Augustus 2020

Beste vrienden van ‘t Bollenhart,
De commissie was er helemaal klaar voor.
De koren waren geselecteerd en er was
een spectaculaire manier bedacht om de
nieuwe naam voor het festival te
presenteren.
Maar helaas is het coronavirus sterker.
Door de pandemie heeft de commissie al
enige tijd geleden besloten de editie 2020
van het festival in zijn geheel te annuleren.
Zo zal en mag het er op 15 augustus niet uitzien rondom de Witte Kerk

In een eerdere nieuwsbrief is dit al bekend gemaakt.
Betekent dit dan dat er de derde zaterdag van augustus helemaal niets gebeurt? Dat er 15
augustus helemaal geen shantymuziek in de kern van Noordwijkhout te horen zal zijn?
Muziek die het centrum van Noordwijkhout al 17 jaar kenmerkt op de 3e zaterdag van
augustus
Daar heeft de festivalcommissie natuurlijk iets op gevonden. Wat dat is doen we in deze
nieuwsbrief uit de doeken. Misschien dat het dan toch nog een beetje ouderwets gezellig
wordt rond de “Witte kerk”.
Gezellig maar natuurlijk wel met inachtneming van de 1,5, meter en andere regels.

Festivalcommissie
Vier jaar lang was Willem Geerlings de onvermoeibare voorzitter van de festivalcommissie
Helaas hebben we, veel te vroeg, afscheid moeten nemen van Willem. Dat afscheid voelen
we allemaal nog dagelijks. Maar toch heeft de festivalcommissie de draad weer opgepakt.
Dat dit moeilijk is geweest hoeft geen betoog. Gelukkig hebben andere leden van het koor de
commissie weer versterkt.
De commissie bestaat nu uit Hennie van Schooten, Leo Teeuwen, Theo Bader, Henk
Heemskerk en Jaap Beunder. Dit team staat borg voor nog vele jaren mooie festivals in
Noordwijkerhout.

15 augustus 2020
Zoals gezegd geen shantyfestival in het centrum. Maar er zullen wel volop shanty ’s en
andere meezingers te beluisteren zijn rond de Witte Kerk in het hart van de Bollenstreek..
Namens de winkeliersvereniging NOV zullen er tussen 15.00 uur en 15.30 uur en tussen
16.30 uur en 17.00 uur de mooiste liedjes in het centrum van het dorp te beluisteren zijn. En
de verschillende horecagelegenheden zorgen ervoor dat er vanaf 15.00 uur ook
shantymuziek via hun geluidinstallaties te horen zal zijn. Natuurlijk zal er ruimschoots
aandacht zijn voor de muziek van ’t Bollenhart. Immers op de 3 cd’s die het koor op hun
naam hebben staan is voldoende keuze voorhanden. Maar er zal ook muziek ten gehore
worden gebracht van koren die in het verleden aan het festival hebben deelgenomen en van de
koren die 15 augustus aanwezig zouden zijn. De commissie hoopt dat op deze wijze de derde
zaterdag van augustus toch alsnog een mooie shantyzaterdag wordt.

Augustus 2020
Ook Bollenstreek Omroep (BO) doet mee om van
zaterdag 15 augustus een shantyzaterdag te maken.
Niemand minder dan Peter van Kampen, een van de accordeonisten van ’t Bollenhart,
presenteert op zaterdagmiddag een muziekprogramma op BO. En deze zaterdag zal zijn
programma voor 100% in het teken staan van shantymuziek.
Alles bij elkaar belooft 15 augustus een echte shantydag te worden. En dat is heel erg fijn.
Natuurlijk willen en hopen we dat iedereen gezond blijft!
Laten we daarom met elkaar zorgen voor ieders gezondheid.
Laten we ons houden aan de voorgeschreven regels!

21 augustus 2021
We hopen dat het in 2021 dan toch echt gaat gebeuren. Dat officieel
de naam van het festival veranderd wordt. De nieuwe naam is
inmiddels bekend bij velen maar toch wil de commissie de naam in
2021 officieel presenteren. De doelstelling was dat het festival in 2020
al de nieuwe naam zou gaan dragen. Nu kijken we er naar uit om op
21 augustus 2021 het eerste “Willem Geerlings Shantyfestival” te
organiseren
Alle koren die in 2020 deel zouden nemen aan het festival hebben toegezegd dat nu in 2021
te doen. Natuurlijk is dat heel vroeg en kan er nog van alles gebeuren. Maar de commissie
weet nu al dat zij verzekerd zijn van een geweldige bezetting van het festival in 2021.
Dus zet deze datum alvast in de agenda: 21 augustus 2021 Willem Geerlings Shantyfestival
Noordwijkerhout

Agenda
Normaal zou hier weer een hele reeks aan optredens staan. Optredens waar de bemanning
van ’t Bollenhart voor zou moeten repeteren. Optredens waar men iedere keer weer
reikhalzend naar uitkijkt. Helaas, door de omstandigheden is dat nu niet zo. Sterker, door de
maatregelen van de overheid wordt er al maanden lang niet gerepeteerd.
Dat doet echter niets af aan de eensgezindheid onder de leden. Zo wordt er m.b.v. social
media volop onderling gecommuniceerd. En zijn er leden die er bijna een dagtaak aan
hebben om van het wel en wee van de andere leden op de hoogte te blijven. En ook die
kennis wordt dan weer gecommuniceerd naar de overige leden.
Maar natuurlijk wacht iedereen met smart op het moment dat de zwaaimeester weer voor het
koor staat en dat zij enthousiast kunnen gaan repeteren
Uiteraard houden we onze vrienden op de hoogte van het wel en wee van de vereniging.

