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Music is  
the doctor
Aan dat nummer moest ik denken bij het schrij-
ven en samenstellen van deze editie met als 
thema ‘muziek’. Een lied uit mijn middelbare 
schooltijd. Ik was 17 jaar toen de Doobie Brothers 
het uitbrachten. Dertig jaar oud is het, maar de 
boodschap staat nog steeds als een huis. 

Want ook in de zorg voor onze cliënten speelt 
muziek een belangrijke rol. Muziek heeft na-
melijk een helende werking. Op de site mu-
ziektherapie.nl staat zelfs: ‘Het positieve effect 
van muziek op onze gezondheid is overtuigend 
bewezen’. En dat is ook de ervaring van onze 
drie muziektherapeuten. Daarnaast hebben 
nieuwe manieren van muziek luisteren hun weg 
gevonden in onze vestigingen. Gerard is mantel-
zorger en heeft speciale playlists gemaakt voor 
het Leendert Meeshuis. Maar voor mevrouw 
Jansen-Meijer heeft zelf zingen in een koor haar 
voorkeur. 

De Doobie Brothers, inmiddels 70-plussers,  
zingen nog steeds en treden ook nog op.  
Het houdt hun vast gezond.

Op de cover

Lidewij Hartman 
Eindredacteur
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Gestamp en gezellig geklets van kinderen in de gang: regelmatig 
bezoeken kinderen van kinderdagverblijven vestigingen van 
Warande. Het doel van deze bezoeken is interactie met ouderen 
voor de kinderen en een leuke activiteit voor onze bewoners. 
Samen zingen en muziek maken staat vooral op het programma. 
In Heerewegen en De Loericker Stee komen de kinderen van 
kinderdagverblijf In de Rups langs. De kinderen van kinderopvang 
de Bosuiltjes, een kinderdagverblijf op het Berg en Boschterrein in 
Bilthoven, gaan twee keer per maand naar het Leendert Meeshuis.

Structuur
In de Tuinzaal van het Leendert Meeshuis staan de 
stoelen al klaar in een grote kring. Bewoners zoeken 
een plekje. Zo meteen komen acht kinderen van de 
Bosuiltjes. Vandaag zijn er ongeveer twaalf bewoners. 
Sommigen zingen mee, anderen genieten met hun 
ogen dicht. Of doen een dutje. Wendy is pedago-
gisch medewerker en werkt ruim twintig jaar bij de 
Bosuiltjes. ‘Het programma is heel gestructureerd 
en elk bezoek hetzelfde, maar de beleving is elke 
keer anders. Het zijn toch kinderen en dat maakt het 
anders. Soms zijn ze rustig en soms onrustig. We 
kijken daarom ook altijd naar de samenstelling van 
de groep. Het kan echt per dag verschillen hoe het 
met de groep gaat. De structuur geeft herkenning en 
veiligheid, voor iedereen die meedoet.’

Liedjes
Heleen de Weger, medewerker cultuur en welzijn van 
het Leendert Meeshuis, begeleidt de bijeenkomst. Ze 
speelt op de xylofoon. ‘Het is pentatonisch (vijftonig) 
en erop gericht om rustig te worden.’ Het werkt: 
kinderen en bewoners worden stil. Heleen begint met 
het zingen van het eerste lied: een antroposofisch 

lied met gebaren en bewegingen erbij. ‘Stralend 
stijgt de zon omhoog…’ Bewoners en kinderen doen 
mee. Daarna komen er meer bekende liedjes voorbij. 
Jan Huigen in de ton, de zevensprong, op een grote 
paddestoel: rood met witte stippen… Vervolgens 
vertelt Heleen een verhaal over de belevenissen van 
kabouters Floris en Gruit en vraagt de peuters naar 
hun belevenissen. Ze drinken een glaasje drinken en 
krijgen een handjevol rozijntjes en met verschillende 
kringdansjes komt het programmaatje tot een eind. 
Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven… en dat 
is één…

Interactie
Van het Leendert Meeshuis doen bewoners mee 
van drie afdelingen. ‘Het doet hen goed om ‘jonge 
levenskrachten te zien’ legt Heleen uit. Wendy ziet de 
ouderen, die vaker meedoen, verder wegzakken in 
hun dementie. Maar zodra de herkenning er is van de 
liedjes, gaan ze van dutten naar meedoen. ‘Soms zijn 
er ook familieleden bij. Voor hen is het fijn om erbij te 
zijn en hun naaste te zien meedoen’, vertelt Wendy. 
En voor de kinderen is het ook een uitje. Wendy legt 
uit: ‘We zitten hier op een groot terrein met prachtige 

‘De interactie met 
ouderen is mooi  
om te zien’
Warande werkt samen met kinderdagverblijven

natuur om ons heen. Een activiteit buiten het terrein 
is niet makkelijk te organiseren. Daarom zijn we blij 
met dit uitje. Het is niet te ver weg, goed te regelen 
en toch iets anders dan het standaardprogramma van 
het kinderdagverblijf. Ook voor de oudere kinderen is 
het een goede toevoeging. De interactie met oude-
ren is mooi om te zien.’

Visjes
Na bijna een uur zit de activiteit erop. Bewoners gaan 
terug naar hun afdeling en de kinderen lopen naar 
het kinderdagverblijf.  Wendy: ‘We hebben heel pret-
tig contact met Heleen. Onze kinderopvang is erg 
gericht op de natuur en dat is het Leendert Meeshuis 
ook. Aan het einde maken we een mooi wandelinge-
tje door de tuin waar de kinderen genieten van de 
natuur, de visjes in de vijver en de waterval.’

Stralend stijgt de zon omhoog
Rijzend langs de hemelboog
Wijst hij ons de dag.

Door de stille nacht omhuld
Werden wij met kracht vervuld,
Voor de nieuwe dag.

Dankbaar gaan wij aan het werk,
Blij en sterk.
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Mevrouw Jansen-Meijer woont al heel wat jaartjes in woon-
centrum In de Dennen. Zij is daar samen met haar man 
naartoe verhuisd, toen hij steeds meer zorg nodig had.  
Warande was voor het echtpaar geen onbekende plek, want 
zij zetten zich al jaren in als vrijwilliger.

Haar hele volwassen leven is mevrouw lid geweest van zang-
koor Cantiamo uit Austerlitz. “Toen ik bij het koor ging, heet-
te het nog Ons Genoegen”, vertelt mevrouw. “De toenmalige 
dirigent was meneer Greeven en hij was een buurman van 
mijn Jan. Hij heeft mij overgehaald om bij het koor te gaan… 
Doe het nou maar, zei hij. En zo is het gekomen. Maar ik heb 
er geen spijt van gehad, hoor. Het zingen heeft veel voor mij 
betekend. Ik heb zo veel plezier bij het koor gehad en geno-
ten van alle optredens. Eigenlijk was het een deel van mijn 
leven. Ik was 19 toen ik bij het koor kwam en ik heb ze nu 
net laten weten dat het, na 73 jaar, echt niet meer gaat.

“Het zingen is  
een deel van het leven”
Mevrouw Jansen-Meijer

Heeft u ook een 

favoriet? Een gerecht, 

vakantiebestemming  

of hobby van vroeger,  

die u wilt delen?

redactie@ 

warandeweb.nl

Muziek geeft  
mij energie

In 2019 ben ik manager Mens en Ontwikkeling bij  
Warande, echtgenote van een beroepsmusicus,  
moeder van twee pubers, als vrijwilliger actief en ik zing 
in projectkoren, speel blokfluit in een kwartet en speel 
piano/orgel waar nodig en als ik zin heb.  
Heerlijk! Met een vol hoofd, een volle agenda en een 
vol huis is er niets wat mij meer helpt dan even achter 
die piano zitten of een uurtje met mijn blokfluitkwartet-
ters samen muziek maken. Muziek geeft mij energie, 
muziek ontspant, en het samen muziek maken heeft mij 
leren luisteren en afstemmen. En ik heb de hoop dat dit 
een leven lang zo werkt! Onlangs bezocht ik een van 

mijn ‘oude’ koorleden; ze woont in een van onze  
locaties. Natuurlijk kwamen we te spreken over muziek.  
Ze gaf aan dankbaar te zijn dat ze zangles had gehad. 
En ze zong – helder, met wel een wat bibberige stem – 
Die Forelle van Schubert, in zijn geheel, in het Duits!  
En ze straalde... En – een beetje trots op zichzelf is ze 
nog steeds – ze begon over haar eerste solo, een liedje 
dat we beiden kennen We zongen het liedje samen.  
En ik was ontroerd. Ik had me zorgen over haar  
gemaakt – zou ze het naar haar zin hebben op haar 
nieuwe stek? Onze samenzang stelde me gerust: als  
ze nog kan zingen...

Annemieke Schuur, Manager Mens & Ontwikkeling

In de woonkamer van mijn Achterhoekse geboortehuis 
staat een harmonium. Ik ben tien jaar jong, en probeer al 
trappend (zo’n ding heeft blaasbalgen!) een vaste stroom 
lucht te creëren. De klank van het oude instrument is zacht 
en romantisch. Ik blader door de vergeelde bladmuziek 
van mijn vader. Ook de zangbundels speel ik door en 
probeer erbij te zingen. Of ik op orgelles wil, vraagt mijn 
vader. Hij heeft les gehad vanaf zijn 20e en stelt vast dat 
het beter is om eerder te beginnen. Ik ga op orgelles en 
ga ook door met mijn blokfluitlessen en koorrepetities. 
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De juiste 
muziek  
voor het juiste 
moment

Gerard van den Bosch en Anna Eijsbouts  
over  samen bij Warande

Gerard van den Bosch is echtgenoot en mantelzorger van Leidy. Vanwe-
ge dementie woont Leidy in het Leendert Meeshuis in Bilthoven. Hier is 
veel aandacht voor antroposofie, natuur en muziek. Anna Eijsbouts is 
medewerker cultuur en welzijn en heeft in de zorg en in de huiskamer 
gewerkt. Door Leidy en door hun liefde voor muziek hebben Gerard en 
Anna een klik met elkaar gekregen. En Gerard heeft een tip voor mantel-
zorgers en familie.

Gerard:  
‘Toen mijn vrouw in het Leendert Meeshuis kwam 
wonen, genoten we eerst samen van muziek in 
haar mooie, ruime kamer met uitzicht op de tuin. 
Ik zocht muziek uit die zij mooi vond en zette die 
bij elkaar op een afspeellijst op Spotify. Met tablet 
en draadloos geluidsboxje ging ik dan naar Leidy 
toe. Het was voor mij fijn om te zien dat de muziek 
haar goed deed. In de huiskamer werd al veel met 

muziek gedaan.’ 

Anna: 
’In mijn tijd als huiskamermedewerker, was ik erg 
met de zoektocht naar de juiste muziek voor het 
juiste moment bezig. Bewoners kunnen onrustig 
zijn. Dit hoort bij hun ziekte maar daar willen we 
natuurlijk zo goed mogelijk mee omgaan. Zo vond 
ik uit dat een bewoner rustiger werd van muziek 
van Pavarotti. En samen met Gerard vonden ook 
nog iets anders uit: als we een draadloze speaker 
midden op tafel zetten, reageerden bewoners 
beter dan dat we de speaker ergens anders in de 
huiskamer plaatsten. Het geluidseffect is dan fijner 
voor ze. Ik vind het fijn dat het Leendert Meeshuis 
zo snel heeft geïnvesteerd in meer draadloze 
speakers voor in andere huiskamers. Maar we 
blijven in de woonkamer om te kijken hoe het met 
de bewoners gaat. Want het ene moment valt be-
paalde muziek beter dan het andere moment. En 
als iemand even slecht gehumeurd is, had ik mijn 
eigen stem altijd bij me! Als ik een vrolijk of gek 
liedje zong, kwam het vaak weer snel goed.’ 

Gerard: 
‘Mijn vrouw en andere bewoners kunnen zich door 
muziek ergens op richten. Ze schieten ineens in 
de lach of ontspannen. Nu mijn lieve vrouw steeds 
vaker en langer met gesloten ogen op haar bed 
ligt, hoop ik haar met zachte, mantra-achtige  
muziek wat rust te geven. Voor andere bewoners 
ben ik bezig om te kijken wat het effect van voorle-
zen is, inclusief de (dieren)geluiden die bij het 
boek horen.’

 Anna: 
‘Inmiddels ben ik medewerker cultuur en wel-
zijn. Ook nu heb ik nog steeds veel contact met 
Gerard. Hij vindt het leuk om speellijsten, playlists, 
te maken. Het grote voordeel van de bijdrage 
van Gerard is dat hij zich open stelt voor andere 
genres dan zijn eigen voorkeur. Zo hebben we nu 
niet alleen speellijsten met klassieke muziek maar 
ook met jazz, Nederlandstalig, Franse chansons 
en zelfs conferences. Zijn enthousiasme is heel 
aanstekelijk!’

Tip 
Gerard: ‘Ik hoop dat veel mantelzorgers en 
familie dit lezen. Want ik heb ervaren dat 
het heel belangrijk is dat je al in de thuis- 
situatie met elkaar praat over muziek. Waar 
houdt je geliefde van? Hoe was het vroe-
ger? Als een opname in een verpleeghuis 
onontkoombaar is, kun je medewerkers 
goede informatie geven. Je kunt op 
internet favoriete muziek opzoeken en 
luisteren. Met pen en papier maak je een 
lijstje. Of digitaal. Ik heb een Spotify-abon-
nement. Zo kon ik de speel- 
lijsten alvast thuis maken. Het is niet alleen 
belangrijk om te weten of iemand wel of 
geen spruitjes lust maar ook muziekvoor-
keuren zijn essentieel. En natuurlijk andere 
liefhebberijen of interesses. Zo geef je 
medewerkers handvatten om er makkelijker 
een prettige dag voor je geliefde van te 
maken.’ 

Nog een tip
‘Op Youtube zijn filmpjes te vinden hoe je 
met Spotify werkt’.
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Bewust en afgestemd
In de huizen van Warande zingen de bewoners veel. Mickey: 
‘Zingen met begeleiding is een groot onderdeel van ons 
werk. Zingen roept namelijk herinneringen op, maar ook kan 
het helpen bij het verwerken van verlies. Mensen met afasie 
die bepaalde woorden niet meer kunnen vinden, vinden de 
woorden wel met het zingen.’ ‘De muziek is eigenlijk niet 
de therapie’, vult Mieke aan. Zij vervolgt: ‘Maar het is een 
middel. Het zijn niet zomaar liedjes. Het lied dat wij kiezen is 
afgestemd op de bewoner. Daarvoor moeten wij de bewo-
ners kennen. Wij moeten achterhalen welke muziek geschikt 
is om die bewoner te raken of om herinneringen op te halen. 
Dus de keuze van een lied is heel bewust, maar ook de 
toonsoort en het ritme waarin wij spelen kiezen we bewust. 
Kies je voor een rustig ritme bij het begeleiden van het lied 
of kies je voor een opwekkend ritme. Er liggen dus allemaal 
keuzes onder ‘gewoon een liedje spelen’.’ Aan het begin van 
de dag kan muziek ondersteunen om in een goede stem-
ming te komen. Voor sommige bewoners is het moeilijk om 
’s morgens hulp te krijgen bij wassen en aankleden. De juiste 
muziek, een kwartier van te voren aangezet, kan helpen om 
in een fijne stemming te komen.
 
Ingang en uitlaatklep
Doel van de muziektherapie is verbetering van de kwaliteit 
van leven. Het welbevinden van de bewoner staat centraal. 
Mieke: ‘Daarnaast werk je aan specifieke dingen die bij be-
woners spelen. Zoals onbegrepen gedrag, waar de bewoner 
zelf last van heeft en waar de omgeving ook moeilijkheden 

Er liggen allemaal 
keuzes onder  
‘gewoon een  
liedje spelen’
Dat ene nummer van Neil Young, die cantate 
van Bach of die meezinger van André Hazes. 
Iedereen heeft zo zijn of haar muziekvoorkeu-
ren. Dus onze bewoners ook. Deze voorkeuren 
gebruiken onze muziektherapeuten in hun werk 
met de bewoners. Mieke van den Goorbergh, 
Mickey de Groot en Judith van Harten vertellen 
over zingen, ritme en klanken. 

Op de foto van links naar rechts:  
Mieke van den Goorbergh, Mickey de Groot en Judith van Harten.
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mee ervaart. Wij gebruiken de muziek om een ingang 
te creëren bij bewoners. Doelen zijn o.a. houvast 
bieden en eigenwaarde vergroten, ondersteuning bij 
verwerking van verlies van gezondheid of dierbaren, 
verbeteren van stemming en bieden van communica-
tie- en expressiemogelijkheden aan mensen met  
afasie. Mickey: ‘Mensen met ernstige afasie kunnen 
vaak de woorden van een lied wel zingen, terwijl zij 
niet of nauwelijks kunnen spreken. We kunnen dit 
gebruiken om via zingen naar spreken van eenvoudi-
ge zinnen te komen.‘ Mieke vertelt over een mevrouw 
met woordvindingsproblemen, die haar dementie 
niet kan verwerken. Zij wil graag naar huis en haar 
medebewoners begrijpen haar niet. ‘Met die mevrouw 
trommel ik en ik speel de pauk met haar. Zij vindt dat 
een “warme” klank. Op een gegeven moment zei ze: 
‘hier word je weer blij van.’ Zij heeft dat wat ze niet 
meer kan vertellen van zich af kunnen spelen.  
Dan gebruik je muziek als een uitlaatklep.’

Contact en samen
Ook geven de muziektherapeuten groepstherapie, 
zoals samen zingen en het muzikaal bad. Dit bad is 
gericht op bewoners die vergevorderd zijn in hun 
dementie. Dit zijn bewoners met wie je nog nauwelijks 
contact kunt maken. Mickey: ‘Je biedt dan een soort 
klankconcert aan, gericht op contact maken en de 
bewoner laten ervaren dat hij er nog is. Je geeft dan 
ontspanning en heel gerichte prikkels, zodat iemand 
nog kan ervaren van ‘dit is mijn lijf’. Samen zingen 
geeft bewoners een gevoel van saamhorigheid. Mieke 
legt uit: ‘Een bewoner zegt met een grote glimlach: 
‘wat heerlijk zo echt even samen te zijn’. Mensen met 
dementie leven steeds meer in hun eigen binnen- 
wereld. Het gevoel ergens bij te horen is voor velen 
heel waardevol.’

Aandacht en effect
‘Als muziektherapeuten hebben we allemaal een ver-
schillende achtergrond. Zo vullen we elkaar mooi aan’, 
vertelt Judith. Warande heeft twee huizen met een 
antroposofische identiteit en dat zie je ook terug in 
de muziektherapie. De antroposofie ziet de mens als 
een eenheid van lichaam, ziel en geest. Mieke: ‘In de 
muziektherapie probeer je dan ook deze aspecten aan 
te spreken. Wezenlijk binnen de antroposofie is dat je 
ook de werking van de klank op zich gebruikt. Wil je 
een warme diepe omhullende klank of wil je juist een 
iets scherpere wakker-makende klank? We proberen 
zoveel mogelijk iemands gezonde deel aan te  
spreken. Wat je aandacht geeft groeit!’
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat muziekthe-
rapie bij mensen met dementie  echt effect heeft. 

“‘k Moet dwalen, ‘k moet dwalen, 
langs bergen en langs dalen
Daar komt een kleine springer in het veld
Hij zwaaide met zijn hoed, hij stampte met zijn voet
Kom laten wij nu dansen gaan, dansen gaan
En de anderen moeten blijven staan”

Veel van onze bewoners dwalen. Ze dwa-
len rustig in hun innerlijk, langs bergen en 
langs dalen, verwerken en verteren hun 
leven. Sommigen dwalen letterlijk door de 
gangen, hebben beweging nodig om zich 
goed te voelen. Anderen dwalen onrustig, 
dan is het fijn als er een kleine springer 
in het veld komt die hen even bij de hand 
neemt om samen te dansen.
Tijdens de muziektherapie in de oude-
renzorg klinken veel liederen en liedjes. 
Een lied geeft houvast als je moet dwalen. 
Een lied brengt herinneringen naar boven, 
vaak van lang geleden. Je verleden heeft je 
gevormd tot wie je nu bent, door een lied 
kan dit weer klinken en wordt wie je bent 
bevestigd.

Singing in the brain, boek van professor Erik Scherder

Wanneer je naaste dementie heeft, weet je misschien wel dat muziek een bijzonder effect 
kan hebben op mensen met dementie. Maar hoe kan dat? Wat gebeurt er in de herse-
nen? Professor Erik Scherder legt het uit in zijn boek Singing in the brain. Hij vertelt wat 
het effect is van muziek op het brein. Hij gaat daarbij in op de invloed van muziek bij  
emoties als angst en pijn, maar legt ook uit wat er gebeurt als mensen met hersenaan-
doeningen, zoals dementie, parkinson en autisme, muziek luisteren. In Singing in the 
brain haalt Scherder wetenschappelijk onderzoeken aan en illustreert deze met  
casestudies, bijzondere ervaringen van echte mensen.

Meer informatie over muziek en dementie 
Handige website: www.zorgvoorbeter.nl/dementie/zorg/muziek

Verhuizing Van Dokkum en Vermeer naar Bovenwegen

Op locatie Bovenwegen heeft Warande een nieuwe vleugel met zorgappartementen gebouwd.  
In september hebben bewoners de appartementen in gebruik genomen. De afdeling Van Dokkum 
(voorheen Cattenbroeck van Heerewegen) is voor cliënten bij wie nog niet helemaal duidelijk is wat 
er aan de hand is en wat zij nodig hebben aan zorg. Deze bewoners hebben vooral een zorgvraag 
rondom dementie. Zij verblijven voor observatie en onderzoek tijdelijk op de afdeling Van Dokkum. 
De afdeling heeft een BOPZ-erkenning. De afdeling Vermeer (voorheen Kerckebosch van  
Heerewegen) is ook verhuisd naar Bovenwegen. De bewoners van afdeling Vermeer hebben een 
(lichte) psychogeriatrische zorgvraag. Met behulp van aanpassingen in het gebouw, zoals inzet van 
zorgtechnologie, zorgen we dat Bovenwegen een fijne én veilige plek is voor iedereen. 

Keurmerk Prezo voor hospice 

Hospice Heuvelrug heeft sinds de zomer het Prezo keurmerk. Dit is een  
kwaliteitsmodel van kwaliteitsinstituut Perspekt. Centraal binnen Prezo  
Hospicezorg staan de patiënten en hun naasten. Hoe ervaren zij hun  
woon- of leefsituatie? Hoe beleven zij hun situatie spiritueel, sociaal, fysiek 
en psychisch? Welke specifieke behoeftes hebben zij in de stervensfase?  
En welke behoeftes hebben naasten als het gaat om nazorg? Prezo kijkt naar 
de geleverde prestaties aan patiënten en hun naasten, en toetst of deze  
(voldoende) bijdragen aan de ervaringen van patiënten en naasten. Kijk voor 
meer informatie op www.perspekt.nu/keurmerken/prezo-hospicezorg

Campagne Ik Zorg

Kaat Schreuders is verpleegkundige in opleiding en zij is gefilmd 
en gefotografeerd voor de campagne Ik Zorg. Dat deed zij samen 
met de heer Oerlemans, bewoner van In de Dennen, met wie zij een 
speciale band heeft. Dit is een vervolgcampagne van het ministerie. 
Uitgangspunt van de campagne: “Ook een dagelijkse warme relatie 
in de verzorgende sector kan mooi zijn. Plezier, voldoening, dank-
baarheid en collegialiteit zijn de sleutelwoorden. Het beetje extra wat 
het werk leuk en uitdagend maakt en uiteindelijk een gevoel van trots 
geeft als de patiënt/cliënt daar dankbaar voor is.”

Je ziet dat, als het gevoel erbij betrokken is, dat dit 
effect heeft op de hersenen. Het moet dan wel echt 
de voorkeursmuziek van die mensen zijn. ‘Dus zomaar 
muziek draaien werkt niet. Daarom werken wij bijvoor-
beeld met speciale afspeellijsten die medewerkers op 
de huiskamers of via een MP3 speler en koptelefoon 
kunnen afspelen’, vertelt Mickey. Voor een bewoner 
regelde Mickey dat hij weer zélf muziek kon draaien. 
‘Hij had wel zijn elpees, maar niet zijn apparatuur. 
Samen met de familie hebben wij er voor gezorgd dat 
zijn apparatuur hier kwam. Nu ben ik met hem aan het 
kijken hoe het werkt en hoe ik hem kan helpen, zodat 
hij zelf plaatjes kan draaien. Zo bevorderen we ook dat 
hij weer wat zelfstandiger kan leven.’

‘Wij gebruiken de muziek 
om een ingang te creëren 
bij bewoners.’

Kaat. Verpleegkundige in opleiding
ontdekd

ezorg.nl
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MUZIEKVRIJWILLIGERS: LYDIA, HANS, JOKE EN NEL

Je betekent  
echt iets voor  
bewoners

Langzaam komen  
de bewoners binnen  
in het restaurant van 
Heerwegen.  
Hier is straks een koor van meer 
dan 30 sopranen, alten en tenoren. 
Medewerkers van de afdeling  
brengen de bewoners  of de  
vrijwilligers halen de bewoners op. 
In het restaurant krijgen zij meteen 
een kopje koffie of thee.

10:15 10:30

De vrijwilligers delen  
de speciale liedjes- 
boeken uit. 
Daarna kan het zingen beginnen. 
Lydia is dirigent en geeft aan welke 
liedjes er vandaag op het pro-
gramma staan. Joke begeleidt het 
enthousiaste koor van bewoners  
op gitaar. De bewoners zingen 
oude bekende liedjes. ‘De Zil-
vervloot’, ‘Sari Marijs’ en ‘Aan de 
Amsterdamse grachten’ komen 
voorbij. Bij sommige liedjes be- 
ginnen de bewoners wat aarzelend 
met zingen, maar als het refrein 
komt, zingen en klappen de meeste 
bewoner enthousiast mee.  
Bewoners hebben soms even de 
tijd nodig om het liedje te her- 
kennen. Dan zet Lydia het lied 
gewoon nog een keer in. Bij de 
tweede keer zie je de herkenning 
bij bewoners.

Als finale zet Lydia het 
lied ‘Tsjing boem’ in.  
Na dit lied is de zangsoos voor-
bij. Bewoners gaan weer terug 
naar hun afdeling. ‘We starten 
elke zangsoos met het lied ‘Tsjing 
Boem’ en eindigen er ook mee.  
Bewoners weten zo dat de zangs-
oos begint en ook dat het afgelo-
pen is’, licht Lydia toe.

De liedjesboeken zijn 
niet meer nodig, maar 
het zingen is nog niet 
voorbij.  
Dirigent en koorleider Lydia vraagt 
of er liedjes zijn met dieren erin: 
het is tenslotte dierendag vandaag. 
Eén bewoner roept direct enthousi-
ast: ‘het liedje van het aapje’.  
Alle bewoners zingen ‘Een aapje 
op een stokje’. Daarna komen ook 
‘poesje miauw’ en ‘de kop van de 
kat is jarig’ voorbij. Een andere 
mevrouw vertelt enthousiast dat 
haar vader vroeger altijd een liedje 
zong over een bokje als ze bij hem 
op schoot zat. Mevrouw zingt het 
liedje en enthousiast zingen alle 
bewoners het refrein ‘Bokkie bokkie 
beehhhh’ mee. 

11:15

11:30 De activiteit is afgelopen 
en de vrijwilligers ruimen de spulle-
tjes op. Onder het genot van een  
kopje soep praten de vrijwilligers 
nog even na. 

11:50
Lydia, Joke en Hans zijn al negen jaar als vrij-
williger betrokken bij de muzieksociëteit of de 
zangsoos, het voormalige Heerewegen Koor. 
Sinds een jaar maakt ook Nel deel uit van het 
team. ‘Samen begeleiden en helpen we de 
bewoners bij deze muzikale ochtend. Bewoners 
genieten en daar doen we het voor!’

De zangsoos is tegenwoordig 
eenmaal per maand. ‘Toen we ne-
gen jaar geleden startten met het 
zingen heette het ‘Het Heerewegen 
Koor’ en zongen we elke week met 
de deelnemers. Tegenwoordig 
kunnen bewoners dat niet meer 
zo goed, dus nu organiseren we 
één keer per maand op de eerste 
vrijdag van de maand de ‘zangs-
oos’, vertelt Lydia. Lydia is, net als 
Hans en Joke, al vanaf de start 
negen jaar geleden vrijwilliger bij 
deze muzikale activiteit. Nel is als 
vrijwilliger sinds dit jaar actief bij de 
zangsoos. Zij zingt samen met Hans 
mee met de bewoners en helpt hier 
en daar met het vinden van de lied-
jes in de speciale boeken. Vandaag 
zingen ruim 30 bewoners mee met 
de Nederlandse klassiekers. 
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‘Als er maar muziek 
is, dan is mijn hele dag 
weer goed’
Uit volle borst zingen bewoners van locatie  
Heerewegen mee met Nederlandse en Engelse  
klassiekers en genieten duidelijk van de muziek. 
Speciaal voor nationale ouderendag organiseer-
de locatie Heerewegen een sfeervolle high tea 
met livemuziek. ‘Twee van mijn zoons zingen en 
zelf zing ik ook erg graag’, vertelt een bewoner. 
Verschillende nummers en genres passeerden de 
revue tijdens de middag. Maar vooral het nummer 

www.warandeweb.nl

‘Green green grass of home’ en ‘Daar in dat kleine 
café aan de haven’ zong hij uit volle borst mee.  
Een bewoonster vertelt vol enthousiasme: ‘als er 
maar muziek is, dan is mijn hele dag weer goed’. 
Samen met een paar andere bewoners zong ze  
vrolijk met alle nummers mee. Ook kregen de  
bewoners instrumenten uitgedeeld om mee te  
musiceren. Andere bewoners grepen hun kans  
en deden een voorzichtige quickstep.

Deze dag is georganiseerd in samenwerking met 
vrijwilligers van de Lady Circle Zeist, vrijwilligers 
van Heerewegen en de Stichting Vrienden van  
Heerewegen. De middag was een groot succes. 

VRIJDAGMIDDAG


