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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: 

Do     27 apr 2023 Goes, Ter Valcke (Louise de Colignylaan 2)  14.30 – 15.45 u. 

Za        3 jun 2023 Middelburg, Vólkoren: 

    Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 3   12.00 – 13.30 u. 

    Kruiskerk, Klein Vlaanderen 75    16.30 – 17.00 u, 

Zo        9 juli 2023 Goes, Manhuistuin: Zusterstraat    12.00 – 13.15 u. 

    óf, bij slecht weer Magdalenakerk, Singelstraat 21  13.30 – 14.15 u. 

 

ccordeonist 

Als de eerste accordeonist van onze begeleidende band uitvalt, hebben we een invaller nodig. Bent u een 

gevorderde speler en bent u bereid om als invaller op te treden met ons koor? Of kent u zo iemand? Neem 

dan s.v.p. contact op met het koorbestuur (scheepstuig@zeelandnet.nl). 

 

et Veerse Scheepstuig zingt liederen over de historische zeilvaart. Jaap Gelok vertelt ditmaal over Three score and ten. 
 

Deze shanty verhaalt over een verschrikkelijke ramp die zich, rond oktober 1880, vol-

trok voor de kust van Grimsby Town in het noordelijke deel van de Noordzee. 

Hoewel de vissersvloot goed was voorbereid en stormwaardig geacht werd, waren de 

gevolgen van deze natuurramp desastreus. Vele (jonge) mannen verdronken in de kol-

kende, meedogenloze zee. 

Maar hoezo: “Three score and ten”? Three score and ten (3 x 20 + 10), is een regel uit 

de Bijbel, Psalm 90 vers 10; gebed van Mozes. De vertaling uit de bijbel in gewone taal 

luidt als volgt: “Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als we sterk zijn. Het beste 

daarvan is moeite en leed. Het gaat snel voorbij en wij vliegen heen”. Three score and 

ten was de levensverwachting van de bezongen drenkelingen. Bijzonder detail: Three 

score and ten is ongeveer de gemiddelde leeftijd van ons koor! 

Engels vissersschip, een “Smack” 

 

adioprogramma ShantyCafe van Omroep Odrie Ooststellingwerf is iedere woensdagavond van 20.00 tot 21.00 
uur te beluisteren op www.omroepodrie.nl . En de herhaling is elke zaterdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur. 
 

 

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 (Achter de Houttuinen 34 in Middelburg), of bij Henk 

Vreeke: havreeke@zeelandnet.nl (telefoonnummer: 06-24928787). 

 

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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