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Beste vrienden van ‘t Bollenhart, 
 

Een nieuwsbrief aan de vrienden van ’t Bollenhart terwijl er eigenlijk geen nieuws is!  

Maar toch is er een goede reden om deze brief te sturen vinden wij. In deze brief gaan we 

onze vrienden namelijk weer informeren over het wel en wee van de vereniging. En dat gaan 

we doen met perspectief. Dat wil zeggen dat we niet gaan beschrijven wat we allemaal niet 

kunnen en wat we missen. Dat weten we inmiddels allemaal wel. 

We gaan er een positieve brief van maken met lichtpuntjes. Lichtpuntjes waar we ons aan 

vast kunnen houden, die ons misschien helpen. Die ons hopelijk kunnen helpen fijne 

kerstdagen te hebben en een gezellige jaarwisseling. 

We wensen u veel leesplezier. 

Van de zwaaimeester 
Toen ik op 11 maart na de repetitie in de Parade naar huis fietste, kon ik niet vermoeden dat 

die avond de laatste repetitie zou zijn in 2020. En ook niet dat ons optreden tijdens de 

Seniorenmiddag in de Schelft ons enige optreden van dit jaar zou zijn. Zeker nu de kersttijd 

voor ons ligt doet het gemis van het samen oefenen en optreden zich extra voelen. Ik 

herinner mij nog de prachtige optredens tijdens kerst 2019: de enthousiast meezingende 

bewoners van Munnekeweij, de bomvolle Christmaslounge in Huis ter Duin en als prachtig 

sluitstuk de viering op tweede kerstdag in de St. Jozefkerk.  

Ook dit jaar hadden we weer een nieuw nummer willen toevoegen aan ons kerstrepertoire. 

Het welbekende ‘Walking in a winter wonder land’, in het verleden gezongen door o.a. Bing 

Crosby en Dean Martin. Ook hadden we dit jaar nog twee andere nummers op ons repertoire 

willen zetten, n.l. ‘Alleen maar water’ van Ancora en ‘Salin’home’ van Piet Veerman (the 

Cats).  

De gezondheid van onze leden staat natuurlijk voorop maar ik hoop toch dat we in 2021 

weer als vanouds samen kunnen repeteren en optreden. Voor nu zou ik willen besluiten met: 

Blijf gezond, hou vol en hopelijk gauw tot ziens. 

 

Zwaaimeester Jan de Klerk. 

 

 

 

Zo kan de kerst zijn! Kerstviering St. Jozefkerk 2019 
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Bollenstreek Omroep 
Het is alom bekend dat op Bollenstreek Omroep iedere dinsdagavond tussen 7 en 8 uur het 

programma “Terug naar Zee” te beluisteren is. Weet u ook dat dit programma gepresenteerd 

wordt door Peter van Kampen, accordeonist bij ‘t Bollenhart?  

En natuurlijk zijn er (dus) ook regelmatig nummers van ’t Bollenhart te horen in dit 

programma. U kunt ook verzoeknummers aanvragen.(Misschien wel een leuk idee voor de 

komende kerst!). Een verzoeknummer kunt u aanvragen door een e-mail te sturen aan 

Kampenp@bollenstreekomroep.nl. Het zou toch geweldig zijn als er massaal 

(kerst)nummers van ’t Bollenhart aan gevraagd zouden worden. Toch?  

Het plan is dat Peter 22 december kerstmuziek van ’t Bollenhart draait natuurlijk afgewisseld 
met kerstmuziek van andere shantykoren. Tijdens deze uitzending zullen eveneens 
kerstwensen van een (flink) aantal shanty- en zeemanskoren uit de regio ten gehore 
gebracht worden. 
Op 29 december is er ook een interview met Jan de Klerk ( zwaaimeester van ’t Bollenhart) 
te beluisteren en waarschijnlijk ook weer kerst en nieuwjaarswensen van andere koren uit de 
regio. Bollenstreek Omroep is te beluisteren in de Duin & Bollenstreek via de ether: 105.3 
FM, bij Ziggo: kanaal 373, bij KPN, XS4ALL en Telfort: kanaal 1007, bij Vodafone en 
Tmobile: kanaal 734 en bij XMS, Edutel, Fiber.nl, Stipte: kanaal 313. 
 

Interview met ………Jan van der Slot 
Hoe gaat het eigenlijk met de zangers van ’t Bollenhart?  

Om u hierover te informeren heeft de redactie een van de zangers 

geïnterviewd. We hebben een pijltje gegooid en dat pijltje kwam terecht 

op Jan van der Slot. Je zou bijna vragen wie kent hem niet?  

We hebben Jan een paar vragen gesteld: 

Vraag; Hoelang zing je al bij ’t Bollenhart? 

Antw.; Ik zing plm. 11 jaar bij ’t Bollenhart. Ik ben destijds gevraagd / 

overgehaald door m’n neef Willem Geerlings. Maar ik heb nooit spijt 

gehad dat ik dat ben gaan doen. Sterker nog ik heb het heel erg naar m’n 

zin bij de club. 

Vraag; Mis je ’t Bollenhart? De repetities, de optredens? 

Antw.; Ja, ik mis met name de repetities op woensdagavond heel erg. 

Dat was mijn wekelijkse uitje. Ik zie en spreek natuurlijk nog wel eens 

enkele mannen van ’t koor. Maar dat is toch anders.  

Ook de kerstuitvoeringen, in de kerk en op de verschillende andere plaatsen, gaan niet door. 

Ik denk dat dit niet alleen voor ons maar voor heel veel mensen een groot gemis is. 

Vraag; Welke zangstem heb je? 

Antw.; Ik ben een tenor. Ik sta aan de rechterkant van het koor. Neef Willem had altijd een 

andere betiteling voor de tenoren maar die zullen we hier niet noemen. 

Vraag; Hoe ben je de laatste 8 maanden doorgekomen? 

Antw.; Tot aan de coronatijd werkte ik nog zo’n twee dagen in de week. Daar is, door 

corona, ook een einde aan gekomen. Maar ik vermaak me verder prima hoor. We zijn 

onlangs 50 jaar getrouwd geweest. Dat konden we ook niet vieren. Maar heel veel mensen 

hebben wel aan ons gedacht. We hebben plm. 170 felicitatiekaarten ontvangen. Helemaal 

leuk. Ik wil iedereen daar ook nog voor bedanken. Verder zien we regelmatig onze kinderen 

en kleinkinderen en dat is ook erg fijn. We wandelen veel in de Amsterdamse Waterleiding 

Duinen. Dat is iedere keer weer geweldig. Wij komen onze tijd dus goed door. 

Vraag; Wat zijn je wensen voor 2021? 

Antw.; In de eerste plaats dat we allemaal gezond blijven. Dat is uiteraard het belangrijkste. 

En verder hoop ik dat we snel weer kunnen gaan zingen. Maar eigenlijk ben ik bang dat dit 

nog wel even zal duren. Als we eerst dat virus maar de baas zijn. 

Ik wil iedereen een fijne kerst en jaarwisseling wensen!  

mailto:Kampenp@bollenstreekomroep.nl
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Wist u dat… 
… op YouTube een flink aantal video’s staan van ’t Bollenhart. Misschien is het leuk om 

deze, in deze tijd waar we het zonder optredens van ons favoriete koor moeten doen, eens 

te beluisteren. Even zoeken op Bollenhart in YouTube en ze worden zomaar tevoorschijn 

getoverd. En…er zijn ook filmpjes van een kerstviering! 

 

 

… tijdens de eerstkomende jaarvergadering van ’t Bollenhart de 

Daan de Ridder (DdR) bokaal alweer voor de 6e keer uitgereikt zal 

gaan worden. Wij zijn erg nieuwsgiering wie deze keer de gelukkige 

zal zijn. Is de voorzitter van de betreffende commissie te 

beïnvloeden? Laten we het allemaal eens proberen. Als u een idee 

heeft wie deze bokaal moet winnen stuur dan een e-mail naar 

bollenhart@gmail.com en meld daarin wie de DdR bokaal moet 

winnen volgens u en waarom. 

 

… drie leden van ’t Bollenhart in deze corona periode een paar 

keer een dienst in de St. Jozefkerk hebben opgeluisterd. Het betreft 

Leo Teeuwen, Jan de klerk en Leo van Dijk. Het verhaal gaat dat zij 

overwegen om als de Noordwijkerhoutse 3 J’s te gaan optreden? 

Een ding is zeker; Op deze manier blijft hun stem tenminste in goede conditie. 

 

…  het druk geweest is in de ziekenboeg aan boord van ’t Bollenhart. Verschillende 

bemanningsleden, partners en vrienden van het koor hebben het moeilijk gehad in de 

afgelopen coronaperiode of hebben het nu nog moeilijk 

De redactie wenst allen die het betreft van harte sterkte en beterschap.  

 

… in moeilijke tijden verborgen talenten tot ontwikkeling komen? Zo ook bij ’t Bollenhart. 

Een van de zangers van het koor heeft zich de afgelopen periode ontpopt als een reizende 

reporter. Met regelmaat doet hij schriftelijk verslag van zijn rondgang door het dorp en de 

gesprekken die hij dan voert met medezangers, partners, vrienden en liefhebbers. We 

verwachten een bijdrage van hem in een van de volgende nieuwsbrieven aan onze vrienden.  

 

… één zanger van het koor al een aantal boeken (genealogie) op zijn naam heeft staan. In 

deze coronaperiode heeft een andere zanger zelfs een autobiografie geschreven. Over 

talentontwikkeling gesproken! 

  

… 2021 voor ’t Bollenhart een bijzonder jaar wordt. Er is een commissie in het leven 

geroepen die als opdracht heeft er een mooi jaar van te maken. Natuurlijk is een en ander 

afhankelijk van hoe we het coronavirus zullen beheersen maar de verwachtingen zijn hoog 

gespannen. Wij zijn erg nieuwsgierig en uiteraard houden we u op de hoogte. 

 

… een grote wens van bestuur, leden en redactie is dat in de volgende nieuwsbrief weer een 

agenda gepresenteerd kan worden gevuld met optredens van ’t Bollenhart? 

 

… De nieuwsbrieven ook te vinden zijn op onze website? Onder het tabblad “Vrienden” 

staan de nieuwsbrieven voor het geval u er een terug wilt lezen en hem per ongeluk 

weggegooid hebt. (www.shantykoorbollenhart.nl)  

 

 

mailto:bollenhart@gmail.com
http://www.shantykoorbollenhart.nl/
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Kerstmis 2020  
Natuurlijk gaan we er ook in 2020 een mooie en gezellige kerst van maken. Binnen de ruimte 

die de regels ons bieden gaan we kerst en de jaarwisseling vieren. We gaan ons uiterste 

best doen dat iedereen gezond blijft maar we maken het wel gezellig. 

In de geschiedenisboeken zal de kerstperiode 2020 beschreven worden als een periode die 

niet vergelijkbaar is met alle kerst- en jaarwisselingen daarvoor. Maar we gaan er met elkaar 

voor zorgen dat in de geschiedenis boeken ook geschreven wordt dat het bijzonder mooie 

dagen waren. Dat de mensen zich ingespannen hebben om er een bijzondere kerst- en 

jaarwisseling van te maken 

Want daar zijn we voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor. Laten wij er voor zorgen 

dat het een memorabele kerst én nieuwjaarviering wordt. En hopelijk zal ’t Bollenhart op 2e 

kerstdag 2021 weer een geweldige kerstviering verzorgen 

 

 

 

 

 

De leden van ’t Bollenhart wensen u 
Fijne kerstdagen 

 en een  
fabelachtig, wonderachtig, prachtig 

2021 


