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JAAROVERZICHTEN 
Sinds de oprichting op 30 september 2003  heeft Arko-Video overzichten gemaakt van 
alles wat maar enigszins van belang was binnen het Shanty-en Gezelligheidskoor 
“Ermeluiden”. Hiermee is vanaf de start van de vereniging een unieke verslaglegging 
gemaakt in beeld en geluid. 

Deze jaaroverzichten zijn per jaargang gebundeld in inkijk boeken. Dit persoonlijk archief 
is voor een ieder die daar belangstelling voor heeft in te zien. Op kooravonden of op 
verzoek. Op de website van Arko-Video zijn delen te bekijken van deze overzichten. 

Op de website van Arko-Video (zie hieronder) zijn films van het jubileumfestival en 
andere producties te zien die door Arko-Video gemaakt zijn. 

WWW.ARKO-VIDEO.NL 

www.arko.synology.me/wordpress 
Bijvoorbeeld: Samenvatting jubileumfestival, Wat vooraf ging, Optreden op het 
Pauwenplein, Raadhuisplein, Dorpskamer, Kajuitzangers, De Dulle Griet, Kokkels & 
Mokkels, Qua Patet Orbis, Finale jubileumfestival. 

Naast deze archiefboeken zijn er ook heel veel DVD’s en Foto’s gemaakt van voornamelijk 
optredens en belangrijke gebeurtenissen van het Shanty- en Gezelligheidskoor 
“Ermeluiden” in alle jaren van haar bestaan. Ook deze zijn gearchiveerd op aanmaakjaar. 

 

http://WWW.ARKO-VIDEO.NL


Dvd overzichten 
In de videotheek van Arko-Video staan de vele opnames  van het Shanty-en 
Gezelligheidskoor “ERMELUIDEN” op jaartal gesorteerd. Zie hieronder 2015 en 2016. 

 



Foto archief 
In het digitaal fotobestand van Arko-Video staan honderden foto’s gesorteerd op jaargang. 

Hier een overzicht van 2015 en 2016  

 
Foto’s 2015 Foto’s 2016



Start van 2017 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2017 

Voorzitter Kees Looijen heet de aanwezigen van harte welkom op deze, voor hem als 
voorzitter,  laatste nieuwjaarsbijeenkomst. Een grote opkomst 
van leden en hun partners vormde de basis van een gezellige 
avond waar alle gelegenheid was tot een gesprek onder het 
genot van een drankje en een hapje. Bezoekers kregen een 
gluhwein bij binnenkomst.

De beide gastdames van ons koor kregen voor hun inzet een 
fraaie bos bloemen aangeboden.  



Shantykoor HET ROER OM bestaat 10 jaar!

Op 15 januari 2017 bestaat ons Shantykoor HET ROER OM uit Barneveld 
10 jaar.
 
Dat gaan we o.a. vieren op 17 februari 2017 met een Jubileumconcert 
in de grote zaal van het Schaffelaartheater.
 
Dat doen we samen met ‘The Murphy Jets”.  De avond wordt door hen 
afgesloten met een gezellige muzikale afterparty.
 
Een flyer met nadere informatie over het concert is bijgesloten.
 Wij bevelen u van harte aan het Jubileumconcert op vrijdagavond 17 februari 2017 bij te 
wonen.



50 jarig huwelijksfeest Kees en Gretha 
Looijen

vrienden, op 6 januari waren wij 50 jaar getrouwd, 
daarvoor hebben wij van jullie allemaal deze prachtige 
bloemen gekregen. Door gezondheidsproblemen van 
Gretha is het onze dank daarvoor vertraagd. Wij willen 
jullie heel hartelijk bedanken voor dit prachtige boeket.
Wij wensen jullie allemaal en jullie dierbaren een gezond 
en gelukkig 2017.
 
Hartelijke groeten,
 
Gretha en Kees Looijen

Onze nieuwe manspeaker.  

Joop Wijnbergen heeft dinsdag tijdens de oefenavond laten horen over een eigenstijl 
te beschikken om met een goede intonatie en wisselende aanpak de boodschap van 
ons koor kort, bondig en met gevoel voor emotie, aan het publiek over te kunnen 
brengen. Geen popiejopie verhaal, maar een serieuze tekst. Een geweldige aanwinst 
naast onze eveneens goede sprekers Jan Scholte en Henk Slots.

 
 

Optreden voor Rode Kruis op 25 januari 2017



Met een optreden in Ons Huis bracht “Ermeluiden” sfeer tijdens de bijeenkomst voor de 
vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis.10

De gasten en ook onze koorleden werden gastvrij 
ontvangen met een kopje koffie met in de pauze zelfs een 
gebakje erbij.

Bij dit optreden zongen voor de eerste keer solo onze koorleden Joop en Henk de 
Zuiderzee ballade. Voor het geluid waren we hier afhankelijk van de beschikbare 
audioversterking. Twee microfoons voor manspeaker, solisten en fluit bleek nauwelijks 
toereikend. Frits deed zijn uiterste best om al ons geluid hoor en verstaanbaarder te 
brengen.

Het bestuur van de vereniging, Het Nederlandse Rode 
Kruis verleent hierbij de gesp voor 30 jaar trouwe dienst, 
te bevestigen op het lint van de medaille voor 10 jaar 
trouwe dienst aan Mevrouw S.M. Mooij-Mengerink.

Joop Wijnbergen kende haar nog uit de tijd dat ze 
boeken insprak voor de blinden bij het SBB. 
Hierin was zij ook al 25 jaar werkzaam geweest.



Instuderen nieuw lied op 7 februari 2017

 

Voor de eerste keer een lied met zowel voor de tenoren als voor de bassen een eerste en 
een tweede stem. Kort met veel afwisseling. Leuk en vlot lied dat met de juiste 
choreografie een goede aanvulling zal worden op ons repertoire van inmiddels 73 
muzieknummers.



Nieuwe aanhanger.

 Onze opgepimpte aanhangwagen voor de geluidsapparatuur.
Klasse natuurlijk en “Ermeluiden” waardig.

Nieuwe accordeonist  
Sinds 14 februari is Rob Wallenus als nieuw lid / muzikant bij het 
koor.

Oude Nijkerkerweg 135-15
3853 JP  Ermelo

E-mail: rob.wallenus@gmail.com
Mobiel: 06-15890047



Jubilarissen Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden”

 

 

Onze nieuwe jubilarissen krijgen de speld van 12,5 jaar trouwe 
dienst opgespeld tijdens de ALV 2017

Het koor bedankt muzikanten en geluidsmensen met kadobon van Gall & Gall

Onze nieuwe voorzitter HENK VAN DEN 
BROEK



Jaarplan 2017 

Algemene Leden Vergadering dinsdag 21 februari 
2017 

De belangrijkste conclusies: 

1. Nieuw in kascontrolecommissie: Dick Kanselaar met reserve Joop Artz 

2. Contributie verhoging van €15 

3. Zomervakantie van 26 juni tot 1 augustus 2017 

4. Nieuwe oefenruimte per 1 augustus is de Muzenhof 

5. Jubilarissen 12,5 jaar: Pieper, v.d.Horst, Joop Artz, Evert Boes.Johan 
Schouten 

6. Nieuwe voorzitter Henk van den Broek 

7. Nieuwe archiefbeheerder muziek: Hilly Huttinga 

8. Voorstel nieuwe 

Ook Henk Nes werd in het zonnetje gezet met zijn 
12,5 jarig jubileum bij het koor en is bedankt voor 

De jaarplan commissie geeft uitleg over alle optredens voor 
zover bekend in 2017. Benadrukt is het tijdig inschrijven 



Aanstaande woensdag , 8 maart a.s., is er een afscheidsdienst voor Henk in Ugchelen. 

Wij zullen in deze dienst 2 liederen zingen, namelijk:

1.  Fiddler’s Green (33) en 
2.  Sailors farewell hymn (49).

Vele koorleden tekenden het condoleance register.

Een aangekondigd optreden in de Arcade op 7 maart 2017 
komt i.v.m. dit overlijden te vervallen.



“A Tribute to Johnny Collins”  
 

   

 

Op zondagmiddag 5 maart organiseert Shanty Nederland in de Dommedaris in Enkhuizen een 
concert ter ere van een befaamde shantyman. 

Beste Ton, 
Ik wil jou en je koor complimenteren met het ingetogen en zuivere "optreden" 
bij de begrafenis van Henk deze middag. Ik was onder de indruk. Blijkt tevens 
dat het niet versterkt weergeven geen belemmering hoeft te zijn. Respect ook 
voor Cees Looijen; toespraakje piëteitsvol en met eerbied en bewondering 
voor Henk gesproken. 
Hartelijke groet aan de koorleden. 
Fred 

The traditional Shanty

{Compliment koor}

Beste muziekvrienden,

Heb de behoefte om het een en ander omtrent de uitvaart van Henk van
Hartskamp te delen. 
Het heeft mij en met mij velen goed gedaan om te zien met hoevelen we
afscheid van Henk hebben genomen. Gepast, warm en in onze Ermeluiden stijl,
waar hij en wij zo van houden. Om Wil een hart onder de riem te steken,
willen wij als koor haar een bloemetje geven om haar te steunen in deze voor
haar zo'n moeilijke tijd. Elly en Ton de Kruijf zullen haar dat zaterdag
brengen.
Trots kunnen en moeten we zijn dat we dit als koor Ermeluiden neer kunnen
zetten.

Dank!   

Groet  Henk van den Broek



Jubilarissen Shanty-en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” 12,5 jaar 

2016 

Kees Looijen   30-09-2003  Henk van Hartskamp 30-09-2003 

Jan Scholte   30-09-2003  Hans Butzelaar  21-11-2003 

Arthur Kohlman 30-09-2003  Renger van Strijland 21-11-2003 

Jan Togtema  30-09-2003  Ton de Kruijf   01-01-2004 

Sjef Gortz  30-09-2003   Henk Slots   06-01-2004 

Wilbert de Kruiff 30-09-2003    Dick Kanselaar  11-01-2004 

2017 

Evert Boes  01-09-2004    Tijmen Pieper  14-09-2004 



Jubilarissen Shantykoor “Ermeluiden” 
2016 

Kees en Gretha Looijen 
50 jaar getrouwd 

6 januari 1967 - 6 januari 2017 

Van der Valk Hotel - 11 maart 2017 

“Ermeluiden” brengt sfeer en gezelligheid op dit familiefeest met een aantal liederen dat 
past bij zijn levensverhaal en een “feestlied” dat geschreven is door Henks Slots en Jan 
Scholte. 



 

Jaarplan 2017 - 2018 
 

Kees Looijen heeft van dit optreden op zijn 
50e huwelijksdag een familiedocument 
gekregen in de vorm van een DVD die hij 
later nog wel eens zal bekijken met kinderen 
of kleinkinderen



Bestuurscrisis 

Door het plotselinge vertrek van Henk Schuurman als secretaris op 11 mAART 2017 is er 
binnen het bestuur onverwacht een vacature ontstaan. Onze nieuwe voorzitter heeft een 
zware start en roept de leden op om zich te melden dit ontstane gat op te vullen. 

Anke Epema.   

Nieuwe accordeoniste voor “Ermeluiden”. 

Voorlopig nog even kijken of het wel echt 
leuk is, maar de eerste indruk is al positief.

Ook Henk Schuurman en Guus Hoogewoud zijn teruggekomen op hun eerder 
genomen besluit het koor te verlaten.

Nieuw koorlid per 1 augustus?



Aalt Hop met Koninklijke Onderscheiding 
 

Woensdag 26 april j.l. werd ons koorlid Aalt Hop kompleet verrast omdat hij 
in het gemeentehuis werd onderscheiden met een lintje als lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Uiteraard waren wij als koor daarvan op de hoogte en hebben 
hem daarna gefeliciteerd met een bloemetje en toegezongen in De 
Ontmoeting waar hij met familie en vrienden een gezellig samenzijn had. 
Foto's van dit feestelijk gebeuren kunt u zien onder de knop Video's/Foto's. 
 



Koningsdag 2017. 



Optreden in de Arcade op 2 mei 2017 



 Guus Hoogewoud 
Guus neemt na een indringend gesprek met het bestuur op 9 mei prompt afscheid van het 
shantykoor. Nu is zijn vertrek definitief en zal hij niet meer op zijn besluit terugkomen. 
Jammer dat er wederom  een oud en  trouw lid, die zich super voor ons koor heeft  ingezet,  
ons gaat verlaten. Zo rest nog slechts een handjevol koorleden van het allereerste uur. 

Geschiedenis Shanty- en Gezelligheidskoor 
“Ermeluiden”  
Naast het inkijk boek van 2017 is de volledige geschiedenis van ons koor 
vast gelegd in beeld en geluid vanaf de allereerste oprichtingsdag. De 
boeken van voorgaande jaren zijn terug te zien op mijn websites: 

www.arko.synology.me/wordpress

www.arko-video.nl

Fred van Mechelen 
Hoi Ine en Arthur,

Wat bijzonder om nog een felicitatie van een zeer gewaardeerd koorlid te ontvangen.

Ook ik heb goede herinneringen aan jullie met name het vele werk wat jullie steeds weer 
deden (doen?) tijdens op optredens. Nog regelmatig kijk ik met anderen het filmpje terug 
wat van ons optreden gemaakt is. Groet de bekenden van me en voor jullie het allerbeste 
gewenst.

Hartelijke groet,

Fred mede namens Birgit

BBQ  11 augustus 2017 
Na onderling overleg is besloten om de jaarlijkse barbecue te houden op vrijdag 11 
augustus, inloop ca. 17.00 uur. 

De locatie van dit gebeuren zal zijn bij onze voorzitter, Henk van den Broek, 
Horsterengweg 41, Ermelo (parkeren op de parkeerplaats van het Kasteel). 

Een intekenlijst zal vanaf de e.v. repetitieavond klaar liggen. De kosten hiervoor zullen 
z.s.m. bekend gemaakt worden, er moet rekening gehouden worden met ca. € 15,00 per 
persoon. 

Van Wil van Hartskamp kwam de mededeling dat zij voor deze barbecue een bijdrage 
geeft van € 100,00. Een geweldig gebaar, waarvoor onze dank!! 

http://www.arko.synology.me/wordpress


Optreden voor SWOE 31 mei 2017 De Baanveger 

Een gezellig optreden voor de Baanveger in Ermelo met diverse kraampjes voor een hapje 
en een drankje. Mooi weer en een goede sfeer. 

Blaozen en blèren Lunteren 03-06-2017 

Met dweilorkesten, Shantykoren en Slagwerkgroep K.N.A. 

Locatie: Partycentrum Floor in Lunteren. 

www.lunterensedweilshantudag.nl  

3x optreden met een finale/gezamenlijk optreden aan het einde van de middag. 

http://www.lunterensedweilshantudag.nl


 



Ondanks sombere weersvoorspellingen een hele mooie dag geworden in Lunteren. 

Niet alleen het weer was goed maar ook de afwisseling van optredens en een leuk publiek. 

     

 

Hallo shanty vrienden, 

Ben gelukkig weer thuis . Het was een zgn stotterend infarct, maar het is nu rustig. Het 
blijvend letsel is nu mijn spraak. Dus we proberen met therapie de gevolgen te beperken. 
We lijken met name als de vermoeidheid toeslaat op een dronken slijter, alleen het kostte 
geen geld. Zodra ik me weer goed verstaanbaar kan maken hoop ik weer te zingen. We 
gaan het zien. Iedereen bedankt voor de belangstelling en het mooie bloemstuk. Fijne 
pinksterdagen en  hopelijk snel tot ziens

Hartelijke groeten van Henriette en Gert  



Het Piratenkoor De Zingende Padd’n uit Wapenveld organiseerden een geweldig Hanze 
Shanty Festaval in Hattem. Een mooie stad met veel bezienswaardigheden.
Acht koren verzorgden op 4 podia een geweldig optreden. Het Piratenkoor organiseerde 
als goede gastheren en hun dames een fijne dag. Jammer dat het weer niet aldoor even 
goed meewerkte, waardoor ook het publiek droge plekken opzocht. De dag is afgesloten 
met een samenzang om 17.00 uur op de markt, waar een ieder werd bedankt voor hun 
inzet. Alle dirigenten kregen een attentie en de burgemeester een fraaie bos bloemen.

Net als de voorlaatste keer in Lunteren is van dit festival een diavoorstelling en een video 
gemaakt.



   
   



Recreatiepark ’t Veluws Hof te Hoenderloo 
op 20 juli 2017 

Op de camping van onze voorzitter Henk van den Broek heeft het Shanty- en 
Gezelligheidskoor “Ermeluiden” drie maal een optreden verzorgd. Ondanks een paar 
spetters aan het begin en een dreiging aan het einde van de avond, werkte het weer 
verder goed mee en was het een gezellige camping avond. De gasten kwamen schuchter 
kijken maar bleven uiteindelijk toch staan luisteren. 
 
Na afloop is het koor nog uitgenodigd bij de caravan van Henk van den Broek, waar het 
koor als afsluiting, naast nog een drankje, ook een lekkere warme gehaktbal 
voorgeschoteld kreeg.
Fijn dat ook Wil van Hartskamp het in moeilijke tijden weer kon opbrengen om bij een 

optreden van ons koor aanwezig te zijn.



Later: 

Beste muziek vrienden. 
Naar aanleiding van ons optreden. 
Wil ik jullie even laten weten dat men van uit het Veluws hof erg tevreden was over ons 
optreden.  Tevens heb ik ook enkele reactie' s mogen waar men erg enthousiast 
reageerde dus alle lof voor ermeluiden. 
Van de camping kreeg ik ook nog te horen dat er op verschillende momenten ongeveer 
80 gasten stonden te luisteren. 
Ook wij ( Henk Liny ) vonden het erg leuk en gezellig dat jullie er waren. 
En wil dan ook een ieder bedanken voor zijn aanwezigheid en inzet. 
Een vakantie groet van af Hoenderloo. 

Henk van den Broek

Opmerking:

Van het optreden bij ’t Veluws Hof in Hoenderloo zijn video opnames gemaakt!



Verhuizing van Pinel naar De Muzenhof 

Ermeluiden krijgt per 1 augustus 2017 een nieuwe oefenlocatie:

“De Boszaal van De Muzenhof” 

De 1e avond wordt gestart met een korte ingelaste Algemene Leden Vergadering (ALV) 
waar gestemd zal worden over de vervanging van de rode zomerblouse . 
Aansluitend zal worden geoefend op de nummers voor het Shanty festival Nunspeet waar 
het koor op zaterdag 5 augustus zal optreden.

Veel vragen, de toekomst zal het laten zien. 



Wordt dit ons nieuwe polo 

Is deze ruimte een verbetering? Voorstel nieuwe kleding commissie, zijn we nu weer terug bij af?

Hoe is de akoestiek?

De kar past precies! Kast straks met schappen. Wordt het rood, wit of blauw?

Opstelling in de lengte beter? Wel warm en benauwd.

Veel vragen, de toekomst zal het laten zien.



Ermeluiden voor de 3e 
keer in Nunspeet! 
De IJsselboei uit Brummen won dit jaar 
de 1e prijs. Met 15 koren op 5 podia 
wederom een groots festijn.

Erg vervelend was de kraak in onze geluidsapparatuur. Maar bedenk wel dat dit echt niet alleen voor de 
deelnemende koren het geval was. “Onze geluidsmensen” die er alles aan deden om dit te verhelpen, 
kregen, zelfs van onze eigen koorleden, veel commentaar te verduren. De eerstkomende werkdag staat de 
boosdoener (vermoedelijk het mengpaneel) bij onze leverancier Teun om nagekeken te worden. Laten we 
deze beide mannen steunen i.p.v. te becommentariëren , ze hebben echt geen fijne dag gehad.

Wat een luxe 5 accordeonisten. Waar vakantie tijd al niet goed voor is. 

    Is dit een gezellige plek voor onze gastdames?



 BBQ bij onze voorzitter Henk van den Broek 

Door verkoop van de Hoeve van Wil van Hartskamp moest voor onze 
jaarlijkse bbq een nieuwe locatie gevonden worden. In Pinel hebben we 
ook wel eens onze bbq gehouden maar door de verhuizing naar De 
Muzenhof is het ook daar niet meer mogelijk om dit festijn te organiseren.

Onze voorzitter Henk van den Broek boodt uitkomst. Hij woont 
prachtig in het buitengebied en heeft de ruimte genoeg voor 
heel ons koor. Zelfs met tenten voor als het slechter weer zou 
worden, was het geen probleem.

Vakkundig en met goede 
ingrediënten is voldoende 
vis en vlees bereid om 
een ieder heerlijk te 
kunnen laten genieten 
van al het lekkers wat er 
geboden werd. Zelfs een ijsje als nagerecht en een 
kop koffie sloten de maaltijd af. Alle complimenten 
voor de organisatie en hulppersoneel dat deze 
avond tot een succes gemaakt hebben.

Natuurlijk zijn ook de accordeons erbij gehaald en 
zijn er door het koor diverse songs uit het hoofd mee 
gezongen. Wellicht een idee om dit ook zo te doen 
op oefenavonden?



Van deze gezellige BBQ en vele optredens in 2017 zijn diverse foto’s en filmopnames 
gemaakt. Zie dit en nog veel meer op mijn website(s):

 www.arko.synology.me/wordpress 
www. arko-video.nl



Foto collage koor bbq 2017 



Optreden Dennenheul 18 Augusts 2017 

Het vakantiebureau.nl 

Met een drietal optredens voor een dankbaar 
publiek en een goede verzorging imet drankjes en 
hapjes was het een heel gezellige avond waar we 
laat van thuis kwamen.

Wellicht was dit de laatste keer in Dennenheul. 



Optreden Shantydag Putten 19 augustus 2017

De kajuitszangers presenteren korenfestival en duo 1/2 marathon 

1.Wapenvelds piratenkoor “De Zingende Padd’n”.                        
2. De Meulezangers Elspeet                                                  
3. Stuurloos uit Schiedam                                                      
4. Shanty-en Gezelligheidskoor “Ermeluiden”.                   
5.De Eemvaarders uit Amersfoort en natuurlijk:        
De Kajuitzangers uit Putten



Optreden Elspeet 26 aug 2017 een gezellig boerenfeest. 

I.v.m. mijn vakantie helaas geen beeldmateriaal beschikbaar. Misschien dat iemand mij 
dat toe kan sturen?

Oefenlocatie “De Muzenhof” duurt maar een maand! 

Per 1 augustus 2017 kreeg “Ermeluiden” de beschikking over een de oefenruimte in “De 
Muzenhof”.  Al op de allereerste oefenavond bleek dat deze keuze, om diverse redenen, 
niet de juiste was. Gelukkig is besloten om terug te keren naar ons oude honk “Pinel"  
waar we vanaf de oprichtingsdag nu bijna 14 jaar kind aan huis waren. Natuurlijk geen 
vast contract of garanties voor de toekomst, maar fijn dat onze huurbaas deze vergissing 
sportief oppakt en ons zonder (financiële) consequenties terugneemt. Niemand weet hoe 
lang we daar nog kunnen zingen, wellicht nog heel lang. Een lering hieruit zou kunnen zijn 
om eerst “een proef oefenavond" te houden op een andere locatie. Als dat in “De 
Muzenhof” gehouden was zouden we er nooit gekomen zijn.

Optreden Botterdagen Elburg 9 september 2017 

I.v.m. mijn vakantie helaas geen beeldmateriaal beschikbaar. Misschien dat iemand mij 
dat toe kan sturen?

Opening “De Vlindertuin” Sonnevanck Harderwijk.            
21 september 2017 

Shanty- en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” te gast bij de opening van Sonnevanck.
Een leuk samenzijn van jong en oud. Met 2x optreden een gezellige muzikale middag.
Jammer dat er zoveel tijd tussen de beide optredens zat. Diverse mensen waren bij het 
2e optreden reeds vertrokken. Diverse foto’s herinneren aan deze openingsdag van 
Sonnevanck. Een groot complex waar ik zo dicht bij huis nog niets van wist.



Een foto overzicht en diavoorstelling herinneren aan deze feestelijke opening.



Brandersfeesten Schiedam 23 september 2017 

Met de bus naar Schiedam, voor oud leden een dejavu van 24 september 
2011 toen we ook met de bus om 09.00 uur vertrokken toen met  
chauffeuse Beertje Staal. 

Ook nu zijn wij in Schiedam gastvrij ontvangen met een kop koffie in de kerk waar ook het 
lunchpakket werd uitgereikt.Tot ieders verrassing voorzien van een flesje Ketel 1.           
De organisatie moet gedacht hebben ze zullen weten dat ze in de jeneverstad zijn 
aangekomen. 

In tegenstelling tot 6 jaar geleden toen we de optredens afwisselde met het shantykoor 
“Voor Anker” op de Vismarkt, stonden we nu op de Korenbeurs en wisselde wij af met het 
Shantykoor “De Kajuitzangers” uit Putten. Omdat Henk Nes met vakantie is kwam Vedant 
Meyran ons koor versterken met zijn accordeon. Geweldig Vedant!

De dag is afgesloten met een samenzang van alle koren op het Land van Belofte.
Het geluid voor ons optreden is goed verzorgd door de man techniek van de 
Kajuitzangers uit Putten. Klasse man!

Na de samenzang vertrok een ieder weer naar de bus van Smit reizen die ons weer veilig 
thuis bracht. Zes jaar geleden werd er op de terugreis voor een warme maaltijd een 
tussenstop gemaakt bij de Berenkuil, forellen kwekerij, met een prima buffet voor een 
schappelijke prijs. Wellicht weer iets voor de volgende keer?

Zoals bijna altijd zijn van deze dag ook weer de nodige opnames gemaakt die t.z.t op mijn 
website te zien zullen zijn.    www.arko.synology.me/wordpress 

Het gezelligste weekend van Schiedam op 22,23 en 24 september 2017 



Herman Oudshoorn nieuwe dirigent? 
3 oktober 2017

Optreden voor onze sponsor bij Royals Amersfoort  

Een nat optreden voor onze sponsor in Amersfoort. 
De eigenaar is verrast met een optreden van Ermeluiden 
voor zijn broodjeszaak.

Herman weet ons ook wel 
aan het zingen te krijgen



Na een eerste kennismaking gelijk volwaardig lid van onze vereniging Danny Welkom!!!!

Van Truusje Slots kregen we vandaag te horen dat Henk Slots deze dag is 
gedotterd in Zwolle en de ingreep  goed verlopen is. Zo goed, dat hij 
vanavond na het bezoekuur mee mag naar huis. Een mooi bericht en wij 
wensen Henk een voorspoedig herstel toe! 

Broere, Danny Horsterweg 46 
3851 PK  Ermelo 
E-mail: dannybroere@live.nl 
Mobiel: 06-20567928

!

_________________________________________________________ 

Bestuur Shanty-en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” is per direct demissionair 
en zal het schip drijvende houden tot aan de eerstvolgende ledenvergadering 
in maart komend jaar om daarna  als compleet bestuur af te zullen treden. 

_________________________________________________________ 

Dinsdagavond 17 oktober startte de anders zo gezellige oefenavond met een somber 
verhaal van onze dirigent. Voorafgaand was het bestuur al bijeengekomen om afzonderlijk 
zaken te bespreken in de “Doe” ruimte van Pinel.  

De dirigent citeerde uit een mailwisseling tussen John Offermans en de MRC leden. 
Onderwerpen die naar de mening van de dirigent thuis hoorden bij het bestuur en niet in 
de MRC.  

De heftige bewoordingen in de onderlinge mailwisselingen resulteerde in het per direct 
opzeggen van het koorlidmaatschap van John Offermans. Dit kwam voor een 
ieder ook voor de dirigent erg hard aan.  

Nadat Jan van der Vlis het woord kreeg om uitgebreid te vertellen hoe het met het voorstel 
van hem en John Offermans is gegaan omtrent de kleding aanschaf en de door beide heren 
voorgestelde loterij, welke reeds in een vergevorderd stadium verkeerde en  door gebrek 
aan belangstelling nu moet worden teruggedraaid, resulteerde in onmiddellijke ontbinding 
van de kleding commissie en het per direct opzeggen van het koorlidmaatschap van 
Jan van der Vlis. 

Alsof dit alles nog niet genoeg was kreeg ook Joop Wijnbergen het woord die vertelde 
dat hij om persoonlijke redenen ook zijn koorlidmaatschap opzegde per 1 januari 2018 

Na de pauze probeerde oud voorzitter Kees Looijen een open discussie los te maken. Echter 
zonder het gewenste resultaat. Uiteindelijk is er toch nog geoefend en op verzoek van Jan 
van der Vlis  The Rose of Tralee gezongen. Wordt dit het einde van ons Shantykoor?



Jan & Gerrie van der Vlis  

Op vrijdag 20 oktober 2017 vierde Jan en Gerrie van der Vlis 
hun 50-jarig huwelijksfeest  bij Boerderij het Molentje in 
Garderen. Een gezellig feest geweest voor kinderen, 
kleinkinderen, familie en vrienden.



Mark Rutte heeft er ruim 7 maanden over gedaan om een nieuwe regering te vormen.
Ermeluiden heeft ruim 5 maanden de tijd genomen om een nieuw bestuur te vormen. 
(17 oktober 2017- maart 2018) 
Zou een vervroegde ALV in bijvoorbeeld januari 2018 niet logischer zijn?

Helaas heeft ook Andries Lokhorst om alle beroering binnen het koor zijn 
lidmaatschap opgezegd. (31-10-2017)

Tevens legt ook Kees van ’t Hof zijn functie als koormeester per direct neer.
Joop van Wijnbergen neemt waar tot het eind van dit jaar.

Optreden Dillenburg 7 november 2017  

Vermoedelijk omdat het op een reguliere repetitie avond plaatsvond was de opkomst voor 
deze avond erg groot. Ook groot was de opkomst van ons publiek dat zichtbaar genoot 
van een gezellige muzikale avond. Er is goed meegezongen.

Fijn was ook de aanwezigheid van mevrouw Els Otten, de echtgenote van wijlen de 
oprichter van ons koor Hans Otten. Veel jongere koorleden kennen haar niet.

Later bleek ook nog een van de gasten jarig te zijn. Wat leuk als zoveel mensen voor je 
zingen.



Foto overzicht optreden Dillenburg



Sjef Görtz is vorige week woensdag in Zwolle aan zijn linkeroor geopereerd, waarbij alle 
kankercellen zijn verwijderd. De dag daarop is hij in Harderwijk verder behandeld, waarbij 
een deel uit zijn goede oor in het andere is getransplanteerd. Afgelopen vrijdag zijn alle 
hechtingen verwijderd. Wel zijn er nog controles en vervolg-operaties nodig en daarom 
zal Sjef voorlopig niet op de repetities en optredens zijn. Uiteraard wensen wij hem een 
voorspoedig herstel toe, zodat wij hem weer snel zien verschijnen. 

Na overleg met en gefiateerd door het bestuur organiseren de 
koorvrienden Jan Eskes, Kees Looijen en Henk Slots in sammenwerking 
met o.m. de recreatie-/locatiecommissie een Nieuwjaarsbijeenkomst op 
zaterdagavond 13 januari 2018 onder het motto: 
       "Gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en hapje met 
muziek en een lied" 
We beginnen rond 20.00 uur, de zaal Pinel is open vanaf 19.30 uur. 
Graag even inschrijven op het betreffende formulier in Pinel of een berichtje 
aan Henk Slots. 
We verheugen ons op uw komst! 



     (K)ouderenkoor 

Met optreden in Elburg op 9 december 2017

Het gebeurt niet vaak maar bij mij was de motivatie voor dit optreden erg gering. Dat ik 
niet de enige was bleek al uit de intekenlijst waarvoor erg gelobbyd moest worden om het 
überhaupt te kunnen laten doorgaan. Uiteindelijk waren er 19 zangers aanwezig. 

Elburg heeft er veel werk van gemaakt om kerst in de vesting te vieren. Voor de vierde 
maal was Ermeluiden hierbij aanwezig. Of het door de lokatie komt of dat het weer parten 
speelde weet ik niet, maar veel belangstelling voor ons koor was er niet. Slechts een 
gering aantal mensen bleef staan kijken en luisteren.

Het weer werd later op de middag en avond droog maar de gevoelstemperatuur was 
ondanks het feit dat het boven o graden was erg laag. Ondanks een goede voorbereid op 
deze intense koude (3 lagen onder de gordel en 4 lagen erboven) was het best afzien. 
Met koude vingers op een metalen fluit spelen valt niet mee. Ook de accordeonisten met 
halve handschoenen aan hadden het zwaar. Ik ben altijd zeer gebrand op een correcte 
uitstraling van het koor met veel choreografie, waar ook een net tenue bijhoort. Nu was 
iedereen op zijn eigen manier bezig geweest de kou te trotseren met zichtbare 
aanpassingen welke niet bij het tenue horen.

De verzorging was net als vorig jaar goed geregeld, wel moesten we nu naar het andere 
eind van de straat lopen om aan koffie soep en broodjes te komen. Iedere keer heen en 
weer lopen binnen het half uur was ook weer positief om een beetje warm te worden.Het 
parkeren moest in de blubber waar we tevoren voor waren gewaarschuwd dus plaatsing 
op eigen risico. Mede door gehouden alcohol controles na afloop duurde het een poos 
voor we de stad uit waren. Maar in een warme auto met stoelverwarming was dat best om 
uit te houden.

Mijn persoonlijke conclusie is dat we als ouderenkoor (zo zal ik dat wel niet mogen 
noemen, maar qua leeftijd zijn we dat echt wel) zouden we 4 maal buiten optreden onder 
deze omstandigheden niet eens meer moeten willen doen. Voor mij persoonlijk geldt in 
ieder geval dit niet meer!



En samenzang op de Dillenburg  op 19 december was een van de laatste optredens van 
Ermeluiden. Gezellig maar met weinig publiek 

Geboren op 8 april 1991 

Danny Broere

 

- Adres: Horsterweg 46 3851 PK Ermelo

- Telefoon: 06-20567928

- Koorlid sinds 7 april 2015

- E-Mail adres: dannybroere@live.nl

- Echtgenote:

- Koorfunctie(s): Lid

Even voorstellen.....

Ahoi, ahoi, mag ik mij even aan u voorstellen: 

Ik ben Danny Broere, 26 jaar, woon in Ermelo en het jongste lid van 
Ermeluiden. 
Ik ben spontaan, enthousiast, sportief en gezellig en ben met kleine dingen 
al tevreden, zoals een kopje koffie op het terras, een ijsje in de zon en ga zo 
maar door. Anderen zouden mij omschrijven als een sociale, spontane en 
prettig gestoorde jongen. 
Ik ben gek op dieren en had er dan ook een heel stel toen ik nog thuis 
woonde. 
In het dagelijkse leven werk ik voor een hoveniersbedrijf in Ermelo en dat 
doe ik met veel plezier. Ben dus ook wel een echt "buitenmens". 
Sinds kort zing ik bij Ermeluiden en hoop op een gezellige tijd. 
Ook sta ik graag in de keuken om lekker te koken en nieuwe dingen te 
proberen. 
Buiten zijn, in de natuur een wandeling maken vind ik heerlijk om even bij te 
komen. 
Wij zien elkaar...!                                                                                      
                                                                                                                
                 

�1



50 jarig huwelijksfeest Arthur en Ine Kohlman op 29 december 2017 
Met gast optreden van:
1. Shanty-en Gezelligheidskoor “Ermeluiden” en 
2. Dameskoor “Eigenwijs”



Met dit laatste optreden in december 2017 is weer een muzikaal koorjaar afgesloten.
Voor iedereen het allerbest en veel gezondheid in het nieuwe jaar.
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