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Beste vrienden van ‘t Bollenhart, 
 

In onze laatste nieuwsbrief van 2020 hebben we geprobeerd om een positieve sfeer te 

creëren. We wilden zo graag weer door en we dachten dat er licht aan het einde van de 

tunnel was. 

Of, om in zeemanstermen te blijven, dat we het licht van de vuurtoren zagen dat het koor  

weer aan het zingen zou brengen. 

Maar…. 

Het bestuur van ’t Bollenhart heeft 15 januari vergaderd. 

De maatregelen ter bestrijding van het Corona virus worden vooralsnog steeds strenger. 
Het bestuur voorziet dat de leden voorlopig niet bij elkaar kunnen komen om hun favoriete  
liedjes te zingen. Een voorzichtige voorspelling van het bestuur is dat er  in september weer 
een start gemaakt kan worden met repeteren. 
In dat kader is besloten dat het “Willem Geerlings Shanty Festival“ van 2021 niet door zal 
gaan. Belangrijke motivatie hierbij is dat de voorbereiding van dit festival sowieso  
enkele maanden in beslag neemt. En dat kan nu gewoon niet.  
Het is bijzonder spijtig maar het kan gewoon niet anders. 
 

Tevens is besloten dat de Algemene Leden Vergadering, welke normaal gesproken in januari 
plaats vindt, nu  in september 2021 gehouden zal worden. Dit betekent ook dat de Daan de 
Ridder Bokaal pas in september uitgereikt gaat worden.  
 

We zullen het komende zomer dus moeten doen zonder live optredens van ’t Bollenhart. 
Wilt u toch naar shanty’s luisteren van o.a. ’t Bollenhart dan verwijzen we u graag door naar 
Bollenstreek Omroep waar iedere dinsdagavond tussen 7 en 8 uur het programma “Terug 

naar Zee” (gepresenteerd door Peter van Kampen) te beluisteren is. 
Uiteraard gaan we u als vrienden als eerste informeren als er weer nieuws is over uw 
favoriete koor. Ook op de website wordt altijd het laatste nieuws vermeld. Houd onze website 
dus in de peiling! 

We hopen elkaar ná de zomer weer te treffen, genietend van mooie shanty’s.  
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