
ERMELUIDEN 
Shanty- en Gezelligheidskoor 

 

Jaaroverzicht 2015



Geplande optredens en activiteiten in 2015 

6 januari Nieuwjaarsbijeenkomst met o.a. muzikaal verhaal Boer of Zeeman 

5 februari Optreden met Showband Doe Maar op Keerpunt ’s HeerenLoo 

12 februari Commissie vergadering  van alle commissies 

17 februari Optreden Arcade  

25 maart Optreden Amaniet 

25 april Optreden Zonnebloem in de Baanveger 

27 april Optreden Koningsdag 

28 april Optreden voor 50 jarig huwelijk Hans Butzelaar 

6 juni  Optreden schaap scheerdersfeest Ermelo 

12 juni Optreden voor Jan Eskes 50jarig huwelijk 

16 juni tot 11 augustus vakantieperiode. 

1 augustus Shanty korendag Nunspeet. 

15 augustus  Optreden bij ’t Vossenhol. 

22 augustus Optreden Shanty festival Putten 

29 augustus Optreden boerendag Elspeet 

2 september Optreden Zomerfeest ’s HeerenLoo 

12 september  Optreden Botterdagen Elburg 

26 september  Optreden Shantyfestival Wijk bij Duurstede  

27 oktober Optreden Arcade (2e keer)  



Nieuwjaarsbijeenkomst Shanty- en 
Gezelligheidskoor “ Ermeluiden” 6 januari 2015



Ons verhaal gaat over een jonge boerenzoon, die het 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 slijmen of dat hj zijn heil op zee 
zal gaan zoeken. Tijdens het eerste deel, twee jaar geleden dus met elkaar 

verteld en gezongen, heeft de vader des huizes, de oudste boer zelf dus, zijn 
zoon de raad gegeven maar eens een lange reis te maken over land en over zee 

zodat de zoon gemakkelijker tot een keuze kon komen. Nu gaan we dus met z’n 
allen de reis over zee maken. 

 

Henk Slots bedankt de koorleden die op eigen wijze hebben bijgedragen aan het 
muzikaal verhaal “Boer of Zeeman”  

(ook op DVD!) 





 
 

Na langdurige periode van afwezigheid waren Henk van Hartskamp en  
Hanneke Uitterdijk weer in ons midden.  

Nieuwe koorleden per januari 2015 

Ton Heukels, Cor Louwerse en Kees van ’t Hof en 
Fred Hoogeweg

Fred 
Hoogeweg

Onze dirigent Ton de Kruijf heeft op 20 januari 2015 in het ziekenhuis StJansdal een 
nieuwe (halve) knie gekregen. 

Wij wensen hem een voorspoedig herstel en een goede revalidatie tijd toe en sierde hem 
een kaartje.  

Ook Hanneke Uiterdijk, onze accordeoniste wensen wij veel beterschap en hopen haar 
spoedig weer in ons midden te hebben. 

Ton Heukels Cor Louwerse Kees van ’t Hof



�
                                  

 

5 februari 2015 optreden samen met Doe Maar



!  

Programma: 5 februari 20015 Keerpunt ’s HeerenLoo 

    Ermeluiden:  “Welkomstlied” (wij komen al zingend de zaal binnenlopen 
   en nemen daar onze positie in, onze muzikanten en  
   manspeaker zijn dan al in de zaal) 

    Doe maar en Ermeluiden samen: “Hoor de muzikanten”  
   (wij zingen en spelen dus mee,fluit in C). 

    Ermeluiden:  “Medley 4”: nr. 63  
   (Matrozenmedley: Op drie en vijftig graden ..) 

    Doe maar:  “Daar was laatst een meisje loos” 

    Ermeluiden:  “Medley 5”: nr. 66 (Bloody Mary… enz.) 

    Doe maar:  “Botermarkt” 

    Ermeluiden:  “Medley 1”: nr. 50 (Shantymedley) 

    Doe maar:  “Circus Renz” 

    Ermeluiden:  “Medley 2”: nr. 51 (John Brown…enz.) 

    Doe maar:  “Rozemarie” 

    Ermeluiden:  “Medley 3”: nr. 52  
   (Hollandse medley: Waar de blanke top…enz.) 



�

5 februari 2015 
Ermeluiden   

bij Showband  
Doe Maar

 



r

 

Jaarlijkse commissievergadering 
Ermeluiden. Dit jaar 2015 bij Het 
Veluws Ros met gastheer Steven van 
de Horst. Nu nog horen wat er 
allemaal is afgestemd. Dat komt wel 
op de ALV in maart aanstaande.

Inzingen bij de Arcade op 17 februari 2015



Optreden Arcade 17 februari 2015



Woonzorgcentrum
De Amaniet

Een goed en gezellig optreden voor een dankbaar publiek.
Na de Arcade was nu de Amaniet aan de beurt. Bijna alle 
bewoners waren in de gezamenlijke ruimte bijeen om te 

genieten van de Zeemans- en Oudhollandse liedjes. 
Jammer dat in de oefenruimte geen groepsfoto gemaakt 

kon worden. Dit was een uitgelezen kans.



Het oude bestuur met 
aftredende leden: 
Voorzitter Jan Eskes 
en algemeen lid 
Steven van de Horst.

Algemene leden vergadering (ALV)
24 maart 2015

Kees Looijen bedankt 
de aftredende 
bestuursleden leden 
voor hun inzet voor het 
koor en geeft namens 
alle leden beiden een 
attentie.

Het nieuwe bestuur neemt 25 maart 2015 haar eerste beslissing: De rol verdeling binnen 
het bestuur. Nieuwe samenstelling: Kees Looijen, Adriaan van Rijn, Klaas Bosman, Bart 
Klein, Everhard van Otterloo, Henk Schuurman.



 
 

 
               

Wist U dat Ermeluiden 12 commissie heeft? 

Ja dit overzicht van 2-4-2015  is (te) klein, maar 
een groter overzicht staat voorin dit boek en 
treft u ook aan op de website. 

Weet u ook wat ze allemaal doen?



Nieuwe plaatsvervangend voorzitter 
Klaas Bosman (li) opent de 
repetitieavond met wel en wee. 
Nieuw koorlid Sam Schaftenaar. 
(Foto 7 april 2015) 

Optreden van de 
vrouwen van 

schipper KEE in 
Voorthuizen.  



 

Rob Sikkema 

Hij komt Frits Schouten sinds 14 april 2015 
bijstaan met de geluidsversterking van ons 
koor. Met frisse ideeen en computerkennis op 
het gebied van audio een aanwinst voor het 
shantykoor.

Ode aan de dirigent. 

Zie ook onze website



 

Optreden 25 april 2015 

Middag voor de Zonnebloem vrijwilligers



 

Koningsdag 2015 27 april 2015



 

Ook 50 jaar getrouwd…. 
Hans en Irene Butzelaar 

met een optreden van “Ermeluiden” 

DVD Viering Koningsdag met een samenvatting van 
bijna alle nummers in 10 minuten tijd. 

 

  
DVD Viering Koningsdag complete nummers van ons 

optreden  met een duur van 63 minuten 

Hun kado tip voor het 50-jarig 
huwelijksfeest was een bijdrage 
voor het goede doel: Villa Joep

DVD Optreden bij 50 jarig huwelijk Hans en Irene Butzelaar 
op 28 april 2015. Spelduur 30 en 11 minuten.

Op 26 mei deelde Jan Eskes ons mede dat de 
Corry Jansen was overleden. Zij was de vrouw van 

onze eerste dirigent en bedenkster van onze 
koornaam “Ermeluiden” 



 

Dag Jannie en Jacco, wat een geweldige schok het zo plotseling overlijden 
van je man en vader. 
  
Wij van Ermeluiden gedenken hem als een integere man, die zich 
jarenlang trouw voor onze vereniging heeft ingezet. 
Zijn besluit om de vereniging te verlaten heeft ons verdriet gedaan, maar 
dat hebben we gerespecteerd. 
Ik herinner me dat ik vorig jaar samen met hem aanwezig was bij de 
dodenherdenking en dat we samen zijn broer Dick misten. Wie had kunnen 
denken dat hij net een jaar later onder dezelfde omstandigheden om het 
leven kwam. 
  
Wij wensen jullie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies en 
er zal zeker een afvaardiging van ons koor de begrafenisplechtigheid 
bijwonen. 
  
Namens Ermeluiden, 
  
Kees Looijen  



 

 

50 jaar getrouwd Jan en Jannie Eskes 
met feest op de hoeve van Henk en Wil van Hartskamp 

100 jaar Bartimeus bij een nieuw geschilderd Ermeluiden bord



 
Project Audio Commissie (AC)  
Afgelopen maand druk geweest met inventarisatie en voorbereidingen tot 
aanschaf nieuwe audio spullen. In augustus 2015 neemt het bestuur 
hierover een besluit en wordt het wensenlijstje aangeschaft.  
Doel is op 10 september 2016 bij ons 12,5 jarig bestaan met een audio set 
op het pauwen plein te staan waarmee niet alleen ons koor maar ook onze 
gasten voor ons publiek goed te verstaan is. Dank aan deze heren! 

  



15 juli 2015 
Helaas moet ik zeggen dat ik niet meer mee kan doen met het shantykoor omdat ik eerdaags 
naar Utrecht verhuis, dat ik wel heel fijn vind. 
Ik probeer nog wel met de BBQ te komen omdat ik het koor persoonlijk gedag wil zeggen. 
In de 10 maanden dat ik bij het koor zat, heb ik genoten, zoveel plezier gehad dat kan ik niet 
genoeg zeggen en ik dank iedereen daar ook voor,ik heb me 
“thuis”gevoeld. 
Ik zie me alleen niet elke week van Utrecht naar Ermelo rijden, dat vind 
ik te ver, zeker straks in de winter. 
Ga dus in Utrecht op zoek naar iets anders. 
Ik wens jullie allemaal nog veel succes met het koor en nogmaals mijn 
dank.  
groet Hanneke. 

1 Augustus 2015 shantykoren festival in Nunspeet! 

… en de winnaar is jawel  
het Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” 



Het Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” verdient door echt een 
shantykoor te zijn wat een shantykoor hoort te zijn, een eerste plaats van 
de  twaalf deelnemende koren op het festival in Nunspeet op 1 augustus 

2015. 

Een tweede plaats voor de Boekaniers uit Harderwijk en het Duitse koor 
uit Gronau (Dld) dat derde is geworden. 

Dit succes zal uitgebreid aan de orde komen in de bladen rond Nunspeet, 
maar zal waarschijnlijk ook in het Ermelo’s Nieuwsblad en het Contact te 

lezen zijn. 

Dit alles zal onze naam ten goede komen en liften toekomstige sponsoren 
mee met ons succes.  

 



!  

Wat	een	geweldige	presta/e	hebben	jullie	geleverd	vandaag	in	
Nunspeet!	Van	harte	gefeliciteerd.	
		
Met	hartelijke	groet,	
		
		
C.H.	(Cor)	Louwerse	MMO	



Enkele uitspraken! 

Wat een onverwacht geweldig resultaat. 
In navolging van de felicitatie van Cees Louwerse verwijs ik jullie naar 
het nieuws van Ermelo in:
www.ermelonu voor een duidelijk overzicht van ons behaalde resultaat.
Beslist even kijken. Dat zet ons toch maar effe op de kaart!

Met feestelijke groet,
Johan Schouten

Als	uw	voorziGer	moet	mij	van	het	hart,	dat	ik	buitengewoon	trots	
ben	op	de	presta/e	van	ons	koor	van	vandaag.	De	inzet	van	alle	
aanwezige	koorleden	was	geweldig,	dit	werd	mede	ondersteund	
door	het	prach/ge	weer.	
Dat	we	deze	presta/e	hebben	kunnen	neerzeGen	danken	we	in	de	
eerste	plaats	aan	de	gedegen	voorbereiding	door	met	name	
Wilbert	en	Ton	en	de	muzikale	begeleiding	en	door	het	/jdens	de	
repe//es	serieus	met	de	zangoefening	bezig	te	zijn.	
		
Ik	wil	u	allen	dan	ook	van	harte	feliciteren	met	het	bereikte	
resultaat,	de	eerste	plaats	uit	een	selec/e	van	12	koren	is	een	
presta/e	van	formaat.	De	wisselbeker	moeten	we	proberen	vast	
te	houden,	hetgeen	op	termijn	best	moeilijk	zal	zijn.	
		
Ik	hoop	dat	we	het	enthousiasme	van	vandaag	kunnen	
vasthouden	en	zie	met	vertrouwen	uit	naar	ons	volgende	
shantyfes/val	in	Wijk	bij	Duurstede.	
		
De	deelnemers	aan	de	barbecue	hoop	ik	vrijdag	weer	te	zien,	de	
rest	van	u	hoop	ik	op	de	eerstvolgende	repe//e	op	11	augustus	
weer	te	zien.	
		
Nogmaals	bedankt,	
		
		
Kees	Looijen



 

BBQ Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” 2015



 
Het Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” 
treedt bij de camping het Vossenhol  op voor een 
zeer beperkt aantal gasten. Bijna evenveel gasten 
als eigen dames waren aanwezig. 

Guus als manspeaker, allerbeste kok en 
voorzanger van het klutslied. De sfeer zat er 
ondanks het geringe publiek en het regenachtige 
weer toch  goed in.



 

Festival Putten 22 augustus 2015 
 

 

Klein maar fijn.  
Leuke herinnering aan 1 augustus 2015 
dat het Shanty- en Gezelligheidskoor   
“Ermeluiden” 1e werd op het shanty 

festival Nunspeet. 

fotoboekje te bestellen voor €10



Boer’n dag Elspeet 
29 augustus 2015  

met drie optredens van Ermeluiden. 

Een gezellig optreden van 4 koren met vuurwerk als afsluiting. 
(Het Roer Om, De Meulezangers, De Kajuitzangers en Ermeluiden) 

  



Optreden Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” 
op het Zomerfeest van ’s Heerenloo op 2 september 2015 

Een heel gezellige middag dat werd geopend door Doe Maar en een 
geweldig optreden van Willeke Alberti en werd afgesloten door 

Ermeluiden. Met wat buien dreiging en een paar spatjes een aardige 
zomerdag en een leuk zomerfeest. 

 

12 september 2015 botterdagen in Elburg 
met festival voor Shantykoren   



 

 

 

Een tweede optreden en tevens ons laatste, was bij de haven. Een fraaie 
lokatie met uitzicht op de botters. Aangemoedigd door een groot publiek 
zongen we daar de sterren van de hemel. 

TV Gelderland liet ons, weliswaar enkele seconden, als enige koor in haar 
evenementen programma terugkomen.

Na enig zoeken, een parkeerplaats gevonden bij ’t Blinde Peerd. 
Vandaar zijn we met al ons materiaal vertrokken naar de muziekkoepel 
op de Vismarkt voor een eerste optreden.



Veel bezoekers bleven staan luisteren naar de shanty liederen van de koren. 

 

 

22 september 2015.  Berichten uit de ziekenboeg: 

Deze week is Henk van Hartskamp weer opgenomen in het 
ziekenhuis. Kaarten naar kamer 231-2 west in het St Jansdal 

Hilly Huttinga is geholpen aan staar en ondergaat 13 oktober 
a.s. gelijke behandeling voor haar andere oog. 

Cor Louwerse is ook weer uit het ziekenhuis ontslagen nadat zijn 
suikerspiegel weer op orde was.



 


