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Een gelukkig 2020 

Namens het gehele koor wil ik  de vrienden van ’t Bollenhart van harte een gezond, gelukkig 

en succesvol 2020 wensen. We hebben 2019 in stijl afgesloten. Ik hoop dat u van het koor 

genoten heeft tijdens  een of meerdere van onze  kerstoptredens. Ongetwijfeld wordt er in 

deze nieuwsbrief terug gekeken op onze optredens. Het is geweldig te ervaren hoeveel 

mensen onze muziek en zang waarderen. Heel veel belangstelling bij ons optreden in Huis 

ter Duin en een bomvolle St. Jozefkerk op 2e kerstdag. Dus wat dat betreft heeft shantykoor 

’t Bollenhart niet zoveel meer te wensen.  

Laat ik dan de wens uitspreken dat wij er ook in 2020 weer voor kunnen zorgen dat velen 

plezier beleven aan onze muziek. Muziek verenigt en muziek maakt gelukkig. 

We hopen u dan ook weer te treffen bij onze optredens in het komende  jaar. 

Een gelukkig 2020! 

 

Jaap Beunder 

Voorzitter 

 

Was u erbij? 

 

De optredens van ’t Bollenhart in de afgelopen 

kerstperiode zijn door heel veel vrienden en  

liefhebbers bezocht. De kerstperiode begon in 

de Munnekeweij. Daar showde het koor voor 

de eerste keer hun nieuwe kerstoutfit. Er 

waren niet alleen bewoners en buren van de 

Munnekeweij aanwezig. Ook geïnteresseerden 

“uit het dorp” waren in groten getale 

aanwezig en genoten met de bewoners van 

een goed optreden. 

 

Het optreden in Huis ter Duin mocht zich 

verheugen in heel veel belangstelling. De 

medewerkers van Huis ter  Duin wisten 

niet waar ze het moesten zoeken toen 

veel Noordwijkerhouters, maar ook gasten 

van het hotel,  neerstreken in 

de  Christmas Lounge om te luisteren naar 

‘t Bollenhart. Een andere opstelling dan 

we gewend zijn en heel veel publiek 

hebben ertoe geleid dat het concert 

misschien iets anders verliep dan 

afgelopen jaren. Maar zeker is dat heel 

veel aanwezigen genoten hebben en na 

het concert in kerststemming weer 

huiswaarts keerden.  

2 Kerst optreden in Huis ter Duin 2019                        Foto; Theo Bader 

1 Optreden kerst Munnekeweij 2019     Foto; Theo Bader 
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De kerstviering op 2e kerstdag is voor 

de leden van ’t Bollenhart zonder 

enige twijfel het hoogtepunt van de 

kerstperiode. Zo ook 26 december 

2019. Pastoor Straathof en diaken 

Lamberts hadden geen idee wat hen 

te wachten stond.   

Natuurlijk heeft iedereen 

geprobeerd hen goed voor te 

bereiden over deze viering. Maar 

een Jozefkerk waarin op 2e kerstdag 

werkelijk geen plaatsje meer te 

vinden was en ook geen stoel meer  

bijgezet kon worden! Het overtrof de 

stoutste verwachtingen van beide 

voorgangers van de dienst. Het koor heeft zich ook deze 2e kerstdag weer van haar beste 

kant laten zien. Alle aanwezigen hebben zichtbaar genoten! 

 

Agenda   

De eerste periode van het jaar kenmerkt zich voor het 

koor door keihard te repeteren.  Oude en nieuwe 

shanty’s en andere nummers worden wekelijks 

veelvuldig gerepeteerd.  

Optredens zijn er weer in het vroege voorjaar gepland. 

Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte door  

middel van een nieuwsbrief. Actuele informatie is altijd beschikbaar op onze website; 

https://www.shantykoorbollenhart.nl/ 

Een datum die u wel alvast in uw agenda kan blokken is zaterdag 15 augustus. Die dag hoopt 

de vereniging het 18e Shantyfestival in het centrum van het Noordwijkerhout te gaan 

houden.  En het beloofd weer een topdag te worden. 

 

Een muzikaal 2020   

Zonder enige twijfel is gezondheid het allerbelangrijkste ingrediënt  om gelukkig te zijn. 

Daarnaast zijn er nog meer ingrediënten (liefde, succes, plezier, gezelligheid etc.) die ervoor 

kunnen zorgen dat het een goed jaar wordt. De redactie van deze nieuwsbrief wenst alle 

vrienden van ’t Bollenhart  voldoende van al deze ingrediënten toe . Over deze ingrediënten 

gieten we dan nog een saus van mooie (Shanty) muziek. Dan kan het niet anders of alle 

vrienden van ’t Bollenhart hebben een geweldig 2020. En dat is precies wat de redactie jullie 

wenst 

We zijn ervan overtuigd dat muziek een mens  kan helpen om zich gelukkig te voelen. Het 

maakt niet uit welk genre muziek dat is. Wij worden gelukkig van de muziek en de teksten 

die door shantykoor ’t Bollenhart gespeeld en  gezongen worden. We hopen dat we in 2020 

weer vele malen van het koor kunnen genieten.  Dan is het gezellig en voelen we ons 

gelukkig.  Daarom wenst de redactie u een muzikaal 2020. 

3   Little drummer boy 26 dec. 2019 St. Jozefkerk         Foto; Theo Bader 

Geef het door, geef het door, 

Vriend worden van ’t Bollenhart koor, 

Doe je eenvoudig en snel, 

Op www.shantykoorbollenhart.nl 

https://www.shantykoorbollenhart.nl/

