren als de bedoe-
ling is. Gelukkig op een oefenavond haperde de draadloze ontvang- en zendappara-
tuur. Dit is al het tweede apparaat (de eerste liet het bij installatie al afweten) Een  
lege batterij was mijn eerste indruk van de storing. Later bleek de batterij meter vol-
doende spanning aan te geven. Maar weer naar de leverancier terug. Ook de nieuw 
aangeschafte bekabeling blijkt een stekker te hebben dat niet werkt. Nederlandse 
handleiding staat op nalevering en wachten is ook op onderdelen voor de monitoring. 
Een beetje veel voor kinderziektes toch, maar alles zal goed komen.

Op 5 mei 2003 werd Molenstichting ‘De Koe’ opgericht met het doel de gedeeltelijk afgebrande korenmolen 
te restaureren en herbouwen. De molenstichting kocht de grond met de resterende opstallen voor een sym-
bolisch bedrag van gemeente Ermelo. In de periode 2003 t/m 2008 werkte de stichting gestructureerd aan 
middelenwerving en planvorming om de Ermelose molen in oude luister te kunnen herstellen. Het initiatief 
slaagde met glans. Na een geweldige inspanning van vele vrijwilligers en met medewerking van overheden, 
fondsen, bedrijfsleven en particulieren beschikt Ermelo sinds medio december 2008 weer over een prachtige, 
maalvaardige en door wind aangedreven molen.

Op 11 mei 2013 viert Ermelo feest waar het Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” niet mag ont-



Het Ermeluider Molenlied staat promi-
nent op het programma. De tekst is ook te 
lezen in de molen.

Naast veel muziek is er ook heel meer meer 
te zien en te beleven zoals kraampjes waar 
van alles te koop is tot de welbekende mo-
len pannenkoeken die ditmaal o.a. door 
Kees Looijen en Geke Togtema

De Molenstichting
10 jaar!

De avond is muzikaal gevuld met o.a. de 
dames van koor “Eigen Wijs” Ook werd er 
gezellig gedanst op muziek van de band.

Natuurlijk wordt van zo’n jubileum een 
video verslag vastgelegd op dvd.



Programma:

Welkomstlied
Windjammersong
De vissers van Capri met solo van Henk Slots
Als de zuidwester loeit
Klutslied met Guus Hoogewoud
Daar bij die molen met gast koorlid Johan
Aan de oever van de IJssel
Afscheidslied Shantykoor “ Ermeluiden’ 

Op DVD!





Wist u dat....

Optreden Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermelo” op Camping & Chaletpark 
“ Het Vossenhol”  17 augustus 2013

De grote dag!



B E N F I E T G A L A

Lions Combo, Soul4Mation

Niels Span en muziek van de vaste huisband 

van Voetbal International Danny Vera

Presentatie Carry ten Napel.

Erik Hulzebosch

Kaartverkoop  in de Dorpskamer van Ermelo, Boekhandel Riemer Ermelo , Etos Ermelo en via www.benefietgala-villajoep.nl

Korenfestival
Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden”

Ballet- en dansschool Ermelo Ermelodie

Vrouwenkoor EigenWijs

m.m.v. Jacques d’Ancona

Aanvang korenfestival 13.00 uur   Toegangsprijs € 12,50  

Benefietgala

Aanvang Benefietgala 19.30 uur Toegangsprijs Benefietgala € 27,50          Dagprijs € 35

DANNY VERA

De Veluwsche Sanghertjes

Popkoor4Us

De gehele opbrengst komt ten goede aan de Stichting Villa Joep

Soul Choir People United

Koor wordt met regelmaat geïnformeerd

Ook de voorbereidingen gaan door .
Zaterdag 31 augustus 10.00 uur bij de 
molen. Start PR en onthulling sponsorbord



Op 9 september hielp het Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden”   de Puttense Kajuitzangers uit de brand. 
Door het overlijden van een van koorleden van de Kajuitzangers moest het koor hun optreden bij de Nijkerse 
Sleepbootdagen afzeggen. Gecondoleerd. Een trieste zaak voor zowel de familie als het koor en niet te vergeten 
de organisatie van de Nijkerse Sleepbootdagen. Na een spoedoverleg tussen beide koren heeft Ermeluiden na 
een snelle actie besloten hun plaats in te nemen. Binnen een week was geregeld dat een optreden mogelijk was. 
Natuurlijk geen voltallige opkomst maar als gebaar van goede wil stonden toch voldoende mannen klaar om een 
waardig optreden te verzorgen op de feestelijke sleepbootdag.

Met een optreden van 2x een half uur en een groot belangstellend publiek is het een geslaagde middag geweest.

Eerste optreden

Welkomstlied
Wie wil er mee naar Wieringen varen
Meisje ik ben een zeeman
De Allerbeste kok met Evert Boes
Sloop “John B”
Het lied van de IJssel
Rum aus Jamaica

Pauzelied.

Tweede optreden

Aloha he
The leaving of Liverpool
Ketelbinkie
Als de Zuidwester loeit
Als de klok van Arnemuiden
Windjammersong

Toegift kleine cafe aan de haven
Afscheidslied



Geplaatste advertentie in het Ermelose Weekblad op voorblad.

Zie ook Het Kontakt en onze advertentie in Ermelo’s Weekblad

Radiointerview 4 oktober Veluwe FM

Hieronder schoolbezoeken

Zaterdag 21 september St.Jansdal Goede doelen dag groot succes! Dames en heren medewerkers bedank!

Op maandag 23 september werd in de Beatrix school een presentatie gehouden van het goede 
doel, Villa Joep vereniging voor bestrijding Neuroblastoom.

Jelle Renes gaf een heel duidelijke uitleg aan de kinderen. Wat voornamelijk opviel, was dat de 
kinderen aandachtig luisterden en ook hele leuke vragen stelden. Op de vraag aan de kinderen 
wie er wel eens van een website had gehoord, stak 99% zijn/haar vinger op. Het onderwijzend 
personeel was ook enthousiast en bestelde na afloop een aantal olifantjes.

Guus Hoogewoud had met de directie van de school een goede doelen loop georganiseerd op 2 
oktober, waar ook vertegenwoordigers van ons worden verwacht. Het onderwijzend personeel 
vroeg of we olifantjes mee wilden nemen.

Het was al met al een hele prettige ervaring.

http://www.benefietgala-villajoep.nl/images/PR/olifant.jpg
http://www.benefietgala-villajoep.nl/images/PR/olifant.jpg


Enthousiast gehoor op de Beatrix schoolAmbassadeur Villa Joep Jelle 
Renes

Geïnteresseerd en veel 

10 Jaar Villa Joep  in Emmen!

Ook voorlichting op de Irene school

Of sponsorloop op de Beatrix school



Dick redt kinderen via Villa Joep 10 Jaar Shanty-en Gezelligheidskoor



ERMELO, De tiende 
verjaardag van het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “Ermeluiden” 
is uitbundig gevierd in de 
Heerlickheijd van Ermelo. 
Gestart is met een spinning bij 
BouwSports Ermelo. Wim Bouw 
kon ‘s-avonds een cheque 
overhandigen van €1600 euro. 
Daarna stonden 66 Motards 
gereed  om na hun welkom 
geheten te hebben te starten met 
een toerrit over de Veluwe welke 
zij afsloten met een gezellige 
bbq. Een verrassende flashmob 
bracht menigeen kippenvel op de 
armen. Daarna kregen de koren 
de ruimte om ieder op eigen 
wijze hun kunsten te laten zien 
en horen. Tussendoor brachten 
kinderen van de Beatrixschool 
een cheque van maar liefst 
€3000 aan. Fraaie kostuums van 
het dansballet en de Veluwsche 
Sanghertjes. Jacques s’Ancona 

reikte aan het einde van de 
middag, na ieder koor te hebben 
beoordeeld, de trofee uit aan het 
koor Soul&Gospel Choir The 
People United o.l.v. Karen 
Peterson. De gehele middag zijn 
er lootjes verkocht voor het 
goede doel Tijdens de puazes van 
de artiesten zijn er diverse 
artikelen geveild. Na prachtige 
optredens van The Lions Combo 
en Soul4Mation, Speelman en 
Speelman, Erik Hulzebosch kon 
de voorzitter Jan Eskes een 
prachtige cheque overhandigen 
met een totaal netto bedrag van 
maar liefst €25312 Daar kunnen 
we met zijn alle als Ermeluiden 
toch best trots op zijn nietwaar!

Dit alles door bijdragen van 
vele sponsors

Uitvoering mogelijk 
gemaakt door alle 
koorleden.

Ermeluiden staat weer op de kaart

Nu de vaart erin houden met o.a. 
zingen voor het publiek van 
Ermelo en omstreken

Doel 3

Benefietgala  organiseren 
groot publiek een fijne dag 
bezorgen.

Doel 2

Veel geld inzamelen 
voor dit goede doel

€25.312

Doel 1

De NW Veluwe bekend 
maken met Neuroblastoom 
en de Stichting Villa Joep

Missie:

Help neuroblastoom de wereld uit

EEN GEZOND KIND HEEFT WEL 1000 WENSEN EEN ZIEK KIND MAAR EEN.

Stichting Villa Joep is het fonds tegen 
neuroblastoom kinderkanker en 
bestaat nu 10 jaar.

ERMELUIDEN LEVERT VIA BENEFIETGALA VILLA JOEP RUIM €25.312 GEWELDIG TOCH

NAMENS ALLE ORGANISATOREN VAN HET BENEFIETGALA VILLA JOEP
Allen die hebben meegewerkt en hun steentje hebben bijgedragen  BEDANKT!!!!



Benefi etgala Villa Joep
Het Shanty- en Gezelligheidskoor 
“Ermeluiden”  bedankt alle sponsoren, 
donateurs en iedereen die meegewerkt 
heeft om van deze dag een succes te 
maken.  

Het 10 jarig bestaan van “Ermeluiden” 
heeft dank zij U veel glans gekregen 
met de overhandiging van de cheque 
van �25.312 aan Villa Joep. 

Ermelo heeft Villa Joep ondersteund in 
haar strijd tegen neuroblastoom kanker 
bij kinderen. “Geven voor Leven”

“Ermeluiden” bedankt U daarvoor!

Benefi etgala Villa Joep
Het Shanty- en Gezelligheidskoor 
“Ermeluiden”  bedankt alle sponsoren, 
donateurs en iedereen die meegewerkt 
heeft om van deze dag een succes te 
maken.  

Het 10 jarig bestaan van “Ermeluiden” 
heeft dank zij U veel glans gekregen 
met de overhandiging van de cheque 
van �25.312 aan Villa Joep. 

Ermelo heeft Villa Joep ondersteund in 
haar strijd tegen neuroblastoom kanker 
bij kinderen. 

“Ermeluiden” bedankt U daarvoor!

De DVD is in de maak en .....€5,00 is voor Villa Joep

Iedereen heel hartelijk bedankt voor alle inspanning!



Leuk optreden 5 november 
2013 in de Dillenburg voor 
een volle zaal.
Deze ingeslagen weg vol-
houden mannen!

100ste verjaardag van dhr Burggraaf
Op 16 november zingt “Ermeluiden” in de Croonenburgh. Na een vorstelijke ontvangst met koffie en gebak 
zingt “Ermeluiden” na het welkomstlied het “Lang zal hij leven” voor de 100 jarige heer burggraaf. Ook 
burgemeester Andre Baars is aanwezig om hem te feliciteren.

Na het eerste optreden luisteren we naar het levensverhaal van de 100 jarige en verzorgen we, na een 
beetje te zijn uitgelopen, een 2e optreden. De heer Burggraaf heeft een geweldige verjaardag gehad.



NIEUWSTE AANWINST

uitdenken en timmermanswerk
Door Frits en Guus is lang 

nagedacht om de audiospullen 
van het koor op een eenvoudige 
manier op lokatie te kunnen 
brengen. Alles moest erin en 
liefst gebruiksklaar staan.Na een 
modificatie op een eerste proef is 
er dit uitgekomen. Met een 
afgesloten bolderkar kan 
Ermeluiden op stap. De 
audiomixer zal komend jaar nog 
worden vervangen voor een meer 
betrouwbaar exemplaar. Ook de 
retourboxen staan nog altijd op 
ons verlanglijstje. Met de puntjes 
op de “i” door leuke 
geluidsfragmenten krijgt het 
Shanty koor een passende 
geluidsversterking. Compliment 
voor onze uitdenkers en de 
klusjesman Hans Butzelaar.

KERSTMARKT 2013

14 december 
Met gebruikmaking van 

bovenstaande audiokar treedt 
Ermeluiden sinds lange tijd weer 
eens op in ons fraaie dorp. Op 

maar liefst 3 verschillende 
locaties liet het koor van zich 
horen. Tezamen met ook nog 
eens een flinke vooroefening en 
alle materiële verplaatsingen een 
hele klus. En hoewel 

gewaarschuwd ook nog een zeer 
koude klus.

24 december 2013
Zingen in de Dillenburg is 

onderhand traditioneel 
geworden.Ook dit jaar weer om 
16.00 uur. Wellicht komend jaar 
ook in andere huizen.

VERTROKKEN        
KOORLEDEN 

Peter de Man
(overleden)
Bertus Bouland 
(overleden)
Tijmen Kroon
Dolf Brancad
Gert Donkersgoed
Jan ter Haar
Fred Roest
Cor Staal
Harry Altena

Ermeluiden heeft nu
totaal 37 leden

Kalender
4 januari 2014
Nieuwjaarsbijeenkomst

Een commissie bestaande uit:

Kees Looijen

Wilbert de Kruijff

Henk Slots

maken een jaarplan op voor de 
komende optredens.


