
10 januari 2018 

De eerste avond in het nieuwe jaar beginnen we na het algemene gedeelte met 

het Piratenkoor "Storm en Averij" uit Muggenbeet met zeemansliederen en 

oude ballades. Het koor bestaat al 27 jaar en bestaat uit 24 leden uit de 

Noordoostpolder en Steenwijk, allemaal kleurrijk uitgedost. Voorzitter Hans 

Beckeringh wenst ons meisjes een Gelukkig Nieuwjaar. Daarna neemt 

spreekstalmeester Jules van Brussel het woord. Hij praat alle liedjes aan elkaar. 

 

Het koor begint met het lijflied "Storm en Averij", daarna volgen "Janmaat 

houdt van zingen", "Batavia" en het vrolijke lied "Schipper Jacobsz" (hoera voor 

de brandewijn). Ook heimwee wordt bezongen in het prachtige, 

meerstemmige lied "Curaçao". Dan volgen nog "La Paloma" en "Rolling Home". 

 

Na de pauze volgt een potpourri van Nederlandstalige liedjes o.a. "Op de 

woelige baren...." en "Op een zeemansgraf staan nooit geen rode rozen". Waar 

we de tekst kennen zingen we mee. Het koor zingt ook in het Engels en Duits. 

We luisteren naar het liefdeslied "Rose of Allendale" en "Schön ist die Liebe im 

Hafen". Bonne v.d. Wal zingt het treurige lied over de "Kleine lichtmatroos", 

terwijl Jules hem begeleidt op de trekzak. 

Dan nodigt Jules Wemmy uit om met hem te dansen op het lied "Merie". 

Terwijl de rum bezongen wordt in "Rum uit Jamaica"  wordt normaliter een 

flesje rum aangeboden aan de voorzitter maar omdat Janny op vakantie (naar 

Jamaica) gaat krijgt ze nu een CD en gaat de rum welverdiend naar Wemmy. 

Staand deinen we daarna allemaal mee met  "'t Kleine café aan de haven" en 

zingen mee met het refrein. Tot slot zingt het koor "Zeilen, zeilen". 

 

Ale Jager (geluidsman), Kees Bolle (concerttrom), Rudy Scheenstra (basedrum), 

Henk Swillens (accordeon), Bonne v.d. Wal (accordeon), Piet Diender 

(mondharmonica) en Jules van Brussel (trekzak) zorgden voor de muzikale 

begeleiding van het koor. Alle piraten, bedankt, we hebben een heel gezellige 

avond gehad.   

 


