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Beste vrienden van ‘t Bollenhart, 
Deze nieuwsbrief staat in het teken van het afscheid van Willem Geerlings. Willem was niet 

alleen een zeer betrokken lid van ’t Bollenhart maar tevens al vele jaren bestuurslid. 

Woensdag 4 maart hebben we de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze vereniging 

gehouden. En ook die avond speelden er weer vele emoties bij het gemis van Willem. 

In deze nieuwsbrief een terugblik op het leven en afscheid van Willem Geerlings. 

Tijdens de ALV werd ook, nu al weer voor de 5e keer, de Daan de Ridder bokaal uitgereikt. Ook 

daarvan doen we uiteraard verslag in deze nieuwsbrief. 

Ook werd als waardering voor het vele werk dat hij al jaren voor de vereniging doet, Theo 

Hogervorst benoemd tot lid van verdienste. 

Ik wens u veel leesplezier met deze update van ’t Bollenhart. 

Met muzikale groet 

Jaap Beunder  

Voorzitter 

DAAN DE RIDDER BOKAAL 2019 
Het is dit jaar al weer een 1ste lustrum voor de 

Daan de Ridder bokaal. Voor de vijfde keer 

heeft ’t Bollenhart, tijdens de Algemene Leden 

Vergadering,  iemand in het zonnetje gezet  

omdat hij zich extra verdienstelijk heeft 

gemaakt voor onze vereniging. 

Om ons geheugen nog even op te frissen 

vermelden we de  1ste vier ontvangers van 

deze bijzondere bokaal. 

De festivalcommissie onder aanvoering van 

Willem Geerlings was de eerste ontvanger.  

En terecht. Wat een werk hebben deze 

mannen elk jaar verricht, en nog steeds. 

Jan den Elzen ontving de bokaal voor zijn 

tomeloze inzet als bestuurslid van onze 

vereniging. 

Ageeth van de Beek ontving deze prijs als bijzondere dank voor haar jarenlange inzet om ons er 

netjes uit te laten zien. 

Vorig jaar waren het Rein en Ria Jansen die de bokaal kregen als dank en waardering voor hun 

enorme wilskracht. 

Er zijn in onze vereniging veel mensen die een extra tandje bijzetten en regelmatig hun handen 

uit de mouwen steken. We hadden dan ook een lijst om meerdere bokalen uit te reiken. 

Zingen is onze passie en dat verbindt ons. We proberen ook wel A capella te zingen maar dat 

gaat ons toch niet zo goed af. 

We vinden het wel heel fijn om een zwaaimeester te hebben die ons leiding geeft bij het ritme en 

de noten. Maar ook onze dirigent kan het niet alleen. 

 

1 De winnaars van de Daan de Ridder Bokaal 2019 
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Zonder muziek is zingen voor ons helemaal niet leuk. 

Wij zijn blij dat we zes muzikanten in ons midden hebben die onze mooie stemmen nog meer 

glans geven. 

De Daan de Ridder bokaal 2019 is  daarom naar de muzikanten van ’t Bollenhart toegekend:  

Arjen van Berkel,  Piet Duivenvoorden,  Aad Duivenvoorden,  Peter van Kampen,            

Arie Duivenvoorden en Leo Zonneveld. 

 

Lid van verdienste 
Tijdens de ALV die woensdag 4 maart gehouden is, was er 

nog een verrassing voor een van de leden.  

Theo Hogervorst werd benoemd tot lid van verdienste van 

‘Bollenhart. Theo is al vele jaren verantwoordelijk voor al 

de materialen. Maar  hij zorgt er ook voor dat deze 

materialen overal komen waar ’t Bollenhart optreedt.  

En we weten dat dit een heel groot deel van Nederland 

bestrijkt. 

We kunnen dus wel stellen dat deze benoeming meer dan 

verdiend is voor Theo. 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

23-4      Optreden voor stichting De Zevensprong,  Sassenheim (Besloten optreden)   

25-4     Corso  Voorhout, Om 10 uur tegenover de kerk in het centrum van Voorhout 

9-5       Festival  Hillegom 

16-5     Munnekeweij  Openbaar! U bent van harte welke     

6-6       Evenement “Met je Hart”  bij v.d. Geest in Noordwijkerhout      

6-6       Vrijheidsfestival samen met het vrije tijd orkest 

14-6     Festival Tubbergen 

28-6     Festival  De Zilk 

15-8     Festival  ’t Bollenhart  Zorg dat u er bij bent! 

30-8 Festival in Scheveningen. Aanvang 12.00 uur 

2Theo Hogervorst met zijn oorkonde 

Geef het door, geef het door, 

Vriend worden van ’t Bollenhart koor, 

Doe je eenvoudig en snel, 

Op www.shantykoorbollenhart.nl 
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Afscheid Willem Geerlings 

Ongeloof en verbijstering overvielen de leden van ’t 

Bollenhart toen zij maandag 3 februari hoorden dat Willem 

Geerlings was overleden. Ongeloof want Willem was vrijdag 

nog aanwezig bij de Winterdrive, zaterdag nog in de Schelft.  

Natuurlijk wist iedereen dat Willem al jaren een zware strijd 

streed tegen z’n eigen lichaam. Maar het leek juist weer een 

beetje beter te gaan.  

Willem was lid van ’t eerste uur bij het Bollenhart. Hij was 

enthousiast over het genre dat gezongen werd en over het 

koor. Over zijn maatjes. 

En als Willem ergens enthousiast over was dan ging hij er 

ook voor de volle 100 % voor. 

Willem was een duizendpoot, hij deed altijd alles en stond voor iedereen klaar. 

Als er iets voor het koor gedaan moest worden hoorde je Willem al zeggen: “Dat doe ik 

wel!”.  Een aantal jaren geleden dreigde het Bollenhartfestival geen vervolg te krijgen omdat 

de toenmalige commissie er mee stopte. “Gaat niet gebeuren ”zei Willem. Hij nam het 

voortouw en zorgde er samen met een nieuw samengestelde commissie voor dat het 

festival een vervolg kreeg. En wat voor vervolg! 

Willem  was bestuurslid van ’t Bollenhart. Hij was verantwoordelijk voor de boekingen. Dit 

heeft er onder andere  toe geleid dat Willem niet alleen een Bekende Noordwijkerhouter 

was  maar in de shantywereld ook een Bekende Nederlander.  

In het koor had Willem ook een belangrijke rol. Als, tijdens het repeteren, Willem  zijn duim 

omhoog stak betekende dit hoger zingen en als z’n duim omlaag ging betekende dit “jullie 

zitten te hoog!”  Dit leidde ook wel eens tot de nodige hilariteit. Want de zwaaimeester was 

het niet altijd met Willem eens. 

In de derde helft van de repetities kon Willem vol trots vertellen over “zijn meiden” en 

helemaal over zijn  drie kleinkinderen. Als hij over hen vertelde glom hij van trots. 

 

Willem stond altijd klaar om iets voor een ander te doen. Dat deed Willem altijd op z’n eigen 

manier en daar zijn en blijven we hem altijd dankbaar voor. 

Er is een lege plek in het koor ontstaan. Maar de naam van Willem Geerlings zal altijd 

verbonden blijven aan shantykoor ’t Bollenhart. 

Tijdens een indrukwekkende viering in een bomvolle St. Jozefkerk hebben we afscheid 

genomen van Willem. Naast de verschillende nummers die van cd ten gehore gebracht 

werden, zong uiteraard ’t  Bollenhart een aantal nummers. Onder deze nummers Willems  

favoriete “Onze Vader” en het traditionele en veel emoties oproepende “Farewell Shanty”. 

Een afscheid om nooit  te vergeten.   

 

Voor alles wat Willem voor ’t Bollenhart betekend heeft zijn wij hem heel veel dank 

verschuldigd! 


