
Beste leden, vrienden en vriendinnen van Het Veerse Scheepstuig,

‘T was weer een prachtig muzikaal jaar.
Zo aan het einde van het jaar kijken we weer terug en bedenken wat er zo 
allemaal is gebeurd in 2018. 
Het jaar kende vele hoogtepunten waarvan de meerdaagse reis naar het 
Spaanse Valencia de topper was. Het Veerse Scheepstuig wist menig Spaans 
hart te veroveren. Het ledenaantal groeit nog steeds. Het koor heeft op dit 
moment maar liefst 50 leden.

Het jaar kende naast veel vreugdevolle ook droevige momenten.
Dick de Graaf, oprichter en zanger van ons koor, is overleden. Een enorm 
gemis. Dick was naast een prima zanger ook onze spreekstalmeester.

Voor het komende jaar staan er wederom een aantal leuke activiteiten 
gepland. Het jaar begint al goed op zondag 6 januari. In het kerkje van 
‘Ellesdiek‘ verzorgen we dan weer het jaarlijks terugkerende concert.
In de voorverkoop zijn alle toegangskaarten reeds verkocht. 
Het is dan ook een prachtig begin van het nieuwe jaar voor u en voor ons.
Omdat het koor komende jaar 20 jaar bestaat, zullen er diverse 
feestelijkheden worden georganiseerd. Een nieuwe CD zal worden opgenomen
waarop de allernieuwste nummers ten gehore worden gebracht.
In juni organiseren we een feestelijk shantyfestival waarbij zo’n 300 zangers 
en muzikanten betrokken zullen zijn. Zet 29 juni daarom vast in de agenda.
Daarnaast vindt er in de loop van 2019 een feestelijk concert plaats dat weer 
voor het nodige spektakel zal gaan zorgen.
Om u steeds op de hoogte te houden zal er vaker een nieuwsbrief worden 
verstuurd. Het is leuk wanneer u zelf ook wat wilt schrijven over ons koor in de
nieuwsbrieven.
U kunt uw bericht sturen naar Jaap Baaijens jbmailgoes@zeelandnet.nl

Wij wensen u goede en gezellige feestdagen toe en een mooi 2019.

                              Shantykoor Het Veerse Scheepstuig
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