
 

www.veersescheepstuig.nl 

 

oncertagenda ♫ ♪ 

Het shantykoor treedt gemiddeld 20 maal per jaar op. Soms is het optreden besloten, bijvoorbeeld wanneer we door een    

bedrijf worden uitgenodigd om een jubilaris toe te zingen. Daarnaast geven we concerten op fraaie locaties, die voor een  

ieder toegankelijk zijn. Hier vermelden we die openbare optredens: 

Za        26 nov 2022 Middelburg, Gasthuis    14.00 – 15.00 u. 

   Noordpoortplein 2 

Zo 8 jan  2023 Ellewoutsdijk, Kerkje van Ellisdiek  14.30 – 16.30 u. 

   Van Hattumstraat 5 

 

e Lions Walcheren… 

organiseren elke twee jaar een zogenaamd Proms-concert in de Zeeuwse Concertzaal. Het  

concert is bedoeld voor bezoekers voor wie het normaliter niet eenvoudig is om toegang tot dit  

soort evenementen te verkrijgen, zoals eenzame mensen en mensen met fysieke beperkingen, 

zonder deugdelijke vervoersmogelijkheden. Dit jaar trad op 23 oktober onder andere Het Veerse 

Scheepstuig op. Een impressie daarvan, gefilmd door Peter Vierhout, kunt u bekijken via deze 

link: https://youtu.be/_oWBNj_6X9E 

 

et Veerse Scheepstuig zingt liederen over de historische zeilvaart. Jaap Gelok vertelt over Fiddler’s Green: 

Fiddler’s Green is een heerlijke shanty; de melodie zweeft en vloeit als de golven der zee door het ritme heen. Het heeft iets 

diep melancholisch en waarom? Gaat het over de dood, of de hang naar het leven? 

Now, I don’t want a harp nor a halo not me / Just give me a breeze and a good rolling sea / I’ll play me old squeeze-box as 

we sail along / With the wind in de rigging to sing me a song. 

Vrij vertaald: Ik wil geen harp of een stralenkrans (bij mijn afscheid), geef me maar een briesje en een fijn lopend zeetje, dan 

speel ik op mijn trekharmonica als we verder zeilen, terwijl de wind in het want me toezingt. 

Fiddler’s Green: het paradijs van de vissers die niet naar de hel gaan. Hoe mooi kan het zijn, een shantyzanger of muzikant 

te wezen! 

enefietconcert 

In mei van dit jaar zong Het Veerse Scheepstuig tijdens een benefietconcert ten 

behoeve van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Veere. 

Het daarmee verdiende geld zou ten goede komen aan de bouw van noodwonin-

gen voor de OekraÏners in Veere. Op 17 november was er een feestelijke bijeen-

komst op het terrein naast de tennisbanen in Zanddijk. 

De burgemeester van Veere (ook de beschermheer van ons koor) opende op die 

donderdagmiddag het laantje, waaraan de huizen zijn geplaatst. 

Inmiddels zijn de Oekraïense vluchtelingen daar onderdak. 

 

huis… 

We hebben in 2020 een DVD gemaakt in de grote kerk van Veere. Wilt u het koor met 

geluid én beeld thuis zien en horen, dan koopt u deze fraaie DVD (€10,- per stuk) bij 

onze optredens of bij de BD-Store in Middelburg of bij Henk Vreeke: 

havreeke@zeelandnet.nl telefoonnummer:0624928787). 

Deze link geeft u een voorproefje: https://youtu.be/ltQ5U2WnaaU  

 

 

 

De nieuwsbrief van Het Veerse Scheepstuig wordt verzorgd door Jaap Gelok, Rob Miezérus en Peter Vierhout. 
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