
ERMELUIDEN 
Shanty- en Gezelligheidskoor 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Jaaroverzicht 2014



Nieuwjaarsreceptie 
Ermeluiden wenst u een mooi 2014 in 
goede gezondheid met veel muziek toe 



Helaas moest op de eerste oefenavond bekend gemaakt worden dat Abel 
van Winkoop heeft besloten afscheid te nemen van ons koor. 

Gelukkig is Kees Spijker ter oriëntatie op de oefenavond gekomen om 
te zien of hij zich prettig voelt binnen ons shanty-en gezelligheidskoor. 
We wachten af! 

Nieuw lied! The Rosabella 

14 Januari voor de eerste keer ingestudeerd en klinkt al veel belovend.  
Tweestemmig en met veel variatie en fluit geeft karakter van het vrolijker nummer goed 
weer. 

Presentatie model jaarplanning optredens Ermeluiden 

Uitvoeringscommissie gaat bestaan uit: 

Adriaan van Rijn (namens bestuur) 

Herman Oudshoorn 

Jan Togtema 

Frans Hey en ?? 



Beste	koorleden,																																						 	 	 	 												Ermelo,	8	februari	2014	

Het	is	geweldig	te	ervaren	zoals	jullie,	na	een	moeilijke	periode	in	ons	koorbestaan,	de	veerkracht	
hebben	teruggevonden	in	een	hechte	vriendschap.	Van	de	eerste	lichting,	bestaande	uit	17	leden,	
zijn	er	niet	veel	meer	over.	Met	het	vertrek	van	deze	en	diverse	andere	koorleden	is	echter	een	
hoge	tol	betaald.		

Met	z’n	allen	hebben	wij	de	Stichting	Villa	Joep	gesteund	in	haar	strijd	tegen	neuroblastoom	
kinderkanker.	Dit	Jinancieel,	maar	nog	belangrijker	met	empathie	en	verbondenheid.	Als	
organisatie	comité	BeneJietgala	Villa	Joep	zijn	wij	iedereen	die	hieraan	heeft	meegewerkt	
ontzettend	dankbaar.	Ons	Shantykoor	“Ermeluiden”	heeft	haar	10-jarig	jubileum,	mede	door	haar	
maatschappelijke	betrokkenheid,	op	gepaste	wijze	gevierd.	Dankzij	U	allen! 
		
Arthur	Kohlman		
(secretaris	organisatie	comité	beneJietgala	Villa	Joep) 

Het organisatie comité benefietgala Villa Joep heeft 
het project afgesloten waarmee een einde komt aan 
een zeer drukke periode en kan weer overgegaan 
worden en kunnen we ons weer bezighouden met 
andere belangrijke zaken. Heel hartelijke bedankt voor 
de hechte vriendschap!
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Na	enkele	oefenavonden apart oefenen van bassen en tenoren, klinkt dit voor ons nieuwe 
lied, al heel aardig. Een lastige partij voor de bassen maar ook de tenoren moeten in dit 
lied de hoogte in. Henk Nes heeft voor dt lied ook een fluitpartij geschreven met zoals je 
kunt lezen veel variatie met solo, fluit en koor. Komt vast heel goed voor elkaar. Blijven 
oefenen is voorlopig het motto. 

Maar nu ook de koorbehoefte nog vervullen door meer bekende meezingers op het 
repertoire te zetten waarvoor niet zo veel geoefend hoeft te worden. Deze stemmen 
worden steeds luider!  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(65)The Rosabella

©

arr. Henk Nes

Shanty- en Gezelligheidskoor
"Ermeluiden"
Proef/voorstel

intro

Refrein
eerste 4 maten a capella

tussenspel

4 A-a-round Cape Ho-rn w-e all must go,
All a-round Cape Ho-rn w-e all must go,
A-round Cape Horn in the ice ad snow
on board the Ro-sa-bel-la

5 Th-em Bowe-ry girls they make me grieve,
Th-em Bowe-ry girls they make me grieve,
They take me money and they make me leave
on board the Ro-sa-bel-la

6 On a Mon-day mor-ning in the month of May,
On a Mon-day mor-ning in the month of May,
I thought I heard the old man say:
"The Ro-sa-bella will sail today"

1e couplet koor+ refrein koor, fluit intro en tussenspel
2e couplet solist + koor refrein fluit tussenspel
3e couplet koor + refrein koor + refrein fluit en tussenspel
4e couplet solist + koor refrein + refrein fluit en tussenspel
5e couplet koor en fluit + refrein koor en fluit en tussenspel
6e couplet koor en fluit + refrein koor en fluit.



 Arthur Kohlman 
 Verslag secretaris Villa Joep 
 Shantykoor "Ermeluiden" 
 5 februari 2014 

Villa Joep! en "Ermeluiden"  beiden 10 jaar sterk 
„Een gezond kind heeft 1000 wensen een ziek kind heeft er maar een” 

Steeds met deze ene wens in onze gedachten hebben wij in het jubileumjaar van ons 
Shanty- en Gezelligheidskoor „Ermeluiden” het benefietgala Vila Joep kunnen 
organiseren. Gezien de talrijke fantastische reacties kan ons koor terugzien op een 
geslaagd evenement en is onze wens vervuld. Met in onze gedachten de door Hans 
Otten geformuleerde doelstelling om als koor maatschappelijk betrokken te zijn, heeft 
het 10-jarig jubileum van ons koor extra glans gekregen en heeft zelfs de basis gelegd 
voor een hechte vriendschap. 

Het begon januari vorig jaar, eigenlijk al in december 2012, toen Jan Togtema en Arthur 
Kohlman samen spraken over Remco4Life. Als snel zijn Kees Looijen en Johan 
Schouten erbij gevraagd de kar mede te trekken. Voorlopig nog als commissie zonder 
het koor hierover nader te informeren. Eerst toen de locatie en het eerste startkapitaal 
vast stond is op 18 maart 2013 het bestuur formeel gevraagd ons plan te steunen: „Het 
mede organiseren van een benefietgala Villa Joep op 12 oktober 2013”. 

Tijdens een lang traject van in totaal 18 vastgelegde vergaderingen, losse 
bijeenkomsten, afgelegde bezoeken, bleek het wenselijk om tot een duidelijke 
taakverdeling te komen. Zo kwam bij de 11e vergadering Ton de Kruijf erbij en werd een 
organisatiestructuur vastgesteld. Jan Togtema als voorzitter met een helikopter view, 
Arthur Kohlman als secretaris voor alle administratieve aangelegenheden , Kees Looijen 
als penningmeester en voor de uitvoering Johan Schouten, Ton de kruijf en later Henk 
Slots. 

Al snel kwamen er flyers, posters en kaarten in omloop die door zeer velen werden 
verspreid. Een groot sponsorbord werd op het molenplein geplaatst, dat halverwege de 
tijd van steeds €1000 omhoog naar 2x €500 is bijgesteld. Niet dat dit qua sponsoring 
veel uitmaakt, maar het staat in het voorbijgaan, leuker als je de meter steeds ziet 
groeien.  Onze website, door Ton van Steenoven aangemaakt en onderhouden, heeft in 
combinatie met Facebook en Twitter veel bijgedragen aan de bekendheid van een 
zeldzame, enigszins vergeten vorm één van de meest agressieve vormen van 
jeugdkanker. Zo ook de radio interviews op Veluwe FM door Arthur Kohlman en Ton de 
Kruijf. Op initiatief van Kees Looijen zijn ook een tweetal scholen bezocht om 
voorlichting te geven. De Beatrix school koppelde hier ”Klaar voor de start” aan vast. PR 
en advertenties in de kranten.  

Om gebruik te maken van andermans ervaringen heeft op 5 juli 2013 het bestuur een 
bezoekje gebracht aan Niekerk en is gesproken met Jorge Goos. Een ervaren 
organisator! 

Er zijn wel in totaal 150 sponsoren benaderd van waaruit 9 super sponsoren, 3 
hoofdsporen, 1 topsponsor, 18 sponsoren in natura en nog 14 buiten de pakketten om 
zijn voortgekomen waarvoor nogmaals hartelijk dank. 




Ook eigen initiatieven ontplooiden zich. Zo breide mevrouw van Otterloo een shawl voor 
villa joep, opbrengst €10 en haalde Dick Kanselaar met een buurt barbecue €70 op. 
Steven van de Horst struinde de markt af en verkocht veel kaarten en bracht nieuwe 
sponsors aan. De dames van de Zonnebloem stelden prijzen beschikbaar. Guus 
Hoogewoud haalde bij de Beatrix school geld op in enveloppe bij een sponsorloop en 
nog veel anderen deden zo hun stinkende best. 

Naast Fundraising is een sprankelend programma net zo belangrijk. Als ras kwam Kees 
Looijen met het idee om naast diverse koren ook de Veluwse Sanghertjes te vragen. Zo 
aandoenlijk om die te zien en te horen zingen. Daarop kwam Arthur Kohlman met het 
voorstel dit te ondersteunen door de balletgroep van Bernice Zwijnenberg. Ook met 
kleine kinderen die mogelijk iets samen konden doen. Toen kwam er een luxe probleem. 
Alle koren die benaderd waren konden samen wel een hele dag vullen, reden waarom 
gekozen is voor een middag- en een avondprogramma. In de middag een soort 
korenfestival voor een luisterend publiek en diverse artiesten in het avondprogramma 
voor een feestend publiek. Diverse artiesten, bands en een ballonen tovenaar hebben 
de revue gepasseerd. Maar op 5 augustus 2013 kon het koor officieel geïnformeerd 
worden over het complete programma op 12 oktober 2013. 

Van deze geweldige dag is een professionele dubbel dvd gemaakt waarvan er 130 stuks 
verspreid zijn. De DVD is uniek en een blijvend document met zang, dans en emoties. 
Citaat van Leontine Steijn: „Het was of ik in Ermelo in een warm bad kwam, zoveel lieve 
mensen met grote verbondenheid en een warm hart voor Villa Joep” 

Met z’n allen hebben wij Villa Joep gesteund in haar strijd tegen neuroblastoom 
kinderkanker. Dit financieel, maar nog belangrijker met empathie en verbondenheid. Het 
benefietgala is geslaagd. Als organisatie zijn wij iedereen die hieraan meegewerkt heeft 
ontzettend dankbaar. „Ermeluiden” heeft haar 10 jarig jubileum op gepaste wijze 
gevierd. Dankzij U allen is het gelukt! 

Arthur Kohlman 

(Secretaris organisatiecomité Benefietgala Villa Joep) 



Een leuke terugblik aan onze Villa Joep tijd in 2013. Een klein handzaam fotoboekje, 42 pagina’s 
vol met wel 300 foto’s waar alles op voorkomt wat er maar met Villa joep te maken heeft gehad. 
Samen met de DVD een document waar later veel herinneringen aan zullen worden opgehaald. 
Ook te gebruiken voor sponsordoeleinden en andere representatieve doeleinden. Voor liefhebbers 
prijs €12,50 (exclusief verzendkosten) 

Op 5 maart 2014 vragen gesteld aan bestuur om visie en standpunt 
betreffende de nu al zeer geruime tijd ondeugdelijke audiomixer.  

Antwoord verwacht op ALV van 25 maart 2014. 

Met hulp van Klaas Bosman heeft Frits Schouten de de 
audiokar een degelijk onderstel gegeven. Ook twee 
reserve banden zijn paraat voor het geval dat…  

De naam van het koor is een 

idee van de echtgenote van de 

eerste dirigent Ton Jansen.       

Hij dekt de lading goed. 

Ermeluiden heeft enige 

klankverwantschap met „de 

klok van Arnemuiden” en 

geeft daarmee het genre goed 

weer. Ermeluiden is de 

thuisplaats. (-haven)

S H A N T Y-  E N  G E Z E L L I G H E I D S K O O R  
Secretaris: Henk Schuurman  

Wethouder Rikkerslaan19 , 3852 EC Ermelo 
Telefoon 0341 558078 

Mailadres: h.schuurman3@chello.nl 

Het Shanty-en Gezelligheidskoor 

„Ermeluiden” bestaat uit 36 mannen en 

één vrouw die plezier beleven aan het 

zingen van Shanty- en andere, 

voornamelijk Nederlandstalige liedjes. 

Van de klok van Arnemuiden tot 

het kleine cafe aan de haven en van 

John Kanaka tot Op de grote stille 

heide. Het koor werd opgericht op 30 

september 2003 en staat onder de 

bezielende leiding van dirigent  "
Ton de Kruijf

B E S C H R I J V I N G

Mannen halen hun hart op aan 

zingen en gezelligheid."!
„Ermeluiden” geeft een warm 

geluid

Maecenas

SHANTY- EN GEZELLIGHEIDSKOOR 

„Ermeluiden”



Jan Eskes geridderd!  

Namens alle koorleden van het Shanty- en Gezelligheidskoor „ Ermeluiden” van harte 
gefeliciteerd. Het optreden van het Shantykoor Ermeluiden op 25 april 2014 was een groot succes. 

 

Evert Boes heeft hiervan vele fraaie foto’s gemaakt. 

Koningsdag 2014 

Ook het optreden op koningsdag was zeer geslaagd. Zo moet Ermeluiden zich vaker presenteren 
aan de lokale bevolking. Iedereen genoot van het goede weer en de leuke en goede optredens. Op 
Facebook stond een leuke reactie. Voor Ermeluiden bleef je staan luisteren.! Van het complete 
optreden is een dvd gemaakt met een speelduur van 60 minuten waar alle nummers op staan.  

Voor koorleden €5.00 



 

 

GEZOCHT 
zangers en muzikanten

Shanty- en Gezelligheidskoor „Ermeluiden”   

Wij hebben in ons koor nog plaats voor enthousiaste bassen als tenoren.  

Ook hebben we behoefte aan muzikanten zoals een gitarist, een fiddler/fluitist, een 
accordeonist, een drummer en een mondharmonicaspeler. 

Wij zijn enthousiaste 50 plussers en houden niet alleen van zingen, maar stellen ook prijs 
op gezelligheid zoals na de oefenavond even nazitten onder het genot van een borrel. 

Herkent u zich in dit profiel, kom dan gerust een keer luisteren. Liever nog hebben wij 
uiteraard dat u meezingt en zich aanmeldt bij de secretaris   (0341-558078) 

!
Waar:     Pinel in Ermelo 

Wanneer:  Dinsdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur

Waar men zingt en lacht 
daar zijn geen boze mensen

Eindelijk een nieuwe mixer! Na lang wachten nu toch een goed werkende audiomixer voor 
het Shantykoor. 400 Watt sterk, nu ook per microfoon afzonderlijk af te luisteren en weer 
stereo geluid uit de speakers. Jammer voor Frits maar ook hier zit geen NL handleiding bij.

Wordt dit onze poster?



 

Een nieuwe commissie website is in het leven geroepen die zich bezig gaat houden met het 
opstellen van een programma van eisen voor onze nieuwe website www.ermeluiden.nl 

1. Steven van de Horst (namens het bestuur) 2. Gert Aschman en 3.Ton de Kruijf 

Er is ook behoefte aan een koormeester (Lees hierover in het verslag ALV van 25-03-2-14) 
Hiervoor hebben zich opgegeven Henk Slots en Jan Togtema op voorwaarde dat de leden de 
bereidheid hebben om naar hun aanwijzingen te luisteren. 

Nieuwe kascontrolecommissie 2014: 1. Frans Heij  2. Joop Artz en 3. Gert Aschman 

‣ Op 18 maart 2014 moest onze voorzitter het koor 
in zijn wel en wee praatje mededelen dat Ernst-
Jan Scholte helaas was overleden.  

‣ Jan Scholte had het koor al eerder geïnformeerd 
dat het erg slecht ging met zijn zoon. Nu is het 
dan zo ver. Na een moment van stilte is de 
oefenavond toepasselijk gestart met Sailors 
Farewell Hymn. 

‣ Vrijdag 21 maart is onder grote belangstelling 
een indrukwekkende dankdienst voor zijn leven 
gehouden in de grote aula van de begraafplaats 
Rusthof te Leusden. Een aantal afgevaardigden 
van het koor waren hierbij aanwezig. 

‣ De tekening van de „Groevenbeekse heide onder 
de rouwkaart is van Ernst-Jan. 

‣ Hij mocht zijn 40ste verjaardag nog in familiekring 
vieren. 

‣ Hij rust in vrede.

Algemene Leden Vergadering (ALV) 2014 

* Afscheid is genomen van Guus Hoogewoud 

* Nog geen nieuw bestuurslid (secretaris)  

* Contributie verhoging met €30 voor 2014 

* Nieuwe commissie website Ermeluiden 

* Voortaan 1x per jaar ALV 

* Maken van een koorfoto Ermeluiden 

http://www.ermeluiden.nl


 

 

De erfenis van Peter de Man 

Op 8 april 2014 waren in de pauze van onze oefenavond de vriendin Ency en zonen Martijn en 
Sander van Peter de Man aanwezig om het koor te bedanken voor het optreden, nu precies een 
jaar geleden, bij het afscheid van Peter de Man op 9 april 2013 te Leusden. Sterk en 
geëmotioneerd  sprak zij het koor toe en gaf een foto dossier van de jaren 2010-2013 op stick en 
met vele afdrukken ter beschikking. Na de pauze bleven zij gezellig luisteren naar onze tweede 
helft en nazitten met een drankje. Zij genoten er zichtbaar van. Hierna volgt een kleine selectie uit 
de 109 verkregen afbeeldingen:  

Ency Nijenhuis



 

 

Het is een droeve plicht te melden dat Dick Staal zondagavond ten gevolge van een 
hersenbloeding is overleden. Dick maakt sinds 6 januari 2004 deel uit van ons koor en wij 
herinneren hem als een vriendelijke en sociale zangcollega. Dick behoorde  tot de 
molenvrijwilligers van het eerste uur en leverde zijn bijdrage tijdens de evenementen. 

De rouwdienst is op zaterdag 10 mei om 10.00 uur in de Nieuwe kerk aan de Horsterweg, 
aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Varenhof in Ermelo. 

Dick is 76 jaar geworden. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte in deze moeilijke tijd. 

Lief en leed: 

20 mei deelde de voorzitter mee dat koorlid Bertus van der Velde in verband met een 
longontsteking was opgenomen in het Sint Jans ziekenhuis te Harderwijk. Wij hopen dat hij weer 
sel hersteld en terug is in ons midden. 

Op 27 mei deelde de voorzitter mede:v 

Tijmen Pieper heeft gisteren een nieuwe heup gekregen, het is goed 
verlopen, het oefenen gaat ook goed, waarschijnlijk gaat hij vanavond al weer naar huis. 

Bertus v.d. Velde: 
Is zaterdag weer thuisgekomen, het gaat goed, alleen hij heeft nog niet genoeg lucht om weer te 
kunnen gaan zingen, allemaal de groeten van hem. 

Henk van Hartskamp is volgens afspraak zondagavond opgenomen in het St.Jansdal voor onderzoek 
vanwege bloedverlies, 2 weken terug kreeg hij een aantal zakken bloed toegediend, echter de 
bloedwaarde was weer zodanig gezakt dat dit onderzoek nodig was en dat is niet gelukt, gisteravond 
is hij onverrichter zake weer thuisgekomen. Een heel vervelende situatie voor Henk en Wil. 



 

Gerard van de Berg  

Nieuw koorlid sinds 20 mei 2014 

Joop en Annie Artz 

Van harte gefeliciteerd!

Op 27 mei bedankt Joop Artz het 
koor voor hun bijdrage aan een voor 
hun onvergetelijke dag.

24 mei 2014



 

Eindelijk weer een ansichtkaart waar we met optredens ons visitekaartje mee kunnen afgeven. 
Dank hiervoor aan Gert Ashman die dit heeft weten door te drukken. Voor een echt statieportret is 
nog altijd geen tijd gevonden. Wellicht komt dit ooit nog eens? Nu geen commentaar op details, ja 
het waar niet iedereen staat erop, maar wees blij dat er nu wat is! 

Na vanaf de eerste oprichtingsdag in 2003 het 
koor gediend te hebben, neemt Clasien van 
Steenoven op 27 mei 2014 afscheid van het 
Shantykoor Ermeluiden.  

Samen met Ine Kohlman heeft zij al de jaren 
bardiensten gedaan en de koorleden voorzien 
van drankjes. Dit op oefenavonden en bij de nazit 
van optredens.  

Als medewerkster van de Stichting Pinel voelde 
zij zich mede verantwoordelijk en regelde het 
openen en sluiten van de oefenruimte. 

Clasien bedankt voor alle hulp en vriendschap. 
Geniet van de fraaie bos bloemen. 

Ine Kohlman heeft besloten haar werkzaamheden 
binnen het koor gewoon voort te zetten en de 
barcommissie te blijven steunen. 



Oproep: 
Op de algemene leden vergadering heb ik een oproep gedaan voor nieuwe 
bestuursleden, momenteel vormen we met ons vieren het bestuur, terwijl we 
eigenlijk met 5 zouden moeten zijn, deze 5e heeft zich nog tot nu niet gemeld.  
Ook heb ik gemeld dat 2 van de huidige bestuursleden in maart a.s. aftredend 
zijn t.w. Steven en ik en niet herkiesbaar cq. benoembaar zijn en een ½ jaar 
later de huidige als secretaris fungerend bestuurslid, dat betekent dat we in okt. 
2015 alleen nog een penningmeester hebben.  
Mocht dat zover komen dan betekent het dat we moeten pogen te fuseren met 
een buurt-shantykoor of het betekent het einde van ‘Ermeluiden’. Daarom doe ik 
hier een zeer dringende oproep in het bijzijn van onze dames, noem het voor 
mijn part, ‘een noodkreet’ mensen meld je a.u.b. ga bij jezelf te rade en laat het 
niet zover komen, ook wil ik de dames vragen hun partner te stimuleren zich 
beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Op 25 augustus hebben we 
weer bestuursvergadering daarom willen we uiterlijk  
12 augustus (de eerste rep.avond in het nw. seizoen) weten waar we als 
vereniging EN als bestuur aan toe zijn. 

Het 2e punt is het 12 ½ jarig bestaan wat we in 2016 met een festival willen 
vieren. 
Hierbij leg ik de vraag voor: wie wil in de op te richten feestcommissie 
plaatsnemen? 

Het 3e punt betreft de website: Hierover zijn gesprekken gaande voor een nieuw 
te bouwen gebruiksvriendelijke website die iedereen zou kunnen bedienen en 
dat zegt bijna alles. 

Op de barbeque van dinsdag 17 juni zijn diverse leuke foto’s gemaakt. 

Deze 78 foto’s zijn op cd te verkrijgen bij Arthur Kohlman  

Zie volgende bladzijde voor een indruk 

Heeft Ermeluiden nog toekomst?

 17 juni 2014 heeft het koor met een BBQ bij Henk en Wil van Hartskamp het seizoen afgesloten. 



 

 

 

 



 

Op 17 juli 2014 , in onze vakantie periode, nam Guus Hoogewoud als conciërge afscheid van de 
Beatrix school in Ermelo. Het Shanty-en Gezelligheidskoor „ Ermeluiden” heeft voor zijn publiek 
een half uur optreden verzorgd. 

2 dagen later, eveneens in bloedhete weersomstandigheden, is er opgetreden voor de gasten van 
camping Het Vossenhol in Ermelo. 

 

Wel en Wee: „Gevallen koordames” 

Bea Schouten  (fietsongeval pols gebroken) 

Ine Kohlman   (gevallen 3 tanden verloren) 

Boukje Bosman   (fietsongeval Ribben gekneusd)



 

Hans Butzelaar is 11 augustus weer 
geholpen er moest bij hem een operatie 
voor een maagspoeling plaatsvinden, iets 
wat 2 vorige keren was mislukt, hij is weer 

thuis en heeft veel pijn.

3 koorleden melden zich aan  i.v.m. 
vervanging van een deel van het  bestuur. 

Bart Klein 
Everhard van Otterloo 

Henk Schuurman 
Bedankt namens ons allen.

Shanty festival in Putten 23 augustus 2014 
met 3 optredens op 

*Marktplein 
*Plein bij Foppen 

*Plein bij Dikke Deur 
Samenzang van alle koren om 17.00 uur 

op het Marktplein 

Optreden op 30 augustus in Elspeet  
van 17.30 uur tot 18.30 uur

Van de optredens op 17 bij het afscheid 
van Guus Hoogewoud van de 

Beatrixschool en 19 juli  op camping het 
Vossenhol. Van beide optredens zijn video 

opnames gemaakt en op DVD 
verkrijgbaar!

Optreden bij Dennenheul voor 
dementerenden 

dinsdag avond 9 september 2014 
(Oefen avond!)



 

 

Shantykoor „De Kajuitzangers” organiseert op zaterdag 23 
augustus 2014 een geweldige Shantydag! 

Familie belangstelling op oefenavond. 

(19 augustus 2014) 

Oma Hilly, als koormuzikant, in de belangstelling.

Evert en Eeltje Boes 

Van harte gefeliciteerd met jullie 45 jarig huwelijk. 

(20 augustus 2014)



 

 

 

 

Medewerkende Shanty koren: 

Shantykoor „De Meulezangers” Elspeet. 

Shantykoor „Ermeluiden” Ermelo 

Shantykoor „De Leesangers” Enter 

Shantykoor „Het Roer Om” Barneveld 

Shantkoor”Oosterstorm” Groningen



 

Twee emmertjes water halen , twee emmertjes pompen 

Nieuw op repertoire? 

Proost Henk!  Reclame voor Heineken 

 

 

 

Veel lovende woorden over het optreden van Ermeluiden op 30 augustus 2014 in Elspeet. Een 
perfecte organisatie het was groots. Jammer genoeg (nog) geen beeldmateriaal van dit super 

gebeuren. Maar fijn dat het succesvol is verlopen.

Komt Hanneke Uitterdijk uit Zeewolde ons koor en 
Hilly Huttinga versterken? 

Op 2 september j.l. was zij voor het eerst aanwezig 
op een oefenavond en heeft hopelijk een goede 
indruk gekregen waarna zij zal besluiten lid te 
worden van de muziekanten groep. De mannen 
stellen haar versterking zeker op prijs.

Hanneke Uitterdijk accordeoniste

De Katjuitzangers zijn door het bestuur van Ermeluiden bedankt voor de prima verzorging en organisatie, 
ook de organisatie van het Elspeetse festival Adri Franken en de Meulezangerszijn voor hun uitstekende 
organisatie en verzorging bedankt en we kregen te horen dat ze blij waren met onze deelname en we 
worden uitgenodigd volgend jaar 29 augustus weer deel te nemen.



 

Onze rep.avond van dinsdag 9 september besteden we aan een optreden in ‘Dennenheul’ 
voor een groep Belgische gasten

Henk Nes stimuleert de dames



Allemaal hartelijk welkom op onze repetitieavond.   

Vanavond 16 september staat ons koor onder leiding van Henk 
Nes, Ton de Kruijf laat zich verontschuldigen i.v.m. het 
heuglijke feit dat z’n dochter vandaag een verbintenis is 
aangegaan met haar partner in de vorm van een geregistreerd 
partnerschap, namens Ermeluiden een fijne dag en van harte 
gefeliciteerd. 

Het koor heeft de eigen, vooral muzikale inbreng, van Henk Nes bij het 
dirigeren zeer op prijs gesteld. Je hoort voor het koor toch net weer andere 
dingen dan ernaast. Afwisseling van spijs doet eten zegt men toch! Deze 
afwisseling en/of samenwerking tussen dirigent en muzikant kan op korte 
termijn zijn vruchten afwerpen. Iets om te bespreken binnen de MRC? 
 

De manspeaker, Derk Bakker, van de Kajuitzangers bedankte ‘Ermeluiden’ voor de deelname 
op 23 aug. hij vroeg mij dit aan jullie allen over te brengen.

Leuk optreden voor een enthousiast publiek van ’s HeerenLoo



 

Koorfoto 27 september 2014 met en zonder pet



 

Wel en wee: Lange tijd ging het naar omstandigheden redelijk goed 
met Henk van Hartskamp, echter gisteren bleek bij controle dat hij weer 
te weinig bloed had, vandaar dat hij vandaag 3 zakken bloed kreeg toe- 
gediend. 

Bericht van overlijden: 
Zondagmiddag om 3 uur is overleden op 70 jarige leeftijd ons oud-lid 
Wijnand Pieper. 
We herinneren ons Wijnand als een man met humor en een echte 
Bourgondiër, hij hield van het goede van het leven. 



 

 

 



                                                                                    
Dinsdag 25 november  
Oefenavond in de Beatrix school om 
geluidsopnames mogelijk te maken van enkele liederen uit ons repertoire. In de 
school hangen meerdere microfoons standaard boven het podium en is ruimte 
genoeg voor koor en orkest. 
Van de opnames zullen (fragmenten) op de website van ermeluiden.nl komen 
waarmee bezoekers een indruk kunnen krijgen van zowel de nummers al de 
zangkwaliteiten van het koor. (lege stoel!) 

 
Generale repetitie voor de show Boer of Zeeman op woensdag 17 dec 2014  

Op 3 januari 2015 vindt tijdens de 

Ermeluiden bedankt de dames voor hun bardiensten.

http://ermeluiden.nl


 



Dat is een goede promotie voor ons koor zo aan het einde van 2014! 

PR commissie ga zo door.


