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12 januari 2019 een goede start van het nieuwe koorjaar




Traditie getrouw komen we ieder jaar aan het 
begin bijeen om elkaar de beste wensen uit te 
spreken voor het komende koorjaar.


Onze voorzitter Henk van den Broek ontvangt alle 
koorleden en hun partners op zaterdag 12 januari 
2019 voor deze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst 
in onze oefenruimte Pinel.


Gezelligheid staat ook deze avond weer voorop met natuurlijk een lekker drankje en een 
hapje. Ook zal er worden teruggekeken op het oude haar 2018 en een vooruitblik 
geworpen worden op de nabije toekomst. Zingen zullen we natuurlijk ook, niet de gehele 
avond hoor, want ruimte voor een goed gesprek moet er zeker zijn. De liederen die we 
zongen staan in een keurig gedrukt exclusief meezing boekje, weliswaar is wat klein 
lettertype, maar dat was omdat er veel tekst moest staan op slechts 1 A4 tje.


De organisatie commissie heeft er alles aan gedaan u een fijne avond te bezorgen.


 

“Ermeluiden” wenst u een gelukkig en gezond nieuwjaar! 
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De gasten werden ontvangen met 
een glas gluhwein op recept van 
Henk Slots en gemaakt door 
Gerard van Diemen of een kopje 
koffie met een gebakje. 

De voorzitter opende de avond met een toespraak welke geënt was op het vorig jaar en de 
toekomst van 2019. Arthur vertoonde een video jaarverslag 2018 waarin alle hoogtepunten van het 
koor te zien waren. Tenslotte hebben we een paar gezellige liederen gezongen waarvan zoals 
vermeld tekst in het verstrekte meezing boekje waren afgedrukt zodat een ieder de liedjes kon 
meezingen. Op de achtergrond zijn foto’s vertoond van eerdere optredens en gebeurtenissen.

Zoals verwacht kon worden zijn van deze gezellige avond veel foto’s gemaakt die op op onze 
website terug te zien zijn. Ook is er een video gemaakt van de complete avond met de samenzang 
en ons nieuwjaarslied 2019. Kijk hiervoor op mijn eigen website www.arthurkohlman.nl 
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Ons Koorlied 
Een nieuw koorlied is op zich niet zo heel erg bijzonder. Zeker niet als het gaat om een 
bewerking van een bestaande melodie bij een bestaande tekst. Het nieuwe lied “Ons 
Shantykoor” is wèl bijzonder. Het was voor onze arrangeur Henk Nes de eerste keer, dat 
hij een nieuwe melodie componeerde op een nieuwe, door Jan Scholte geschreven 
tekst. Het is een lied om trots op te zijn, niet alleen voor de makers, maar ook  voor ons 
koor: een compleet eigen muzieknummer als welkomstlied.


Algemene Leden Vergadering
Een vlot verlopen en goed geleide ledenvergadering in een goede sfeer dankzij een zorgvuldige 
voorbereiding en een complete agenda. Complimenten voor de voorzitter en zijn bestuur. 
Het advies vanuit de vergadering om ook bijzondere gebeurtenissen expliciet in het jaarverslag op te 
nemen werd in dank aanvaard. Voor het overige alleen maar grote waardering voor de inspanningen van 
het bestuur in het voorbije verenigingsjaar.  Het koor bevindt zich nu weer in rustig vaarwater.

Het koor is nog op zoek naar goede standaards. Het project beeldschermen is op non actief gesteld 
omdat er geen voldoende koorleden zijn die het willen en kunnen onderhouden en bedienen.
Bestuursleden Bart Klein  en Sam Schaftenaar zijn bereid nog een periode aan te blijven. Geweldig!
De penningmeester gaat de financiële bestanden opschonen. Uitsluitend de laatste 5 jaren van ons 
financiële archief zullen blijven bestaan. We gaan niet meer optreden op zondagen en christelijke 
feestdagen. Volgende vergadering op 18 februari 2020.

Na lange tijd is er weer een jubilaris in het koor. In 2018 was er niemand maar, op 19 februari 
2019 tijdens de ALV, krijgt Jan Eskes krijgt speld voor 12,5 jaar lidmaatschap van “Ermeluiden” 
opgespeld.
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Een tweede 
Scheepsproat 
is uit.

Dirigent toont videofragmenten 26 februari 2019
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PR Commissie bijeen op 6 maart 2019

Na geruime tijd van stilte is de vernieuwde PR commissie weer bijeen gekomen. Onderstaande 
ideeën kwamen ter sprake”

Sponsoren te verdelen in:

Hoofdsponsoren, met een bijdrage vanaf €250,-

Sponsoren, met een bijdrage van €100,- tot €250,-

Vrienden van “Ermeluiden”, met een bijdrage van €1 tot €100,-

Ons clubblad “Scheepsproat” ook voor sponsoren geschikt te maken met logo’s e.d. Inhoudelijk 
zal de nadruk worden gelegd op de maatschappelijke taak van ons koor. Verder zal worden 
nagedacht over het maken van een kleine flyer en publiciteitskaartjes.

“Ermeluiden” moet een uitstraling krijgen van een sterk plaatselijk koor, dat 
maatschappelijk welzijn hoog in het vaandel draagt.

Actie voorstellen:

Jaarplan dient allereerst gericht te zijn op eigen activiteiten, daarna op aanvragen uit de regio.

Gratis optreden bij zorginstellingen

Spontaan optreden tijdens de braderie (dinsdagavond)

Jaarlijks minifestival in het centrum

7



Groepsfoto gemaakt na optreden bij de schaapskooi
12 maart opgetreden bij de schaapskooi te Ermelo t.g.v. de Open dag voor senioren van de Stichting  
Schapedrift Ermelo.  Ontvangst in het vernieuwde bezoekerscentrum met gratis kopje koffie of thee.
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Lieve ouders en familie van Remco Togtema,


12 oktober 2013 ligt alweer een flink aantal jaren achter ons. Het was het jaar dat het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “Ermeluiden” een benefiet gala Villa Joep organiseerde in de Heerlickheijd van 
Ermelo. Alle koorleden hebben er alles aan gedaan om van dit benefiet gala Villa Joep een gran-
dioos spektakel te maken. Een gala ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan, dat Ermeluiden ge-
koppeld heeft met het vechten tegen neuroblastoom kinderkanker. Remco Togtema, de neef van 
mede organisator Jan Togtema, was voor Ermeluiden de aanleiding. Ermeluiden was er trots op 
hier de gastheer te mogen zijn.


Ook waren dit jaren dat Remco geleefd heeft en ook geleden heeft. Fijne momenten op zijn 
school en ook verdrietige momenten als de terugval in zijn ziekte kenmerkten deze periode, welke 
wij slechts als buitenstaander hebben kunnen meemaken. Het bracht de organisatoren van voor-
noemd benefiet gala dichter bijeen. Zijn behandeling in Philadelphia bracht tijd en hoop, maar ook  
die vervlogen weer in een strijd die niet te winnen was. Daarnaast is er nog eens  het overlijden 
van Remco’s oma. 


Soms gebeuren dingen die je niet kunt begrijpen, dingen die je machteloos maken. In gedachten 
zijn we bij jullie. Wij willen jullie heel veel sterkte wensen met dit intense verdriet.


Namens de organisatoren van Villa Joep en het Shanty-en Gezelligheidskoor “Ermeluiden”

Jan Togtema, Arthur Kohlman, Kees Looijen en Johan Schouten.
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OPTREDEN SHANTYKOOR BIJ DE BAANVEGER IN ERMELO

PROMOTIEKAART ERMELUIDEN

29 JUNI 2005



Optreden in de baanveger op 3 april bij de seniorenbeurs Ermelo.

Een   goede opkomst en een half uur optreden met gezellige liederen voor een volle baanveger. Vol 
ook met kraampjes over wonen, voeding, vrije tijd, bewegen en gezondheid. Een beetje krappe 
ruimte voor zo’n shantykoor maar gezellig was het zeker. Na ons optreden bij lammetjes dag nabij 
de schaapskooi  nu hier in de baanveger en straks met nog meer publiek op koningsdag bij de 
Rabo bank. Ook van dit optreden zijn video opnames gemaakt. De foto hierboven komt uit 
beelden van die opnames.

Zieken kaart voor onze Jaap Sijbeandi die maandag 8 april is opgenomen in het ziekenhuis met 
een herseninfarct. Wij wensen hem veel sterkte en een spoedig herstel toe.
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Visitekaartjes gemaakt van onze 
promotiekaart.

Onze muzikanten
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Jaarplan 2019

19-03-20
19 Schaapskooi Ermelo

03-04-20
19

Seniorenbeurs  De 
Baanveger Ermelo

27-04-20
19 Koningsdag Ermelo 12.00 - 13.30 uur voor de Rabobank

03-05-20
19

In de Luwte  Ermelo 
(Hamburgerweg 161) 16.30 - 17.15 uur besloten

06-05-20
19 Arcade Ermelo 15.00 - 16.30 uur besloten

11-05-20
19

Nationale Molendag 
Molenplein Ermelo 13.30 - 15.30 uur

14-05-20
19 Amaniet Ermelo 19.00 - 20.30 uur besloten

18-05-20
19

Zonnebloem  De 
Baanveger Ermelo 13.00 - 16.15 uur besloten

01-06-20
19

Bloazen en blèren 
Lunteren 12.00 - 18.30 uur

22-06-20
19

Groot Hanze Shantyfestival 
Hattem s middags

24-06-20
19 t/m 
05-08-20
19

Zomervakantie

09-08-20
19 Jaarlijkse barbecue

tuin Henk van den 
Broek

17-08-20
19 Shantyfestival Putten 12.00 - 18.00 uur

14-09-20
19 Botterdagen Elburg s middags
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Koningsdag 27 april 2019

Burgemeester André Baars krap zich achter de oren,   
…als dat maar goed gaat…

Gelukkig is onze Jaap ook weer van de partij. 
Weliswaar nog als toehoorder maar fijn dat hij er was.
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Oefenavond 30 april 2019 ~ AJAX naar halve finale

Vrijdagmiddag 3 mei zingen bij de zorgvilla “In de luwte” aan de Hamburgerweg 161 te 

Ermelo. Optreden in een tent in de achtertuin van de villa in ons tenue echter nu met mouwen. Een 
kort maar krachtig optreden waarin de dames bij het zingen van het lied van 24 rozen ieder een 
mooie roos kregen uitgereikt. Ermeluiden wenst de bewoners een goede toekomst in hun nieuwe 
onderkomen. Cadeau van de familie een elektrische duo fiets.
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Optreden bij de Arcade maandag 6 mei 2019

Volle zaal publiek maakt het ook erg warm. Tenue is aangepast en nu zonder body warmer.

Pauze even een luchtje scheppen Solist Gerard van Diemen
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Molendag 2019 met optreden van Ermeluiden.

De molendag voor het eerst georganiseerd door Bert van Willigen en Henk Schuurman.

Een stralende zon met door de dag heen leuke muziek van Ben Wissink en Ermelodie in de 
ochtend en Ermeluiden trok met 2 optredens in de middag veel publiek met een gezellige liedjes.

Natuurlijk ontbraken ook hier niet de pannenkoeken van Jan. Hoewel Jan Togtema zelf niet 
aanwezig was i.v.m. een vakantie in Albanië. Kinderen maakten schilder werkstukken.
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Chapeau, van deze uitnodiging is werk gemaakt. De Amaniet!
Een optreden in de Amaniet op 14 mei voor een dankbaar publiek. Erg gezellig en een goede sfeer. 
Ook in dit zorgcentrum kregen de dames (en ook de heren) een roos uitgereikt met het lied 24 
rozen van Toon Hermans. Ook 2 jubilarissen kregen bloemen uitgereikt. De derde helft is in Pinel 
gehouden waar nog gezellig een drankje werd genuttigd 
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Als 5e op rij in de maand mei  (In de luwte (3), Arcade (6), Molendag (11), Amaniet (14), nu de 
zonnebloem op zaterdag 18 aan de beurt in de Bnaanveger. Wil van Hartskamp, voorzitster van de 
Zonnebloem vereniging, heette het shantykoor van harte welkom. Na een wat moeizame start en 
enkele geluidsprobleempjes in de eerste helft is er na de pauze geluidsversterking bijgeplaatst en 
ging het allemaal een stuk beter. Het publiek heeft enthousiast meegezongen zelfs de liederen die 
niet in het meezing boekje vermeld stonden zoals “Langs berg en dal”. Tot slot is Wil van 
Hartskamp nog verrast met het lied dat ons oud koorlid Henk geschreven had: “West zuidwest van 
Ermelo”. Een lange maar gezellige middag voor het koor en de gasten van de zonnebloem.
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1e zaterdag van juni festival in Lunteren. Een muzikaal 
optreden op drie podia.Gezellige afwisseling tussen 
dweilorkesten en shantykoren.

Een geslaagd festival met prachtig zomers weer en enthousiast publiek. Wat willen we nog meer?
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Maandagavond 3 juni 2019 verzorgen wij een optreden voor ouderen in Hotel 
Het Vierhouterbos, Reeënlaan 5 te Vierhouten. 
Wij zingen daar 2x 30 minuten; 
 

 

 
Even voorstellen…. 

Kees van ’t Hof, geboren in Sint Maartensdijk op het prachtige eiland 
Tholen in Zeeland. Nog elke dag spreek ik Zeeuws met de familie 
aldaar, goed om een dialect in stand te houden. 

Na de middelbare school ben ik in 1968 naar de Koninklijke Militaire 
School gegaan en daarna in Ermelo geplaatst bij de Stoottroepen. Ik 
heb diverse functie bekleed op verschillende kazernes, doch altijd 
gewoond in Ermelo. Ik heb mijn werkzame leven afgesloten bij de 
Luchtmobiele Brigade te Schaarsbergen. 

Mijn sportieve leven speelde zich af bij EFC ’58, met veel plezier heb ik mij daar ingezeten ook 
nu verricht ik daar ook nog wat hand- en spandiensten, zo ook bij de kringloop in Ermelo. 

Als lid van de Oranjevereniging heb ik een periode meegewerkt aan de jaarlijks dodenherdenking 
en ook op Koningsdag draag ik een steentje bij. Na 8 jaar als Sinterklaas te zijn binnengehaald is 
het tijd om weer iets anders te doen, dus de mijter is nu vervangen door de pet van “Ermeluiden”, 
een koor waar ik met veel plezier nog geruime tijd hoop te zingen. 

Met mijn vrouw Herma, die nog niet met pensioen is, geniet ik in het leven, samen met kinderen, 
familie en vrienden. 
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Groot Hanze Shanty Festival Hattem 
22 juni 2019

Organisatie door het Paddenkoor

Vier optredens: De Tinne, Voermanplein, Tinneplein, en de Martkt
Lange dag met tropische temperatuur.

Hattem is een gezellige plaats, maar Ermelo met Fetes de la Music 
bleek ook heel gezellig!

Nu eerst maar eens met koor vakantie. Tot ziens op 6 augustus
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Op 9 augustus 2019 wederom een geslaagde BBQ bij onze voorzitter Henk van de Broek thuis.

Ondanks de vrij slechte voorspellingen was het weer ons goed gezind, zowel tijdens het feest als 
bij het op- en afbreken van de tenten. 

Lekker eten van vis en vlees, verzorgd door Gert-Jan, zijn vriend en nichtje. Ook Gall en Gall 
weer bedankt voor de sponsoring van de dranken. 

Jammer dat echt niemand interesse had voor de foto’s en films van optredens in dit jaar 2019, 
maar gezongen is er wel en zelfs het nieuwe lied is geoefend. Ook van deze BBQ zijn 75 foto’s en 
een 9 minuten durende film gemaakt! 
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Ermeluiden feliciteert

Evert Boes 8 augustus 2019

 50 jaar getrouwd.

     Onze gastheren op dit regenachtige festival

     5 meewerkende shantykoren 
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PROMOTIE OPTREDEN ERMELUIDEN TIJDENS LAATSTE BRADERIE

Een gezellig optreden op 20 augustus 2019 op de laatste braderie avond in Ermelo. Ondanks onze 
locatie aan het einde van de stationsstraat bleef er best nog veel publiek staan luisteren naar onze 
shanty- en gezelligheidsliederen. Wellicht houden we er nog een nieuw lid aan over ook. 
Opmerkingen uit het koor omtrent het geluid kwamen voornamelijk door het ontbreken van de 
retourboxen. Onze geluidsboxen waren er echt alleen voor het publiek en die genoten!

WARME EN KOUDE OEFENAVOND 27 AUGUSTUS 2019

Op deze hete oefenavond (30+)  is het niet ongebruikelijk als het programma daar op wordt 
aangepast. Deze avond bracht Liny 2 bakken ijs mee, die over waren van de BBQ.  Maar ook 
Manfred Fischer vierde zijn verjaardag (27 juli ) en trakteerde ons op bitterballen. Dus een korte 
hete oefenavond met warme en koude verrassingen.
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Tijmen Pieper is de vakkundige maker van deze nieuwe opbergkist voor onze 
standaards.

Dit koorlid steekt achter de schermen, als vakman,  bijzonder veel tijd in ons koor. Daar mogen we best 
trots en dankbaar voor zijn. Gelukkig zijn er meer die Ermeluiden zo’n warm hart toedragen. We zijn niet 
voor niets een gezelligheidskoor! 

Na lange tijd is er weer versterking gekomen. Ons koorlid Evert Boes heeft en twee naamgenoten 
bijgekregen. Evert Noorderijk en Evert 3e 
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Optreden Elburg 14 september 2019

Met een zeer lovende evolutie van de repetitor die bij dit optreden de dirigent was.
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Optreden bij de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe “De Amaniet” 
op 1 oktober 2019

Een leuk en gezellig optreden voor de bewoners van “De Amaniet” Een dankbaar publiek waarvoor we pro 
deo hebben opgetreden en bedankt werden met 2 dozen chocolade.  Tevens is gezongen voor de bijna jarige 
“Anke Speelziek”. Na afloop heeft het koor de derde helft doorgemaakt in de thuisbasis Pinel. 
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Optreden Lukas kerk woensdag 30 oktober 2019
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Iedere koordag moet een feest 
zijn, maar nu extra voor Henk en 
Käthie Nes. Wij zingen voor hen 
beiden en wensen ze nog vele 
gelukkige jaren toe.

36



37

3e helft van onze zangavond19 november 2019



Zingen voor de jarige Cees van Harten op dinsdag 3 december 2019

Wordt Vriend van Ermeluiden voor slechts €25 per jaar. Ontvang dan uitnodigingen voor 
openbare optredens en ontvang 2 maal per jaar ons clubblad “Scheepsproat”

Henk & Käthy Nes tijdens hun 50 jarige bruiloftsfeest
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Henk en Liny van de 
Broek 40 jaar getrouwd!

Solisten training op17 december 2019

Deze trainingen gaan door tot aan de zomervakantie.

Jarige Jan Togtema viert 31 december zijn verjaardag en sluit hiermee ook 
feestelijk het koorjaar 2019 af.

Voor nieuwe belevenissen van ons Shantykoor zie mijn Nieuwsblad 2020 of 
kijk op de web site van ons koor ermeluiden.nl dan wel op arthurkohlman.nl 

Tot ziens in het nieuwe jaar!
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