MEI 2018

Hierbij doen wij u het “Scheepsjournaal” van mei 2018
toekomen. Wij laten u wat evenementen zien, waar het
Ruime Sop is geweest. Wilt u meer over de activiteiten
van het koor lezen, ga dan naar:

https://www.hetruimesop.nl

ROOSEVELTTEHUIS

Het optreden in het Roosevelttehuis in Doorn, waar het koor voor het eerst optrad, was een feest van jewelste. Het gehele tehuis ging uit zijn dak. Een illustratie ziet u hierbij. De volledige reportage staat op onze site
www.hetruimesop.nl.

PINKSTERSHANTY
BRUMMEN
Het was een prachtige dag: het PinksterShantyfestival samen met Shantygroep “De Maashave”, De
Stormvogels en het organiserende IJsselboei uit
Brummen.

Het hele Pinksterweekend waren er activiteiten in
Brummen met als uitsmijter de pinkstermarkt op
tweede Pinksterdag. Door het hele dorp heen een
braderie met kramen en horeca. In de Oude- of Pancratiuskerk vond het shantyfestival plaats en Het
Ruime Sop heeft hier twee sets gespeeld. Tijdens
beide optredens kreeg Het Ruime Sop de kerk weer
in beweging. Mooi om te zien waar onze dynamiek
in het optreden toe leidt.
Al met al een mooie pinksterdag, samen in de zon!

Onze ‘speakers’ roepen het bij elk optreden: “Het is pas
een feest als Het Ruime Sop is geweest”. Om die reden
heeft de voorzitter met de gemeente Gooise Meren
gesproken en is het Sop gevraagd bij de opening van het
vernieuwde gemeentehuis acte de présence te geven. Op
een koude, maar gelukkig tijdens het optreden wel droge
zaterdagmiddag zongen wij afgewisseld door de Meiden
van de Kade uit Muiden en het Naardens Vestingkoor.
Om gezamenlijk en toch de eigenheid van alle kernen te
benadrukken was er uit elke voormalige gemeente een
koor uitgenodigd om het nieuwe Gooise Merenlied lied
ten gehore te brengen geschreven en gecomponeerd door
Johan Hogeboom.

‘Daar, op een uitloper van
Utrechts’ heuvelrug, vindt men
de fraaie Gooise Meren.
Groots afgebakend door een
prachtig paarse hei, is men
van oudsher zeer voorkomend
en gastvrij’.

TOCH NOG ONVERWACHTS
IS ONZE JOOST VAN DIJK
OP 4 MEI 2018 OVERLEDEN.
Enkele weken geleden was Joost nog hoopvol. Leden
die hem toen nog zagen kunnen nu niet begrijpen
dat hij er niet meer is. Het is snel gegaan.
Joost kreeg vermoeidheidsverschijnselen. Er volgde
nieuw onderzoek.
Al snel bleek dat eigenlijk niets meer zou helpen.
“Niets doen is ook een reële keuze” zeiden zijn
artsen.
Daar heeft Joost dan ook, samen met zijn vrouw en
kinderen, voor gekozen. Uiteindelijk is Joost thuis in
hun bijzijn overleden. Zijn vrouw heeft gelukkig veel

steun aan de kinderen die haar veel zorg ontnemen.
Kort na de oprichting van het Ruime Sop kwam Joost
bij ons koor. Hij is dus bijna van het eerste uur. Zijn
eerste kooroptreden maakte hij mee bij “Zingen aan
de Zaan”.
Joost kon zelf ook humor hebben over zijn zangkwaliteiten. Hij was in ieder geval de best kraaiende
haan bij het lied: “Wie wil er mee naar Wieringen
varen”. Het mooiste moment was echter toen Joost
in Schiedam spontaan bij een niet gepland zangmoment van ons koor, op een groot plein, “Ketelbinkie”

vertolkte. Hij zong het lied niet, maar vertelde het
verhaal op zo’n manier, dat het publiek helemaal
enthousiast werd en Joost een groot applaus kreeg.
We verliezen in Joost een bescheiden man, met
humor en een geweldige teamspeler.

