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Beste vrienden van ‘t Bollenhart,
We zullen maar met de deur in huis vallen. Het was niet gepland nu een nieuwsbrief
te sturen.
Maar juist nu willen we wel met onze vrienden communiceren. Vrienden ben je in
goede, gezellige tijden maar ook in moeilijke tijden zoals deze. In deze dagen
moeten we allemaal zoveel mogelijk thuis blijven. Het sociale leven staat voor ieder
van ons op een laag pitje. En dat maakt het leven best lastig. Daarom sturen we juist
nu deze nieuwsbrief. We willen onze vrienden laten weten dat we samen deze
moeilijke tijd door kunnen komen.
Maar we willen u ook een hart onder de riem steken. We willen u gezondheid en
sterkte wensen. We gaan ervan uit dat er weer betere tijden komen. Tijden waarin we
elkaar weer mogen ontmoeten en waarin we weer kunnen genieten van goede
(shanty) muziek. Maar dat gaat nog even duren. Tot die tijd zullen we ons moeten
houden aan de richtlijnen zoals die door de overheid gegeven worden. Natuurlijk
gaat dat lukken. Voor nu wensen we al onze vrienden fijne paasdagen en spreken
we de wens uit dat we elkaar weer spoedig zullen ontmoeten.

Het koor
Het koor repeteert al een aantal weken
niet. Ook dit is in verband met het
coronavirus. Ook een, inmiddels
traditionele activiteit waar ’t Bollenhart
trouw aan deelneemt is de
mozaïekwedstrijd in Noordwijkerhout.
Ook dit mooie evenement is van de
agenda verwijderd.
De voorbereidingen voor ons eigen
festival in augustus gaan nog door. De
commissie kan uiteraard ook niet bij
elkaar komen, maar een ieder weet wat
hem/haar te doen staat.
We hopen dat wij tegen die tijd weer een
"normaal" leven kunnen leiden .

In memoriam
Maandag 6 april is de echtgenote van
ons koorlid Cor Koomen overleden.
Bep Koomen was niet alleen partner
van Cor, zij was ook een enthousiast
vriend van ’t Bollenhart. Het was
moeilijk voor Bep als zij, om welke
reden dan ook, een optreden van “haar”
koor niet kon bijwonen.
We hebben een echte vriend verloren!
Wij wensen Cor en zijn gezin veel
sterkte in deze toch al zo moeilijke tijd.

Boekingen
Wilt u shantykoor ’t Bollenhart boeken?
Neem geheel vrijblijvend contact op met Arnold Geerlings, onze boekingscoördinator.
Dat kan op onze website (https://www.shantykoorbollenhart.nl/) gebruik dan de knop
“Contact opnemen?” of per e-mail (bollenhart@gmail.com).
Een optreden van ’t Bollenhart betekent altijd plezier. Ons repertoire is, zoals u
natuurlijk weet, bijzonder gevarieerd.
Tijd en tijdsduur van een optreden spreken we samen met u af en u kunt soms zelf
aangeven welke liedjes u wilt horen. Maak uw wensen kenbaar en samen met
Arnold komt u er wel uit.
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Agenda
We hebben in ons vorige nieuwsbrief de agenda voor de komende periode gepresenteerd.
Door de omstandigheden is er veel in onze agenda gewijzigd:
23-4

Stichting De Zevensprong, Sassenheim; geannuleerd

25-4

Corso Voorhout; geannuleerd

9-5

Festival Hillegom; geannuleerd

16-5

Munnekeweij; geannuleerd

6-6

Evenement “Met je Hart” bij v.d. Geest; nog niet besloten

6-6

Vrijheidsfestival samen met het vrije tijd orkest; nog niet besloten

14-6

Festival Tubbergen; wordt waarschijnlijk verplaatst naar het najaar 2020

28-6

Festival De Zilk; geannuleerd

15-8

Festival ’t Bollenhart; Voorbereidingen in volle gang.

30-8

Festival in Scheveningen. Aanvang 12.00 uur.

De leden van ’t shantykoor wensen u fijne paasdagen!
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