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Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2016

Onze interim voorzitter Kees Looijen heet alle 
aanwezigen van harte welkom. Een heel speciaal 
welkom aan Els Otten de moeder van ons koor. 
Verder schenkt hij aandacht aan de 
voorbereidingen van deze avond, staat stil bij 
alle mutaties binnen het koor, de vele optredens, 
de website, een bloemetje voor de dames die 
elke veertien dag voor de drankjes zorgen, en 
spreekt de hoop uit dat iedereen een gelukkig 
en gezond 2016 mag hebben.

Henk Slots en Jan Scholte vertolken 
samen het lied Suzanne- van Herman van 
Veen, dat door Leonard Cohen geschreven 
is. Na uitvoerige informatie over het lied 
zongen zij de eerste 2 coupletten en werd 
het laatste couplet is door allen 
meegezongen.

Aalt Hop, terug van lange tijd 
weggeweest vertelt in dialect over het 
verschil tussen mannen en vrouwen en de 
relatie met muziek. Met applaus voor de 
dirigent en de “repareerder” 
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Ronny en Sjonnie treden voor €800 
op na introductie van de voorzitter en een 
kijkje in hun kleedkamer.  De sneldichters 
maakten er een hele show van.

Jan Eskes vertelt enkele anekdotes 
uit zijn leven die voor 100% waar gebeurt 
zijn. “ Op de fiets” “ Afscheid nemen” 
“Domme pech of geluk” 

De voorzitter gaf deze oorkonde aan 
onze dirigent Ton de Kruijf die al weer 
gedurende 10 jaar onze dirigent is. Hulde 
aan Ton en wij hopen dat hij het nog lang 
mag volhouden deze club ongeregelde 
oudere mannen in toom te houden en te 
laten zingen als nachtegaaltjes.

Vertoning van de DVD jaaroverzicht 2016 
van het Shanty- en Gezelligheidskoor “ 
Ermeluiden” Met 32 items kwamen de 
belangrijkste gebeurtenissen binnen het half uur 
wel aan de orde.  De film is goed ontvangen en ik 
kreeg vele complimentjes. Fijn dat vele koorleden 
dit werk konden waarderen en ook een dvd mee 
naar huis namen.                                                
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Oud koorlid Ame Kooistra overleed op          
16 januari 2016. 

 Onder zeer grote belangstelling werd in de 
Zendingskerk in een afscheidsdienst stilgestaan bij 
het leven van Ame Kooistra. Ook zijn “koorleven” 
kwam hierin met het lied “Aan het kleine cafe” aan 
de orde. Een emotioneel en mooi afscheid.
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Een optreden samen met de vrouwen 
van schipper Kee 
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De voorzitter bedankt koorleden voor hun inzet: 

1. Wilbert de Kruijf voor 10 jaar repetitor 

2. Hans Butzelaar  

3. Hilly Huttinga 

4. Henk Nes 

5. Fits Schouten 

6. Arthur Kohlman
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26 januari 2016  
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Evert Boes en Jan Mazier kregen zaterdag 6 februari 2016 
tijdens de jaarvergadering van Motorclub Volgas een Koninklijke 
Onderscheiding. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Burgemeester Andre Baars speldde de versierselen 
op.
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Wordt	dit	weer	onze	muzikale	eenheid?	

Met	accordeoniste	Hanneke	Ui8erdijk.	
	

50	jaar	Veluws	Ros.	Zaterdag	11	juni	feest	met	dit	keer	geen	paarden	in	de	
bak	maar	zangers	en	een	6-tal	jonge	dames.	Ada	Molendijk	steunde	de	
muzikale	begeleiding	met	haar	accordeon.		Inzingen	in	de	kanIne.		
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InformaIe	koorleden	omtrent	ShantyfesIval	10	september	2016	

Op zaterdag 10 september 2016 wordt ter gelegenheid van ons 12½ jarig jubileum 
een shantyfestival in Ermelo georganiseerd. Er zullen 8 bekende shantykoren uit de 
regio en uit de rest van Nederland de nodige shantyliederen ten gehore brengen. 
Samen met de nationale monumentendag belooft het een spetterend evenement te 
worden in het centrum van Ermelo. Willen jullie binnen de familie- en kennissenkring 
deze datum alvast bekend maken? Voldoende vermaak voor jan en alleman! 
Zoals gezegd, hebben 8 aansprekende shantykoren hun medewerking toegezegd. 
Het zijn: 
"De Kajuitzangers" uit Putten - "Kokkels en Mokkels" uit Harderwijk - "De 
Zingende Padd'n" uit Wapenveld - "Meulenzangers" uit Elspeet - 
"Stuurloos" uit Schiedam - "Qua Patet Orbis" uit Vaassen - "Viswijvenkoor 
Dulle Griet" uit Enkhuizen - "Ermeluiden" uit Ermelo 
Er zal worden opgetreden op een drietal vaste podia, namelijk bij de Dorpskamer 
(parkeerplaats tussen Dorpskamer en Molenaer), De Enk (terras "In de Volksmond") 
en op het Raadhuisplein. Uniek is dat in het programma ruimte is voor een 
"dweiltraject". Tussen het podium bij de Dorpskamer en het podium op De Enk zal, 
door de deelnemende koren, op een drietal locaties een aantal liederen worden 
gezongen. Deze "tussenstops" zijn: hoek Abdij/Stationsstraat, parkeerplaats naast 
Pinokkio en voor de RaboBank. Hierdoor zal in de gehele Stationsstraat genoten 
kunnen worden van deze koren. Als onverhoopt de weergoden ons niet goed gezind 
zijn, wordt overgegaan op een "slecht weer scenario", het dweiltraject wordt dan 
vervangen door een vast podium naast Pinokkio. 
De opening en het voorstellen van de koren zal om 10.30 uur plaatsvinden op het 
Raadhuisplein. Hierna starten vanaf 11.30 uur de koren op voornoemde locaties. 
Omstreeks 16.15 uur wordt het festival afgesloten met een korensamenzang op het 
Raadhuisplein. Zodra het programma is afgerond, wordt deze op de site geplaats. 
Gastvrouwen: De navolgende partners/ dochters van koorleden hebben zich reeds 
aangemeld: Baukje Bosman, Bea Schouten, Elly de Kruijf, Ellly Oudshoorn, Greet 
Schuurman, Gretha Looijen, Henriëtte Aschman, Hetty van Otterloo, Hilde 
Hoogewoud, Inge Bosch, Marcelle Bosch, Martha Klein, Marijke Schaftenaar, Wil van 
den Berg en Wil van Hartskamp. Zoals het zich nu laat aanzien, is dit aantal 
toereikend. Mogelijk kan het verzorgen van de catering op de zaterdagochtend nog 
om een aantal helpende handen vragen. 
Vergunning is door de gemeente verleend. Indien er vragen dan wel suggesties zijn, 
treedt dan in contact met één van de leden van de festivalcommissie. 
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              Jaarlijkse bijeenkomst van alle commissies in het Veluws Ros  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Ook John Offermans werd net als 
de overige muzikanten op 9 februari in 
het zonnetje gezet vanwege zijn muzikale 
bijdragen.



Ermelo 

 

 Pagina �15

Ermeluiden feliciteert Evert 
Boes met zijn KO Het koor zingt het 
lang zal hij leven voor hem.

Wordt Henk van Kesteren ons nieuwe koorlid?   
Wellicht bij de muzikanten op zijn gitaar? 

Was 22 februari te gast op de oefenavond. 

Jarige dirigent. 
’s Morgens verrast door de vrouwen van schipper Kee en  

’s avonds toegezongen door Ermeluiden. 

Je wordt maar een keer 65 jaar!
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John Offermans temidden van zijn nieuwe instrumenten!

Uitbreiding van onze muziek groep. Ada Molendijk komt ons koor 
als reserve muzikante versterken wanneer dat nodig is. Welkom Ada!
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15 maart 2016: Wel en Wee 

Gert Scherpenzeel: Gert wordt a.s. maandag geopereerd aan een 
verdachte darmpoliep, een deel van de darm wordt verwijderd. Gelukkig 
zijn er geen uitzaaiïngen geconstateerd. Zodra deze ingreep achter de rug 
is, moet Gert over enkele weken nog gedotterd worden en dat zal in het 
Meander Ziekenhuis in Amersfoort gebeuren. 
Ria Hoogeweg: Er is geen verandering sinds vorige week. 
Johan Crooy: Johan wordt tussen nu en 4 weken geopereerd in het 
Antony van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. Het is dus wachten 
op een oproep en zolang zet hij het shantykoor in de wacht. 
Elly en Ton de Kruijf: Elly is afgelopen vrijdag geopereerd aan een 
verzakking en is zondag weer thuisgekomen. Ze knapt langzaam weer op, 
maar mag voorlopig zes weken niets doen. Ok Ton zit in de lappenmand, 
bij hem heeft de griep toegeslagen, vandaar dat Wilbert vanavond de 
honneurs waarneemt. 
Henk Slots: Henk komt iets later, hij is eerst naar zijn vrouw Truusje, die 
een paar dagen in het ziekenhuis verblijft. Zij krijgt injecties om de 
stollingswaarden op te vijzelen. Hierna wordt zij aan één van de polsen 
geopereerd. 
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                         Wordt dit ons nieuwe zomertenue?  
Een mode show later in het jaar zal ook andere modellen tonen. 

Binnen het bestuur is afscheid is genomen van Adriaan van Rijn en Klaas 
Bosman. Nieuw bestuurslid wordt Sam Schaftenaar.  

Contributie verhoging van €15; Vakantieperiode van 21 juni tot 26 juli 
2016; Jubileumfestival; Zomer BBQ; Wensen lijstje, aanhangwagen, tent 
voor geluid; Post reservering inhuur; Jubilarissen; Volgende vergadering 
februari 2017; 
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ALV 22 maart 2016
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Kees Looijen vanaf 30 september 2003 
Jan Scholte vanaf 30 september 2003 
Arthur Kohlman vanaf 30 september 2003 
Jan Togtema vanaf 30 september 2003 
Sjef Gortz vanaf 30 september 2003 
Wilbert de Kruiff vanaf 30 september 2003 
Henk van Hartskamp vanaf 30 september 2003 
Hans Butzelaar vanaf 21 oktober 2003 
Renger van Strijland vanaf 21 oktober 2003 
Ton de Kruijf vanaf 1 januari 2004 
Henk Slots vanaf 6 januari 2004 
Dick Kanselaar vanaf 11 januari 2004 

Afwezigen hebben de speld persoonlijk ontvangen.
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proef foto voor programmaboekje jubileumfeest. 
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Proefmodellen voorzijde programmaboekje jubileumfeest 10 september 

Koor hoeft niet perse op de voorzijde. Komt ook in het boekje bij 
Ermeluiden aan de orde. 
Uitstraling Ermelo door o.a. molen, muziektent, kunstwerken op rotondes. 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Alle	leden	van	Rabobank	Randmeren,	die	op	Ermeluiden	hebben	gestemd	
Ijdens	de	Rabobank	Clubkas	Campagne	willen	wij	vanaf	deze	plaats	
hartelijk	danken	voor	hun	stem.	Onze	secretaris	Henk	Schuurman	mocht	
gisterenavond	Ijdens	de	bekendmaking	in	De	Dialoog	maar	liefst	€	586,00	
in	ontvangst	nemen.	Uiteraard	ook	Rabobank	Randmeren	hartelijk	dank	
voor	dit	fantasIsche	iniIaIef!e.	
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Ook Jan Scholte 
kreeg op 5 april zijn 
speldje voor 12,5 jaar lid 
van “Ermeluiden”, 
alsmede een geschenk 
voor zijn persoonlijke 
inzet bij de MRC.
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Sommige	koorvrienden	zij	mulIfuncIoneel.	Dan	bij	Ermeluiden,	dan	bij	
de	vrouwen	van	schipper	Kee	en	dan	weer	bij	Het	Roer	Om.	
Je	moet	het	maar	kunnen.		Foto’s	van	het	optreden	in	Voorthuizen.	
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”Onze”	trom	is	voorzien	van	een	grote	
sIkker	met	het	logo	van	Ermeluiden.	
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Koningsdag in Ermelo 2016
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We hebben er een poosje op 
moeten wachten maar dan heb je 
ook wat. De beloofde audio kar is 
klaar om te worden geschilderd. 
Degelijk en klaar voor de toekomst. 

Nu nog een mooie uitstraling geven van een echte muziekkar!



Ermelo 

 

 Pagina �26

Een optreden voor onze sponsor Lokhorst.
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…en	dan	nu	ook	nog	
fraai	geschilderd.	
Dankjewel	Aart	van	
Buren.		
Mei	2016	
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Zingen	bij	de	heropening	van	de	staIonsstraat	in	Ermelo	en	de	volgende	
dag	voor	de	langste	ontbij8afel	van	Ermelo.		
(7x	optreden	in	2	dagen	is	best	veel) 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Heropening stationsstraat Ermelo 28 mei 2016
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