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Afscheid van Henk Heemskerk 
Oprichter, voorzitter en erelid van ‘t Bollenhart 

 

Dinsdag 6 september heeft het koor 

afscheid genomen van Henk Heemskerk, 

oprichter, eerste voorzitter en erelid van de 

vereniging ’t Bollenhart. Niet alleen ’t 

Bollenhart nam afscheid. Het herenkoor St. 

Caecilia van de Victorparochie en vele 

aanwezigen in de kerk zorgden ervoor dat 

het een indrukwekkend afscheid was. 

Toen Henk in 2013  het voorzitterschap, na 

12 jaar,  overdroeg aan Arnold Geerlings 

was het niet zo dat zijn liefde en 

enthousiasme voor het koor ophielden. Met nieuw elan pakte hij zijn nieuwe rol als erelid op. Hij 

onderhield contacten, bezorgde een bloemetje en maande leden om toch vooral naar repetities en 

optredens te komen. Onvermoeibaar ook toen zijn partner Ageeth ziek werd en later toen hij zelf 

gezondheidsperikelen kreeg. Altijd onderweg, altijd zorgen voor een ander. Woorden zeggen veel maar 

lang niet alles. De genegenheid gepaard met het verdriet bij het afscheid zei wel alles. Henk bedankt voor 

je geweldige inzet  en we zullen je nooit vergeten!                                Farewell Shanty! 

 
 
Februari  2002: Henk Heemskerk, Aad v.d. Burg en Ria 

v.d. Burg-Koster tekenen de oprichtingsakte van ’t 

Bollenhart. Een foto maar wel een foto van een 

belangrijk moment voor Henk én voor shantykoor        

‘t Bollenhart. 

Woordje van de voorzitter van ’t Bollenhart Jaap Beunder 

tijdens de afscheidsceremonie. 
 
Henk was in 2001 op een feestje bij Gerda en Piet van Rooijen. 

Daar trad het Shantykoor ‘De Zeekanters’ uit Noordwijk op. 

Henk dacht dat dit in Noordwijkerhout ook goed aan zou slaan. 

Vrolijk en gemoedelijk, dat past wel bij ons dorp. Samen met 

zijn vriend Aad van den Burg is Henk van start gegaan. 

Muzikanten regelen, koorleden uitnodigen, een dirigent zoeken 

en de eerste liedjes 

uitkiezen. In een rap tempo werden 35 mannen gevonden en de 

naam werd ook snel gevonden: Shantykoor ’t Bollenhart. 

Jarenlang is Henk onze eerste voorzitter geweest. 

Samen met Ageeth heeft hij met enorm veel enthousiasme ons 

koor een plek gegeven in Noordwijkerhout. 

Terecht werd Henk op 2 oktober 2013 benoemd tot erelid van 

ons koor. Henk en Ageeth waren een gouden koppel voor ons 

koor.  Jarenlang waren zij medeorganisator van ons festival. De 

kleding voor het koor werd geregeld. 

En Ageeth hield toezicht of iedereen er wel netjes uitzag. 

Bij elk feestje stond een bosje bloemen op alle tafels. 

Henk had tientallen adresjes waar regelmatig een bloemetje 

werd gebracht.  En als ik zo de kerk inkijk zal er bij menigeen van 

u een lege vaas op tafel staan. 

Wij zijn Henk enorm veel dank verschuldigd voor al zijn werk 

voor ons koor. De naam Henk Heemskerk zullen wij nog lang 

met veel respect uitspreken. 

Henk, je bent nu weer bij degene die je zo miste, en bij de 

Bollenhart vrienden die jou voorgingen. Zing daar samen maar 

een mooi liedje. 

Henk, vaar wel! 
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