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Beste vrienden van ‘t Bollenhart, 

 

Zoals  in eerdere nieuwsbrieven geschreven is, wordt 2022 hopelijk een feestelijk jaar voor 

shantykoor ‘t Bollenhart. In 2022 vieren we namelijk het feit dat de vereniging 20 jaar bestaat. 

In het laatste kwartaal van 2001 werden de plannen om te komen tot de oprichting van een 

shantykoor steeds concreter. Zo’n 35  mannen melden zich spontaan aan voor dit nieuwe koor 

en muzikanten waren er ook al. 

Al deze mannen werden uitgenodigd om op 7 november 2001 naar een vergadering te komen 

om plannen voor de toekomst te maken. 

Deze (memorabele) datum is door de vereniging aangegrepen als start voor het 20-jarig 

jubileum. 

Op 7 november 2021 waren de leden en hun partners genodigd voor een gezellig samenzijn. 

Tijdens dit samenzijn onthulde Henk Heemskerk, initiatiefnemer én 

eerste voorzitter van de vereniging, de verrassing die het bestuur voor 

deze bijeenkomst  in petto had.  

Henk prikte een feestelijke ballon door, waaruit een schitterende glossy 

tevoorschijn kwam. In deze glossy wordt  het reilen en zeilen van de 

vereniging in de afgelopen 20 jaar op een vlotte en leuke wijze 

beschreven. Daarnaast zijn er veel foto’s in de glossy opgenomen. 

Henk mocht (uiteraard) meteen de eerste 

glossy in ontvangst nemen en was 

zichtbaar verrast en ingenomen met het 

fraaie boekwerk. Daarna ontvingen ook de 

aanwezige leden de glossy. Het gevolg was 

een daverend applaus voor de 

samenstellers.  

Dat de vereniging  blij is met haar trouwe vrienden is geen geheim. 

Om deze dankbaarheid te tonen krijgt u als vriend de glossy ook 

zeer binnenkort in de brievenbus. 

Bestuur en leden hopen dat de vrienden deze geste zullen 

waarderen en dat we nog vele jaren vrienden van elkaar zullen 

blijven. 

We wensen u alvast veel leesplezier! 

 

 

 Agenda 

Als u de website van de vereniging regelmatig bezoekt heeft u het natuurlijk al gezien. Hoewel 

we nog in een bepaald ongewisse tijd leven staan er weer enkele optredens in de agenda. 

Inmiddels zijn er ook weer optreden afgezegd. Uiteraard nog onder voorbehoud  van de situatie 

en maatregelen, gaan de volgende (openbare) optredens door: 

 

 18 december:  Kerstoptreden bij Gerto /Marente (voorheen BNS) te Voorhout. 

    Aanvang 14.00 uur 

26 december; Kerstviering St. Jozefkerk,  aanvang 10.00 uur 

De  ballon met daarin  de 
eerste glossy 

Glossy t.g.v. het 20 jarig bestaan 
van 't Bollenhart 


