Reacties van cliënten en medewerkers op een bezoek van Erato muzikanten

Wat een prachtige dag! Dat is slechts één van de vele positieve reacties van
cliënten en medewerkers van De Zorggroep over diverse bezoeken van Erato
muzikanten. Om nog beter een beeld en gevoel te krijgen bij de muzikale
beleving van cliënten tijdens een sessie van Erato zijn hier enkele foto's en
reacties opgenomen.

Goedendag,
Vanochtend kwam de heer Math Creanmehr ons verrassen met een optreden
op afdeling Pimpelmees van Verpleeghuis Blerick. En het was weer fantastisch.
Alle bewoners hebben heel erg genoten en zongen daar waar kon een liedje
mee. Zie de bijgevoegde foto.
Heel erg bedankt namens Bewoners Verpleeghuis Blerick!!
Inge van Dijck
Activiteitenbegeleiding Verpleeghuis Blerick

Een gezellige middag op de dagverzorging De Nieuwe Munt.
“Wanneer kom je terug? Morgen?” en “Allemaal ouderwetse liedjes die ik lang
niet meer gehoord heb”, “Voor herhaling vatbaar”, “Gezellig”, dat was het
commentaar van de bezoekers van dagverzorging De Nieuwe Munt na het
optreden van Math Craenmehr.
Op donderdag, 2 augustus, kwam op de dagverzorging de troubadour Math
Craenmehr een optreden verzorgen vanuit ‘de Vrienden’ i.s.m. Erato. De
cliënten zaten net aan een kopje koffie toen Math arriveerde. De gitaar werd
uitgepakt en zangbundels verdeeld. Veel oude liedjes werden gespeeld en
volop meegezongen. En ook heel veel onbekende liedjes kwamen aan bod.
Kent U ze nog: ‘Een muis in een molen in oud Amsterdam’ van Rudi Carell en
’Heeft u een sigarenbandje’ van Bob Scholte.
Iedereen genoot volop van het optreden van Math. Het uur vloog voorbij en
er werden nog enkele toegiften gespeeld. De cliënten vroegen na afloop of
Math de volgende dag weer terug wilde komen zo leuk hadden ze het
gevonden.
Bedankt dat jullie ons deze mooie middag aangeboden hebben.

Dagverzorging De Nieuwe Munt,
namens de cliënten en het team,
Annemie Smits

Wederom een gezellige middag dankzij Vrienden van de Zorggroep.
Een frietwagen en muziek, dat was alles om de bewoners van de PG afdelingen
van verpleeghuis De Wietel te laten genieten. Genieten van de friet,frikandel
of kroket. Daarbij nog meezingen met bekende liedjes van vroeger samen met
Math Craenmehr. Het was weer een geslaagde gezellige middag.
Vrienden Bedankt,
Groetjes,
Wendy Peeters en Sjan Beurskens
Activiteitenbegeleidsters De Wietel

Vanmiddag was er een verassing voor de mensen van de dagvoorziening
Baarlo. Er kwam een echte Troubadour, in klederdracht, om hun een leuke,
gezellige en plezierige middag te bezorgen. Peter van de Water is zijn naam.
Hij speelde eerst op de accordeon, herkenbare meezingliedjes, zoals:
Droomland en tulpen uit Amsterdam. Daarna vertelde hij iets over zichzelf en
zijn passie voor muziek, waarna hij verder ging met het spelen van liedjes op
de gitaar en mondharmonica. Er waren liedjes van Rowwen Heze bij, maar ook
volksliedjes uit Duitsland en Groningen. Dit waren mooie luisterliedje waar
iedereen even stil van werd. Iedereen genoot op zijn eigen manier hiervan. Er
werd volop meegezongen en geklapt door iedereen. Het was een zeer
geslaagde middag. Op de vraag van de Troubadour of hij nog eens terug mocht
komen, gaf een bezoeker aan, morgen weer. Dit zegt natuurlijk voldoende
over hoe geslaagd de middag was.
Met vriendelijke groeten,
Deelnemers en medewerkers dagvoorziening Baarlo
Op 23 juni 2012 kwam Henk Deters "s middags op de groepsverzorging muziek
maken. Met gitaar en zang wist hij de 12 deelnemers van de groepsverzorging
prima te vermaken. Met liedjes uit de oude doos kreeg hij de zangers en
zangeressen op de hand. na een sfeervolle middag en een afscheidskus van
een enthousiaste zangeres werd de middag waardig afgesloten. We kijken al
uit naar een volgend muzikaal bezoekje.
Met vriendelijke groet,
Groepsverzorging Sevenheym.
De Zorggroep Regio Horst - Venray

3 Maart heeft troubadour Peter van de Water vanuit Stichting ERATO een
muzikaal uur verzorgt in de Beerendonck op afdeling Iris. Hij speelde op de
accordeon, gitaar en de mondharmonica herkenbare liedjes uit de oude doos,
die volop meegezongen werden en vertelde er ook leuke verhaaltjes van
vroeger bij Een bewoner die actief is geweest in een zangclub kon de liedjes
allemaal en zong uit volle borst mee. Ook bij de andere aanwezige bewoners
raakte Peter een gevoelige snaar en langzaam maar zeker kwamen alle lippen
in beweging. Hij zorgde voor een gezellige muzikale middag en toverde een
glimlach op ieders gezicht. Troubadour Peter van de Water is een echte
aanrader en ik hoop dat we hem nog eens op de afdeling terug zullen zien.
Peter Bedankt voor de zeer gezellige middag.
Maria Kuijpers

Beste collega's,
Wat een mooi optreden heeft Peter van de Water verzorgd! Het optreden was
op onze afdeling, de verpleegafdeling, in een woonkamer voor ongeveer 15
dementerende bewoners. Alle bewoners zaten met een glimlach te kijken en
te luisteren hoe Peter zijn liedjes bracht. Het waren rustige, mooie liedjes en
hij betrok alle bewoners erbij.
Het optreden sluit goed aan bij deze doelgroep. Bijgevoegd een paar foto's.
Bedankt voor deze mooie activiteit!
Wij zullen Peter zeker nog eens uitnodigen voor een optreden.

