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VRIENDENBOEKJE
Wie zijn jullie?

Hoeveel mensen 
zingen mee? 

Wat vinden jullie het leukste liedje?

Welke taart eten jullie 
het liefste 

na het zangmoment?

Wanneer zingen jullie?

Wat wensen jullie nog 
voor de toekomst?

Wat is jullie mooiste ervaring?

Wij zijn de “ Ver-Geet-Me-Nietjes”
Een muziekgroep van personen 
met dementie en mantelzorgers 

uit Mechelen. We vonden mekaar 
in ’t moNUment: een inloophuis
voor personen met dementie en

hun mantelzorgers. 
Onze Leuze is: 

'je moet niet kunnen zingen, 
wel genieten van het samenzijn en

het moment'

Dat is heel wisselend, je hoeft je niet in
te schrijven en komt wanneer je zin
hebt. Meestal telt onze groep tussen

de 10 en 20 enthousiaste meezingers.

Elke tweede maandag van de maand. Je loopt
binnen om 13u30, koffie en water staan klaar en

om 13u45 starten we met ons eerste liedje.

Er zit voor ieders iets tussen, maar als we Leef zingen,
dan is er heel veel vastberadenheid om te zingen en te
voelen. We sluiten steevast af met Edelweis….en daar

hoor je de dankbaarheid en het breekbare van dit mooi
muziekmoment in.

Geen taart bij ons, maar een lekkere
pannenkoek met een tas koffie. In de

zomer eten we een ijsje 

De groep zelf heeft gevraagd om op te treden. Het
enthousiasme, de vastberadenheid en twinkelende ogen die              
je ziet als ze optreden, is ongelooflijk mooi om te zien.

Dat deze muziekgroep mag blijven bestaan 
en we zeker en vast nog wat kunnen optreden.

Meezingen met andere koren en jeugdkoren staat ook
nog op het lijstje. Ook uitwisseling van ervaringen met

andere koren met dezelfde doelgroep 
willen we blijven doen
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Onze naam is Noebliepa. De
filosofie hierachter is: 
wij vergeten mensen 

met dementie niet, mensen met
dementie vergeten muziek niet. 
Wij zijn een geheugenkoor voor

mensen met dementie, hun
mantelzorger en kinderen van de

lagere school.
 

Ongeveer 25 volwassenen en 20
kindjes

We zingen elke eerste en derde dinsdag van de
maand. We starten om 14u en zingen ongeveer een

uurtje. Daarna is er koffiemoment tot 16u
 

Moeilijk kiezen! We hebben ondertussen al een 80-tal
nummers in ons repertoire en er komen er nog steeds bij,

maar om er toch twee te noemen: De Marie Louise van Bart
Kaël, omdat we dit met bewegingen zingen en Vrolijke

vrienden van Nonkel Bob omdat zowel de ouderen als de
kindjes dit heel goed kennen.

 

We geven meestal koekjes, de taart
houden we voor een speciale

gelegenheid: nieuwjaar,
seniorenweek…

Wanneer er een leuk gesprek ontstaat tussen een zanger en
één van de kindjes, wanneer we zien dat het ‘klikt’ tussen hen.

Dat we nog lang mogen doorgaan met dit project.
Dat we ooit eens naar buiten kunnen komen, een concert

onder de vorm van een ‘Sing Along’ met familie van de
kindjes en de ouderen, sympathisanten…
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Ons contactkoor heet Ik zal je
altijd horen” en gaat elke

maand door in Spikkerelle te
Avelgem. Het zangmoment

wordt begeleid door Ysebaert
Lien, referentiepersoon
dementie in WZC Sint-

Vincentius Avelgem en door
Jonas Lysy, referentiepersoon

dementie in WZH Ter Meersch.
We werken hiervoor ook
samen met de gemeente.

 

Momenteel hebben we een groep van
25 personen die komen meezingen.

Wij zingen één keer per maand op dinsdag of
woensdag van 15u tot 16u. Nadien is er tijd voor een

babbel met gebak.
 
 

Er zijn heel wat liedjes die graag gezongen worden
door onze zangers. Als we één liedje mogen kiezen,
opteren we voor Oempalapapero van Marva. Het is
een liedje die zorgt voor heel wat sfeer, er wordt wel

eens een dansje gedaan, meegeklapt,… Iedereen
wordt er vrolijk van.

We proberen om bij elk zangmoment
een ander soort taart te voorzien.

Maar Avelgem is gekend in de streek
voor zijn perentaart en die valt zeer

goed in de smaak.

De glimlach die we op de gezichten kunnen toveren met dit
zangmoment is gewoon altijd prachtig. De contacten die
ontstaan onderling zijn ook momenten om te koesteren.

We hopen dat we kunnen blijven groeien, zingen en
bovenal het taboe van dementie in de maatschappij

helpen doorbreken. Zo helpen we tonen dat ook mensen
met dementie nog veel mogelijkheden hebben.

 


