OKTOBER 2018
Hierbij doen wij u het “Scheepsjournaal” van oktober 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

3X SPAKENBURG
Optredens in Spakenburg:Ons koor trad drie keer op tijdens de traditionele Spakenburgse dagen (22 juli en 8 en
22 augustus) Het weer was fantastisch en er was altijd veel publiek dat graag naar onze optredens kwam

TA JOELA
ZINGT MEE
Ta Joela was in het vissersdorp Spakenburg voor de
grootste haringparty van Nederland. Een dag vol met
haring, zeemanslieden en vrouwen in klederdracht.

12 SEPTEMBER :
DE VESTE IN NAARDEN
SLEEPBOOTDAGEN
IN NIJKERK
1 september 2018: Tijdens de “sleepbootdagen in
Nijkerk” trad het Ruime Sop op in de kerk in het
centrum van Nijkerk. Vele koren deden mee aan dit
festijn.

Woensdagavond gaf Shantykoor het Ruime Sop, in een volle zaal in verzorgingshuis de Veste in Naarden, een
concert ter nagedachtenis aan Roel van Kooij. Roel was lid van ons koor en inwoner van de Bonet, gekoppeld
aan de Veste. Voorzitter Wallerand le Grand en oud voorzitter Frans Roemen hielden korte toespraken met
herinneringen aan Roel. Daarna zong het koor een aantal toepasselijke liederen en een aantal liedjes die Roel van
Kooij altijd zong als solist. Met name het lied “De golf van Biskaje”, één van de belangrijkste nummers van Roel en
nu vertolkt door Michiel van Straaten. Daarna zong ons koor de bekende Shanty nummers van het Ruime Sop. Er
werd uit volle borst meegezongen door de bewoners, die duidelijk genoten van dit optreden. Roel zou niet anders
gewild hebben.

BUSSUM CULTUREEL
15 september: Het Ruime Sop heeft zich duidelijk
gemanifesteerd op Bussum Cultureel.
Met een mooie stand, tot stand gekomen onder
de bezielende leiding van Ton Soeters en Bert

Calis en vele helpende handen, werden vele
passanten opmerkzaam gemaakt op ons mooie
koor. De nieuwe spectaculaire banner en de op
het laatste moment gereedgekomen nieuwe

flyers zorgden ervoor dat er de aandacht werd
getrokken. Geholpen door het fraaie nazomerweer
lokte de enthousiaste aanwezige bemanning veel
potentiele geïnteresseerden naar onze kraam.
Of het de ons nagestreefde doel, het werven van
nieuwe leden, resultaat heeft opgeleverd zal in de
komende tijd moeten blijken.
De dag werd afgesloten met een leuk optreden
op de Brinklaan voor een tamelijk groot publiek.
Er werd een aantal heren bij ons op het podium
uitgenodigd mee te zingen in de hoop dat dit hun
belangstelling voor ons koor zal aanwakkeren.
Tenslotte werden nog foto’s genomen voor een
te verschijnen artikel in de NRC. Shantykoren
worden namelijk onderdeel van ons cultureel
erfgoed! Al met al een geslaagde dag en we zullen
met spanning afwachten welk resultaat onze
ledenwerving gaat opleveren. Inmiddels kwamen
al drie belangstellenden naar de eerste repetitie.

VELUWE ZINGT
4 augustus 2018: Het Ruime Sop trad op tijdens
“Veluwe Zingt”, in Nunspeet.

HISTORISCHE
KRING

WERELD
HAVENDAGEN
9 september: Bijna ieder jaar wordt het Ruime Sop uitgenodigd om op de Wereld Havendagen op te
treden. Op verschillende locaties werd gezongen. We zongen o.a. bij de Erasmusbrug en in de grote tent
van de organisatie in de haven. De tent was helemaal uitverkocht en onder een daverend applaus werd
het koor ontvangen. Onder leiding van onze dirigent Bart Houtman werd het publiek uitgedaagd mee te
zingen met enkele bekende nummers. Het was de afsluiting van een geweldig feest in Rotterdam.

8 september: Het Ruime Sop deed haar eigen
stad Bussum aan om op te treden op tijdens
Monumentendag. Wij zongen op verzoek van de
Historische kring van Bussum. Ons koor zong op
die dag veel nieuwe liederen. Het was voor het
publiek een verrassing om liederen te horen die je
bij het Ruime Sop niet meteen zou verwachten.
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