
 

 
 
 

 

UITVERKOCHT 

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief met een nieuwe lay- out 
en een nieuwe naam! Wij verheugen ons erop, u via dit nieuwe 
“Scheepsjournaal”  te informeren over het wel en wee van ons koor.

RIDDER 

Onze accordeonist Nico Wolters 
en zijn vrouw Truus werden 
onder valse voorwendsels naar 
het Gemeentehuis van Eemnes 
gelokt. Groot was hun verbazing 
bij het zien van een volle zaal 
met familie, vrienden en leden 
van Het Ruime Sop. Beiden 
kregen een onderscheiding 
voor het vele vrijwilligerswerk 
dat zij hebben gedaan.

In een uitverkocht Gooiland in Hilversum organiseerde het Politie 
muziekgezelschap Excelsior en Shantykoor het Ruime Sop op 
vrijdag 21 april j.l. een optreden onder de naam “Voorjaarsconcert”. 
Het werd een succes waarbij beide gezelschappen  gezamenlijk 
een aantal nummers opvoerden en ook individueel.

JUNI



De nieuwe burgemeester van Gooise Meren, 
Han ter Heegde bezocht de repetitieavond 
van Het Ruime Sop. Hij bezocht de laatste 
maanden vele verenigingen en clubs die 
zich in de Gooise Meren manifesteren. Het 
koor zong de burgemeester toe met een 
speciaal geschreven tekst. Na afloop speelde 
de burgemeester ook nog even op een 
accordeon omdat hij dit instrument al jaren 
zelf bespeelt.

Frans Roemen heeft afgelopen 3 jaar het 
voorzitterschap met veel kennis en kunde 
uitgevoerd. Zeker in ons jubileumjaar (2016) 
heeft hij een grote bijdrage geleverd aan 
diverse activiteiten. Frans vond het na drie jaar 
welletjes en heeft tijdens de jaarvergadering de 
voorzittershamer overgedragen aan Wallerand le 
Grand. Frans werd tijdens de ledenvergadering 
hartelijk bedankt!  

Belangrijke optredens dit jaar zijn:

24 juni: Midzomerfeest Marienburg in Bussum.
3 september: Internationale Havendagen in Rotterdam.
10 september: Monumentendag in Naarden.
16 september: Huizer Haven festival.
30 september:  “Tussen Rijn en Lek” in Wijk bij Duurstede waar het Ruime Sop zijn 1e en 2e  en de 
publieksprijs van de afgelopen jaren moet verdedigen “Binnen de eredivisie van shantykoren in 
Nederland”.

Voor meer informatie kijk op onze internetsite: 

www.hetruimesop.nl
namens het Ruime Sop.
Hartelijke groeten, Hans Last

NIETS MISSEN!


