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Beste vrienden van ‘t Bollenhart, 

Het is al weer enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief van ’t Bollenhart ontvangen heeft. 

Dat betekent niet dat er niets gebeurd is. Er is zelfs heel veel te melden. Eigenlijk te veel om het in één 

nieuwsbrief te schrijven. Maar we doen er alles aan om u optimaal te informeren over uw koor. 

 

Daan de Ridder Bokaal 

Ook de algemene ledenvergadering van ’t Bollenhart is dit jaar later 

gehouden dan normaal. Reden? Corona! Tijdens deze vergadering 

worden natuurlijk de financiële en organisatorische aspecten van de 

vereniging besproken. Maar sinds 2015 kijken de leden vooral uit naar 

deze vergadering om dat daarin ook bekend gemaakt wordt aan wie 

de “Daan de Ridder” bokaal wordt uitgereikt. De voorzitter opende 

dit agendapunt met het opsommen van de redenen waarom de 

bokaal was toegekend.   Door corona zijn er een lange tijd geen 

repetities gehouden en werd het moeilijker om de verbinding tussen de leden van het koor in stand te 

houden. De betreffende persoon heeft zich in bijzondere mate ingespannen om de onderlinge verbinding 

in stand te houden. Bijna iedere week schreef hij een email naar alle leden met wetenswaardigheden van 

koorleden die hij, al dan niet toevallig gesproken had. Ook belden andere leden hem om hem 

wetenswaardigheden te melden zodat hij dat weer in zijn e-mails kon melden. Het bleef niet bij mailen, 

regelmatig werd er bij iemand van het koor, die dat even nodig had, een bloemetje of een fruitmandje 

gebracht. Ook op Facebook plaatste hij veel wetenswaardigheden van koor en leden. 

De man die zich op zo’n bijzondere wijze heeft ingezet is Tinus de Ridder. Onder een welverdiend applaus 

werd de naar zijn zoon genoemde bokaal aan een zeer verraste Tinus uitgereikt. Een heel verraste Tinus de 

Ridder. In de eerste plaats omdat hij het, naar eigen zeggen niet verwacht had, maar zeker ook omdat zoon 

Daan dus al die tijd niets had laten merken en zijn mond gehouden heeft. Dit om zijn vader te verrassen! 

Tinus, de redactie wil jou, namens alle vrienden feliciteren met deze mooie beloning! 

 

Willem Geerlings Festival 

Iedereen heeft er 100% vertrouwen in dat het nu echt gaat gebeuren. Het eerste Willem Geerlings festival 

staat in de steigers. Koren zijn vastgelegd en vergunningen geregeld. Gelukkig zijn ook sponsoren weer 

bereid gevonden de organisatie te 

steunen. De verantwoordelijke 

commissie heeft veel werk verzet. Er is 

best heel veel te vertellen over de 

organisatie en de verwachtingen van het 

eerste Willem Geerlings Festival . Dat 

doen we niet nu, in deze nieuwsbrief . 

De redactie van deze nieuwsbrief belooft 

de lezers dat er vóór 20 augustus, de dag 

dat dit shantyfeest zal plaatsvinden een speciale editie nieuwsbrief uitkomt met alle informatie die er 

beschikbaar is. We willen deze nieuwsbrief namelijk niet te lang maken maar er ook voor zorgen dat de 

vrienden van de vereniging heel goed geïnformeerd worden. 

Uiteraard kunt u altijd de website van ’t Bollenhart raadplegen. (www.shantykoorbollenhart.nl) 

 

http://www.shantykoorbollenhart.nl/
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Afscheid Ton van den Berg 

Ongeloof, verbijstering maar ook dankbaarheid dat waren de overheersende 
emoties die leefden bij de leden van ’t Bollenhart toen zij hoorden dat 14 juni Ton 
(Teun) van den Berg overleden was. Ongeloof en verbijstering omdat iedereen 
zich realiseerde dat we afscheid namen van een man die vele jaren een speciale 
stempel op ’t Bollenhart drukte. Niet alleen omdat hij altijd op de klompen liep die 
hem zo typeerden. Maar met name ook door de manier waarop hij aanwezig was. 
Teun had altijd oog voor de ander. Hij zag het vaak als iemand niet goed in zijn vel 
zat en dan had hij altijd even tijd voor een praatje. Altijd bereid de helpende hand 
uit te steken. Het was vaak onbegrijpelijk waar hij daar de tijd voor vandaan 
haalde maar hij deed het.  
Teun was een bijzonder sociale man met een hart van goud. 
Dankbaarheid heerste ook omdat iedereen zich realiseerde dat Teun geen kansen meer had op een leven 
dat hij zo graag langer had willen leven. Door zijn ziekte waren die kansen hem ontnomen. 
Bijna vanaf de start van het koor was Teun (zo werd Ton meestal genoemd binnen het koor) lid van het 
koor. Op de 2e cd van ’t Bollenhart zingt Teun het, in Noordwijkerhout wereldberoemde, lied “De zee, die 

zee” Met dit lied zal hij tot in lengte van dagen verbonden blijven aan het koor. 
Teun was een gezelligheidsmens pur sang. Als Teun aanwezig was, was het bijna 
per definitie gezellig. En als het gezellig was en als Teun aanwezig was dan werd er 
“De zee, die zee” gezongen. Dan werd er niet alleen door Teun gezongen hoor. 
Nee dan zong iedereen uit volle borst mee. 
Het lied “De zee, die zee” zal altijd herinneringen blijven oproepen aan Teun.  
Het shantykoor verliest in Teun een markant koorlid, altijd herkenbaar aan zijn 
humeur en zijn klompen. 
Teun was ook een Noordwijkerhouter in hart en nieren. Hoewel hij graag met 

Hanneke op reis ging, keek hij er altijd weer naar uit om de Witte Kerk en vooral al zijn Noordwijkerhoutse 
vrienden te zien. En dat dit wederzijds was is gebleken uit de enorme belangstelling die er getoond is bij 
het afscheid. Wij verliezen in Teun een geweldig koorlid en een goede vriend. Het koor zal nooit meer 
hetzelfde zijn. 
 

20 jaar Bollenhart  

De plannen zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Maar als de schijn niet bedriegt gaan we in 2022 toch nog 
vieren dat ’t Bollenhart in 2021 alweer 20 jaar bestond. Ook de datum staat nog niet voor 100% vast. Maar 
het lijkt erop dat het koor in oktober 2022 een jubileumconcert gaat vieren. Uiteraard houden we u op de 
hoogte maar zorg ervoor dat u de zondagen in oktober 2022 zoveel mogelijk vrijhoudt!  
 
Leo bedankt! 

Tijdens de eerder genoemde algemene ledenvergadering heeft Leo Zonneveld 

afscheid genomen als bestuurslid van ’t Bollenhart. 8 jaar is Leo bestuurslid geweest 

van het bestuur en al die jaren is hij verantwoordelijk geweest voor “de vrienden van 

’t Bollenhart” Lijsten bijhouden, nieuwsbrieven schrijven of er input voor leveren, 

brieven rondbrengen naar vrienden die geen e-mailadres hebben. En last but not 

least de aandacht van het bestuur vestigen op het belang van de vrienden. Alle reden 

dus om te zeggen: 

Leo bedankt! 


