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Waarom is de naam van het Noordwijkerhoutse  festival veranderd? 

Na het festival in 2013 is de toenmalige commissie gestopt. Even leek het erop dat er geen festival meer 

georganiseerd zou kunnen worden. Gelukkig stond er een aantal leden van de vereniging op en zetten hun 

schouders eronder. Willem Geerlings ontpopte zich snel als de bindende factor én de motor van deze 

commissie. Met veel elan vond er een doorstart plaats. 

In februari 2020 overleed, geheel onverwacht, Willem Geerlings. Een gemis voor het koor én voor de 

festivalcommissie. Als dank en waardering voor zijn enorme inzet is besloten de naam van het 

Noordwijkerhoutse festival te veranderen in het Willem Geerlings Festival. Corona is er de oorzaak van dat 

pas in 2022 het eerste festival plaatsvindt onder deze naam. 

Met acht koren en hopelijk heel veel publiek zeggen we 20 augustus rond de Witte Kerk:  

Dank je wel Willem! 
 

Koren die deelnemen aan het 1e Willem Geerlings Festival:  
 
Shantykoor De Zilk:  Dit koor is een graag geziene, vaste gast op het Noordwijkerhoutse festival. De 

vereniging is gestart in 2005.  Het koor bestaat uit ruim 50 mannen. De zangers worden muzikaal begeleid 

door accordeon, drum en gitaar.  Dirigente is Pauline van Eeden. (www.shantykoordezilk.nl) 
 
De Ringvaartzangers,  Weteringbrug, Dit  koor is in  2004 gestart.  Dr Ringvaartzangers nemen voor de 

eerste keer deel aan ons festival. Het is een gemengd koor van ruim 40 leden. Instrumentaal wordt het 

koor begeleid door accordeon, banjo, basgitaar en keyboard. Dirigente is Deborah de Liever. 

(www.deringvaartzangers.nl) 
  
Het Roer Om, Barneveld, Dit shantykoor is in 2007 van start gegaan en heeft kortgeleden haar 15 jarig 

jubileum gevierd.  Dit koor bestaat uit ruim 40  louter stoere zeemannen. Instrumentaal wordt het koor 

begeleid door dames met accordeon, basgitaar en drum. Ook dit koor neemt voor de eerste keer deel aan 

ons festival. Dirigent is Wilma Bouwman.  (www.shantykoorhetroerom.nl) 
 
 IJgenweiss, Berkel en Rodenrijs, Dit koor is gestart in 2002. Dit koor bestaat uit ruim 45 mannelijke zeelui. 

Het koor wordt muzikaal begeleid door accordeon, drum en trom. Dit koor is voor de tweede keer 

aanwezig op het Noordwijkerhoutse festival. Dirigent is Dirk Uittenbogaard. 

(www.shantykoorijgenweiss.nl) 
 
 Bravour, Woerden , Dit koor heeft in 2021 haar 20 jarig jubileum gevierd. Het koor bestaat  uit  plm. 50 

zangers. Het koor wordt begeleid door accordeon, bas en  slagwerk. Dit koor heeft al eerder deelgenomen 

aan het Noordwijkerhoutse festival. Dirigente is Yolanda Brouwer (www.koorbravour.com) 
 
de Zingende Zalmvissers, Ammerstol, Dit koor is in 2005 gestart als gelegenheidskoor. In 2010 is het 

officieel gestart als visserskoor. Inmiddels bestaat het koor uit zo’n 27 mannen. Zij worden muzikaal 

begeleid door een drietal dames met accordeon, een gitarist  en een slagwerker. De Zingende  Zalmvissers 

nemen voor de eerste keer deel aan het Noordwijkerhoutse  festival.  

Dirigente is Ineke Sleeuwenhoek. (www.dezingendezalmvissers.nl) 

 

http://www.dezingendezalmvissers.nl/
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Shantykoor ’t Bollenhart,  Alom bekend natuurlijk! Gestart in 2001. ‘t Bollenhart bestaat uit ruim 60 

mannen. Het koor wordt begeleid door orgel en accordeon. Maar ook mondharmonica,  wasbord  de cajun 

de bongo en de tamboerijn behoren tot het instrumentarium. Zwaaimeester is Jan de Klerk. 

(www.shantykoorbollenhart.nl) 

 

Programma van het festival 
Tijd Podium 

Witte Kerk 

Podium 

Marktplein 

Podium 

v.d. Geest 

Podium 

Dorpstraat 

12.45  Opening 

13.00  -  1325 Het Roer Om De Zingende Zalmvissers IJgenweisss De Ringvaartzangers 

13.35 - 14.00 De Hoekse Waard De Zilk Bravour ‘t Bollenhart 

14.10 - 14.35 IJgenweiss De Ringvaartzangers Het Roer Om De Zingende 

Zalmvissers 

14.45 - 15.10 Bravour ‘t Bollenhart De Hoekse Waard De Zilk 

15.20 - 15.45  Ringvaartzangers Het Roer Om De Zingende Zalmvissers IJgenweiss 

15.55 - 16.20 De Zilk De Hoekse Waard ‘t Bollenhart Bravour 

16.39 - 16.55 De Zingende Zalmvissers IJgenweiss De Ringvaartzangers Het Roer om 

17.05 - 17.30 ‘t Bollenhart Bravour De Zilk De Hoekse Waard 

17.45 Afsluiting  

 

De finale 

Al vanaf de eerste editie wordt ons festival afgesloten met een grandioze samenzang. Nog één keer 

doen alle koren en het publiek hun uiterste best en klinkt het gezang door tot in alle uithoeken van 

Noordwijkerhout. Dit jaar hebben we gekozen voor twee nummers: “Het Noordwijkerhouts 

Volkslied” en “You’ll never walk alone”. Twee meezingers die de verbondenheid met, en de 

saamhorigheid in ons mooie dorp ten volle uitdragen.  

Na de samenzang van de koren heeft de commissie nog een verrassingsoptreden in petto.  

Het verhaal gaat dat het een optreden van een bekend artiest betreft. Zorg dat u erbij bent! 

Laten we er samen een geweldig slot van deze mooie dag van maken!! 

 

Sponsoren 

Het was best even spannend! Zouden de sponsoren, die al jarenlang het shantyfestival in Noordwijkerhout 

mogelijk hebben gemaakt dit ook na de  coronacrisis blijven doen?  Het antwoord is nu duidelijk. Het 18e 

festival wordt gehouden en dat is mogelijk gemaakt door de sponsoren. Voor deze onvoorwaardelijke 

steun zijn we hen dan ook dankbaar. 

We bevelen de sponsoren, die allen vermeld worden op het, tijdens het festival  

gratis verkrijgbare, programmaboekje, dan ook van harte bij u allen aan. Dit 

onder het motto: 

De sponsoren steunen het festival, wij steunen de sponsoren!  
 
Maar dit festival wordt ook weer mogelijk gemaakt door U, de vrienden van ’t 

Bollenhart.   En daar zijn de leden zeer erkentelijk voor! 

We hopen dat we 20 augustus met elkaar kunnen genieten van een mooie, muzikale dag! Graag tot dan! 


