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Beste vrienden van ‘t Bollenhart, 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2021.  Als we terugkijken was het best weer een apart 

jaar. Een jaar dat voor bijna iedereen niet gebracht heeft wat we zo’n 12 maanden geleden 

wensten.  Maar natuurlijk blijven we  optimistisch en gaan we niet bij de pakken neerzitten. 

In deze nieuwsbrief hebben we een vraag aan u, vrienden van ‘t Bollenhart. Maar natuurlijk 

informeren we u ook over de plannen van de komende kerst- en nieuwsjaarsperiode 

We hopen dat u deze brief met plezier zult lezen. 

 

Heeft u hem ontvangen? 

Heeft u hem ontvangen? En, nog belangrijker natuurlijk, heeft u hem 

gelezen? We bedoelen natuurlijk de glossy die alle vrienden van ’t 

Bollenhart ontvangen hebben. De glossy die gemaakt is ter 

gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de vereniging.  We hopen 

van harte dat u  ervan genoten heeft. 

Een reis door 20 jaar shantykoor ‘t Bollenhart. Een reis waarvan velen 

vooraf niet verwachtten dat hij zo lang zou duren. Wij vinden het een 

mooi document waarin heel veel van de afgelopen jaren in is 

beschreven. 

Maar dat is natuurlijk niet zo gek. Wij hebben de glossy gemaakt. 

Belangrijker is, vinden wij, hoe u de glossy ervaren heeft. Mist u 

misschien iets?  Of vindt u andere onderwerpen weer veel te 

uitvoerig beschreven? Hoe dan ook, we zouden het fijn vinden om uw reactie op de glossy te 

mogen ontvangen. Dat kan per e-mail aan het adres bollenhart@gmail.nl maar u kunt uw 

reactie natuurlijk ook schriftelijk  of desnoods  mondeling aan een van de leden geven. Dan 

komt uw reactie ongetwijfeld ook op de juiste plaats terecht. 

 

Agenda 

U heeft het misschien gezien. De agenda  van het koor vulde zich begin november gestaag. Veel 

kerstvieringen, verjaarspartijen en jubilea. Maar helaas! Voor de zoveelste keer strooide corona 

roet in het eten. Gitzwarte roet. Alle optredens zijn geannuleerd.  Dit tot intens verdriet van de 

organisatoren maar zeker ook tot verdriet van de leden van uw Bollenhart. 

Wat resteert is een aangepaste kerstviering op tweede kerstdag in de St. Jozefkerk. Een 

aangepaste kerstviering omdat niet het gehele koor mag zingen. Maar ook aangepast omdat de 

kerk niet helemaal vol mag met belangstellenden. Slechts een zeer beperkt aantal mensen mag 

de viering bijwonen. We gaan u ook niet vragen om met z’n allen naar de St. Jozefkerk te 

komen. Het mag gewoon niet, hoezeer het ons ook spijt. 

Wel is de viering te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl/#/kerken/12323 

Als we deze nieuwsbrief schrijven wordt er nog gewerkt aan een andere optie waardoor u de 

kerstviering kan meemaken. Mocht dit lukken dan laten we u dat weten door middel van een 

extra e-mail. 
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Fijne feestdagen 

Tot slot willen we u allemaal hele fijne feestdagen wensen en een goede jaarwisseling. 

Laten we er met elkaar van uitgaan dat we in 2022 corona beter onder de knie krijgen zodat we 

ons allemaal weer wat vrijer kunnen bewegen.  

 

 
 

 


