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Welkom 

Deze nieuwsbrief is voor een aantal nieuwe vrienden van ’t Bollenhart de eerste nieuwsbrief die zij 

ontvangen. De redactie heet hen van harte welkom bij de club en hoopt dat u zich snel thuis zal voelen. 

Indien u wilt reageren op de brief of andere op- of aanmerkingen wilt maken over het koor of de 

vereniging kunt u dit altijd sturen naar het emailadres bollenhart@gmail.com. 

Als u de contributie nog moet overmaken gebruik dan het bankrekeningnummer van de vrienden van ’t 

Bollenhart NL50 RABO 0174 1514 03. Vermeld aub wel even voor welk jaar u de contributie betaalt (2022 en/of 

2023). De contributie bedraagt minimaal €10,= per kalenderjaar. 

  

Het feest is voorbij! 

 

We hebben er lang naar uitgekeken. Het 20 

jarig bestaan van ’t Bollenhart. Maar om 

reden die ons allen bekend zijn is het allemaal 

wat later geworden. Als eerste werd in het 

kader van dit jubileum de glossy 

gepresenteerd. Een boekwerk waarin alle 

aspecten van 20 jaar shantykoor in 

Noordwijkerhout in beeld en woord 

weergegeven zijn. En dan zondag 16 oktober! 

Een jubileumconcert in de Muze. Een 

voorstelling die in een mum van tijd 

uitverkocht was. Helaas zijn er velen, waaronder vrienden, teleurgesteld omdat er geen kaarten meer 

beschikbaar waren. En dat is en blijft natuurlijk erg jammer. Volgend jubileum misschien Ahoy huren? 

Het was een geweldige middag. De mannen van het koor deden wat er van hun verwacht werd. Ze stegen 

boven zichzelf uit. Het programma bevatte een aantal nieuwe liedjes die door de aanwezigen goed 

ontvangen werden. Emeritus-pastoor van de Sint Maarten parochie (en de St. Jozefkerk), Andre Goumans, 

praatte de middag aan elkaar.  

Het gehele bestaansverhaal van ’t Bollenhart passeerde de revue. De leden die overleden zijn werden 

herdacht met een minuut stilte én het toepasselijke “Onze Vader”, gezongen door koor en oud-pastoor.   

Verschillende leden en commissies werden in het zonnetje gezet en met een ovationeel applaus bedankt 

voor hun veelal jarenlange inzet. Zoals de muzikanten, de 

kledingcommissie en de muziekcommissie. Van deze laatste 

commissie werd Henk van Parera, die vanaf de beginjaren 

liedjes maakt en aanpast voor het koor in het zonnetje gezet. 

Zijn echtgenote werd verrast met een mooie ruiker bloemen 

en ook zij kregen van het publiek een ovationeel applaus. 

Uiteraard werd het concert afgesloten met het 

Noordwijkerhouts volkslied dat uit volle borst werd 

meegezongen door het aanwezige publiek. 

Een geweldige middag die herhaling verdient. Of, zoals de 

zwaaimeester het samenvatte “ We kunnen niet wachten op 

het concert t.g.v. het 25 jarig bestaan”.  
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Het Jubileumconcert is op You-Tube terug te zien!! 

 

Het jubileum concert is terug te zien op het internet op de site YouTube.  

Ga daarvoor naar het adres: https://youtu.be/tLtXY7vbsEg 

 

Erelidmaatschap  

Aan het einde van het concert kwam voorzitter Jaap Beunder aan het 

woord. Hij richtte zich tot Jan de Klerk, alias de zwaaimeester, die 

daardoor zeer verrast werd. Jaap memoreerde dat Jan nu ruim 8 jaar 

als dirigent voor het koor staat en dat hij dat met volle overgave en 

met 100 % inzet doet. Waar leden nog wel eens afwezig zijn door 

vakanties of andere activiteiten passen Jan en Anja hun vakanties en 

uitjes aan de agenda van het koor aan. Leden én bestuur zijn zeer in 

hun sas met de wijze waarop Jan invulling geeft 

aan het leiden van het koor. Iedereen hoopt 

dat hij dit nog jaren kan en wil blijven doen. 

Als blijk van waardering heeft het bestuur 

besloten Jan het erelidmaatschap van de 

verenging toe te kennen. Voor het eerst in die 

al die jaren wist Jan even niet wat hij moest zeggen maar dat herstelde zich gelukkig 

razend snel. Een oorkonde waarin het erelidmaatschap bevestigd werd was zijn deel 

en voor Anja een mooi boeket bloemen. En van het publiek een langdurig ovationeel 

applaus! 

 
  
 

Agenda 

Niet alle optredens zijn toegankelijk (open) voor publiek: 

(Besloten)  Zaterdag 29 oktober, Bernardus Sassenheim   

(Besloten)  Woensdag 23 november, Munnekeweij Noordwijkerhout, 

(Besloten)   Zaterdag 3 december, Dorpshuis Vogelenzang, 

(Open)   Zaterdag 17 december, St Victorkerk Noordwijkerhout (Samenzang met  

Harpe Davids) 

(Onder voorbehoud 

open)   Vrijdag 23 december om 16.00 uur Huis ter Duin Noordwijk, 

 (Open)   Zondag 25 december om 10 uur St. Jozefkerk Noordwijkerhout  

    (Zorg dat u op tijd aanwezig bent want ervaring leert dat de kerk vroeg vol is!) 

 Kijk op de website https://www.shantykoorbollenhart.nl/ voor de laatste informatie over de optredens. 
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