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Contactkoor RESONANZ 
Voor mensen met dementie en hun familie en vrienden 
 
Een contactkoor is een zangkoor voor mensen met dementie en hun 

familie en vrienden. Door samen te zingen, ontstaat een nieuwe manier 

om het contact even te herstellen. Het is dan ook een sociaal gebeuren. 

Samen zingen haalt mensen met dementie uit hun isolement omdat het 

terug gaat naar de diepste herinnering. 

 

Bovendien biedt dit mensen met dementie en hun familie een zinvolle 

en leuke activiteit om samen te doen. Het is een moment om te 

genieten van elkaar en om de zorg even te vergeten. 

 

Of je muzikaal bent of niet doet er niet toe, als je eens met je familie, 

kennis of buur met dementie wil proberen, kom dan gerust eens langs! 

Contactkoor ‘Resonanz’ komt één keer per maand op 

zaterdagvoormiddag samen om te zingen onder deskundige 

begeleiding en live piano- of accordeonspel. Het koor zingt van 10u00 

tot 11u00. Nadien is er de gelegenheid om na te praten met andere 

deelnemers bij een drankje. Deelname aan het contactkoor is gratis. 

 

 

 

 

 

 

Repetities tot einde 2019 in dienstencentrum Stede Akkers 

26/01/2019 23/02/2019 30/03/2019 27/04/2019 

18/05/2019 29/06/2019 28/09/2019 26/10/2019 

30/11/2019 28/12/2019   

 

Meer info 

Vrijwilliger-coördinator Christ’l Baert, Salm Salmstraat 66, 2320 

Hoogstraten, 0472 53 99 40, baertc@skynet.be 

 

Samenwerking tussen gemeentelijke dienst ouderen en het dienstencentrum, 

woonzorgcentrum en dagopvangcentrum op Campus Stede Akkers. 
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