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Beste vrienden van ‘t Bollenhart, 

De eerste nieuwsbrief van 2022. Een nieuwsbrief waarin we de hoop en vertrouwen van de 

redactie in de nabije toekomst willen weergeven. Het is niet de eerste keer dat we schrijven dat 

er weer gerepeteerd wordt en dat de leden er zin in hebben.  

Dat hebben we eerder in een nieuwsbrief geschreven. 

Nu doen we maar iets voorzichtiger. Maar met evenveel hoop op een snelle terugkeer naar 

meer normaal leven mét shantymuziek. 

 

Het koor 

Na een korte periode van repeteren in het vierde kwartaal van 2021 werden de teugels weer 

aangetrokken door de regering. En daardoor werd repeteren ook weer onmogelijk. Een grote 

tegenvaller voor de leden van ‘t Bollenhart. Zij waren gestart met het instuderen van enkele 

nieuwe liedjes, ze hadden de smaak net goed te pakken! Met het stoppen van de repetities 

zagen zij ook de kans op het houden van de kerstviering in rook opgaan. 

Teleurstelling alom dus! Het bestuur van de vereniging heeft rond de feestdagen een presentje 

aan de leden gestuurd om de moed erin te houden. Een kaars met het logo van de vereniging 

en het advies die kaars te branden met de intentie dat er snel weer gerepeteerd kon worden. 

En dat is gelukt! 

Want er wordt weer gerepeteerd met nieuw elan! Nog niet alle mannen durven het aan om 

dicht bij elkaar te gaan staan maar het merendeel van de mannen is al aanwezig en de overige 

leden worden snel verwacht. Ook een aantal (5) nieuwe leden staan te trappelen om definitief 

toegelaten te worden tot het koor. Voor deze leden in spé hopen wij dat dit snel kan gebeuren. 

Alles gebeurt natuurlijk nog met de nodige voorzichtigheid. De redactie kan het echter niet 

laten om optimistisch naar de toekomst te kijken. Hopen dat het koor kan blijven repeteren en 

dat we, op niet al te lange termijn, weer kunnen genieten van een optreden. Laten we, 

optimistisch als we zijn, hopen dat het 1e Willem Geerlings festival op de derde zaterdag van 

augustus 2022 nu toch eindelijk plaats kan vinden. En dat alles snel weer een beetje “normaal” 

mag worden. 

 

Terugblik  

Een eerste nieuwsbrief van een jaar is een goed moment om terug te kijken naar de periode die 

achter ons ligt. En dan denken we in de eerste plaats aan de leden van het koor die ons 

ontvallen zijn. Dat zijn: 

 

Bob Kors  4 juni 2021 

Al enige tijd geleden hebben de broers Duivenvoorden (Aad en Piet) muzikaal afscheid 

genomen van hun accordeonmaatje Bob. Bob was namelijk al langere tijd niet meer in staat 

accordeon te spelen in het koor. Toch kwam het bericht van overlijden nog onverwacht. Bob 

was niet alleen een lid van het eerste uur maar hij was altijd aanwezig en met zijn positieve 

uitstraling had hij zijn eigen, vaste plek in het koor.  

Als het maar even kon kwam Bob nog naar repetities of optredens. Altijd nog even laten zien 

dat hij erbij hoorde. Altijd even een grol en een grapje. Dit zullen we altijd blijven missen. 
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Jan-Willem Bod 5 oktober 2021 

Jan Willem Bod werd door de leden gezien als de nestor van de vereniging. Jan Willem was ook 

lid vanaf het allereerste uur. Zingen was een passie voor Jan Willem. Maar hij genoot ook van 

de organisatie. Jan Willem was trots op “zijn” Bollenhart. Nooit op de voorgrond maar altijd 

goed voor raad en advies.  

En als het goed ging vergat Jan Willem nooit een complimentje te geven. Waardering voor het 

vele werk dat gedaan werd. Een vriendelijke man met heel veel levenservaring. Zijn plaats in 

het koor blijft leeg en we zullen Jan Willem nooit vergeten. 

 

Ruud Schouten 4 december 2021 

In 2017 zocht de vereniging een extra accordeonist. Ruud Schouten vulde die open plek graag 

in. In 2020 namen we afscheid van Ruud. We zijn Ruud altijd heel dankbaar geweest dat hij de 

open plek heeft willen invullen. Hij heeft dat met hart en ziel gedaan. De leden waren dan ook 

geschokt toen het bericht van overlijden van Ruud ontvangen werd. 

 

Rein Jansen 13 januari 2022 

Rein Jansen is vrijwel vanaf het begin een enthousiast lid van ’t Bollenhart. Altijd bereid de 

handen uit de mouwen te steken voor de vereniging. Altijd genieten als het koor voor publiek 

optrad. Altijd enthousiast. Helaas liet de gezondheid van Rein hem de laatste jaren in de steek.  

Maar naar de repetities en optredens komen wilde hij altijd blijven doen al kostte hem dat heel 

veel energie. Zijn partner Ria heeft hem vele keren naar de Parade gebracht en gehaald. En van 

de zg. derde helft bleef hij genieten. Zijn enthousiasme en gulle lach zullen altijd in de 

herinnering van de koorleden blijven. 

 

 Glossy 20 jaar Bollenhart 

In de vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd naar uw reactie, als vriend van ’t Bollenhart, op 

de glossy die u allen ontvangen heeft. Het aantal reacties is niet groot. En dat is jammer. Want 

van uw reactie willen we in de eerste plaats leren. In de tweede plaats lijkt het ons erg leuk om, 

als er ooit weer een glossy gemaakt wordt, we terug kunnen kijken naar uw reacties. Dus bij 

deze nog een laatste oproep om uw reactie sturen naar shantykoorbollenhart@gmail.com. Bij 

voorbaat onze hartelijk dank! 

Bij het versturen van de glossy is gebleken dat ons adressenbestand van de Vrienden van ’t 

Bollenhart op een aantal punten niet correct of volledig was. Een aantal vrienden heeft de 

glossy pas later ontvangen omdat wij niet over de juiste gegevens beschikten. 

Daarom bij deze de vraag aan al onze vrienden om wijzigingen van adres of anderszins, deze  

aan ons door te geven. Zo voorkomen we hopelijk fouten in de toekomst. 

 

Contributie 

Het is al even niet gebeurd maar we durven het nu toch te vragen.  

Wilt u uw contributie voor de Vrienden van ’t Bollenhart voor 2022 overmaken? 

Deze contributie bedraagt €10,=. Wilt u dat overmaken naar rekening NL98 RABO 0346 8300 36 

t.n.v. Shantykoor ’t Bollenhart onder vermelding van “Vrienden”. 

Ook hiervoor alvast onze hartelijke dank!  
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