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Was u erbij? 

Wat een feest was het zaterdag 20 augustus in het centrum van ons dorp! Een muziekfeest met acht koren 

die allemaal hun best deden de grote schare publiek te vermaken, mooi weer en een geweldige sfeer. Een 

dag waarop de commissie en overige leden van de vereniging met gepaste trots terugkijken.  

Natuurlijk hopen we dat u erbij was en dat u er ook van genoten heeft.  Op de website van “Blik op 

Noordwijkerhout” staan veel foto’s en filmpjes van deze feestdag. Maar ook in deze nieuwsbrief willen we 

graag een impressie van deze dag geven: 

 
Weet u dat….? 

✓ Het repertoire van het koor 165 nummers bevat. Dit zijn zowel shanty’s (115) als kerstliedjes (50), 

✓ U op de website van ’t Bollenhart altijd de laatste informatie kunt vinden m.b.t. het koor, 

✓ Het koor momenteel 54 zangers, 4 muzikanten en 1 zwaaimeester telt, 

✓ Dat de leden heel blij zijn met alle vrienden die ’t Bollenhart heeft maar dat zij er graag nog meer 

vrienden bij willen krijgen, 

✓ Op Facebook  veel foto’s en filmpjes staan van verschillende optredens van ’t Bollenhart, 

✓ Op YouTube staan met name veel video’s,  

✓ Zwaaimeester Jan de Klerk al ruim 8 jaar officieel (14 mei 2014) muzikaal leiding geeft aan het koor, 

✓ Er vanaf 2015 geen wachtlijst voor leden meer is voor het koor, 

✓ Er gezocht wordt naar nieuwe mensen voor de festivalcommissie, 

✓ ’t Bollenhart inmiddels (ruim) 20 jaar bestaat en de leden dat zondagmiddag 16 oktober a.s. met u 

willen vieren in de Muze in Noordwijk. 
 
20 jaar Bollenhart, save the date! 

Dat ’t Bollenhart in 20 jaar bestaat hoeven we niet meer te vertellen.  U heeft, als vriend, allemaal de 

glossy t.g.v. dit jubileum ontvangen. Dat de vereniging op 16 oktober een jubileumconcert organiseert 

hebben we ook al meerdere keren in de nieuwsbrief gemeld. En ook nu, in deze nieuwsbrief, gaan we nog 

niet alle details verklappen. We adviseren u wel de datum in de agenda te zetten en te zorgen dat u erbij 

bent. In de volgende nieuwsbrief zullen we alle details beschrijven. Dat is bij deze beloofd! 
 
RaBo Club-Support,  

Vanaf 5 september a.s. gaat de Rabo Club-Support weer van start. Als u een Rabo rekening heeft dan  heeft 

u de mogelijkheid ons koor financieel te ondersteunen. Van 5 september tot 27 september kunt u een 

stem uitbrengen op ons koor. Voor elke uitgebrachte stem keert de RaBobank een klein bedrag op de 

rekening van ons koor.  Met elkaar kunnen we zorgen dat die kleine beetjes uitgroeien tot een groot, mooi  

bedrag.  Stemmen kan via de Rabo app of rabobank.nl/clubsupport.  U kunt natuurlijk ook familie en 

vrienden vragen ons te steunen! Dat zouden wij bijzonder waarderen! 

http://www.shantykoorbollenhart.nl/
http://rabobank.nl/clubsupport
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Nieuwe leden, 

In de afgelopen periode is het koor uitgebreid met een zestal zangers. En zoals het protocol het vereist 

worden zij, na een proefperiode, officieel in het koor opgenomen wanneer zij de “plunjezak” overhandigd 

hebben gekregen. Dat is dus een serieuze, officiële handeling die veelal plaats vindt tijdens een repetitie-

avond. Wij willen deze nieuwe leden graag aan u voorstellen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Niet alle optredens zijn toegankelijk (open) voor publiek.  

(Open)  Zaterdag 3 September om 14,45 uur, cultuurmarkt rond de Witte Kerk, 

(Besloten)  Zaterdag 10 September om 14.30 uur, BNS Voorhout, 

(Besloten) Zaterdag 1 Oktober om 11.00 uur, Van Wijckerslooth, Oegstgeest 

(Besloten) Zaterdag 8 Oktober om 11.00 uur, Witte Huis Oegstgeest  

(OPEN)  Zondagmiddag  16 Oktober JUBILEUMCONCERT IN DE MUZE NOORDWIJK, nadere info volgt, 

(Besloten) Zaterdag 29 Oktober om 14.30 uur, St. Bernardus Sassenheim 

(Besloten) Zaterdag 3 December om 16.00 uur, dorpshuis Vogelenzang 

 
  

 

 

 

 

 

De nieuwe leden zijn van links naar rechts, naast voorzitter 
Jaap Beunder: Kees Oostdam, Richard van Dijk, Frans 
Brouwer, Hennie van der Hulst. 
Henk van Steijn staat niet op de foto..  
 

Mark de Jong ontving in juli de 
plunjezak van de voorzitter van 
’t Bollenhart. 

Foto 't Bollenhart 20 augustus 2022F 

http://www.shantykoorbollenhart.nl/
https://marente.nl/woonzorglocaties/locaties/van-wijckerslooth

