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Beste vrienden van ‘t Bollenhart, 

In onze laatste nieuwsbrief (januari 2021) hebben we geschreven dat er een nieuwe 

nieuwsbrief zou verschijnen als er nieuws te melden zou zijn over ’t Bollenhart. En dat moment 

is nu aangebroken. Een nieuwsbrief met een sprankje hoop, de bevestiging van het reeds 

eerder geschreven slechte nieuws én een terugblik naar november 2001. 

Wij denken dat dit voldoende redenen zijn om ’t Bollenhart weer onder uw aandacht te 

brengen. We hopen dat u het met plezier leest. 

 

Hoop doet leven 

Als we dit schrijven lijkt het allemaal nog zo ver weg. De berichten die ons dagelijks bereiken 

met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus stellen ons (de redactie) nog niet echt 

gerust. Maar…… het bestuur van de vereniging heeft besloten om toch ná de 

Noordwijkerhoutse kermis te gaan repeteren. Reden is o.a. dat de leden staan te popelen om 

weer te beginnen. En ook de berichten vanuit Den Haag maken dit mogelijk. De zwaaimeester 

van het koor weet nog niet zeker hoe er gerepeteerd gaat worden maar de mannen gaan weer 

oefenen! En als er geoefend gaat worden lijken optredens opeens niet meer zover weg. 

Worden de gebruikelijke kerstoptredens dan weer mogelijk? De kerstviering in de St. Jozefkerk, 

Munnekeweij en Huis ter Duin? We hopen het van harte. Voor de mannen van het koor en voor  

iedereen die iedere keer weer geniet van deze optredens. Er is vooruitzicht en hoop! 

 

Willem Geerlings shantyfestival. 

Natuurlijk is het geen verrassing meer voor u. Hoogstens de bevestiging van slecht nieuws dat 

we al kenden. De derde zaterdag van augustus (21 augustus) is er wéér geen shantyfestival in 

het centrum van Noordwijkerhout. Helaas! We gaan er vanuit dat dit echt de laatste keer is, dat 

het festival niet doorgaat. Koren staan in de rij om weer uitgenodigd te worden voor een van de 

grootste en mooiste shantyfestivals.  

Vrienden en liefhebbers van shantymuziek (en van de gezelligheid eromheen) kunnen echt niet 

langer wachten. Maar het moet nog even. Nog één keer niet en dan ……….? 

 

7 november 2001 

Gebeurt er dan echt helemaal niets binnen ’t Bollenhart zult u denken. Ja zeker gebeurt er wel 

wat. De vereniging bereidt de viering van het 20-jarig bestaan voor. 7 november 2001 was 

namelijk de eerste repetitie van de, toen nog niet officiële, vereniging. Het wordt geen groot 

concert zoals in 2016 gebeurd is bij de viering van het 3e lustrum. Dat is, gezien de huidige 

omstandigheden, domweg geen optie. Maar het bestuur laat dit lustrum ook zeker niet zomaar 

voorbijgaan. En als de voortekenen juist zijn gaat u, vrienden van ’t Bollenhart, er ook zeker iets 

van merken. Zorg dus dat u geïnformeerd blijft! 

 

Contributie 

Verschillende vrienden hebben bestuursleden geattendeerd op het feit dat zij geen contributie 

hebben betaald voor 2021. Dat klopt! Het bestuur heeft besloten de bijdrage ad €10,= voor dit 

jaar niet te vragen. Dit besluit is genomen onder het motto: ‘geen prestatie dan ook geen 

tegenprestatie’. Uiteraard hoopt het bestuur van harte dat de vrienden deze bijdrage het 

volgend jaar weer willen doneren. Daarbij is het uitgangspunt dat we dan wel weer kunnen 

genieten van shanty’s gezongen door ’t Bollenhart. 


