
PR-lid / datum  cc: Marja V, Hetty, Wilma 

Optreden De Akkers Nuenen                                               € 150,00 

Maria neemt de ingevulde formulieren voor de vergoeding mee 

Datum / 

Optreedtijden 

Zaterdag 30-11-2019, aanwezig 13.30 uur 

Optreden van 14.30 tot 16.00 uur. Pauze 15 min ! i,v,m, het 

weglopen van de bewoners. 

We zijn welkom in het creatiefatelier, dit is een ruimte 

aangrenzend aan de Gasterij. Deze is afsluitbaar. 

In de Gasterij treden we op 

Locatie Margot Begemannstraat 9 

5671CW Nuenen 

Contactpersoon 
Alexandra Schattefor      tel 0402635714 

Alexandra.Schattefor@archipelzorggroep.nl 

Route/Parkeren 
Parkeren kan op de parkeerplaats van de Jan Linders recht 

tegenover de akkers. Hier is het zonder parkeerkaart. Direct naast 

de Jan Linders is wel met parkeerkaart 

Als je om de akkers heen rijd kun je ook aan de achterkant van 

de akkers parkeren. 

Programma 2 x 25 min. aangevuld met presentatie en onderbroken door een 

pauze 

Repertoire Sfeersongs zie hier onder 

Kleding ZWART/ROOD. Zwarte broek/rok/jurk gecombineerd met rood 

(hoeft niet effen te zijn, met rode roos naar keuze via Lia).  

Gedichten Ja  

Aantal dames 33-35 dames 

Microfoon ja 

Podium/verhoging nee 

Consumpties Te gebruiken in de creatiefruimte 

Lady speaker Leonie  

Poet Mieke  

Dirigent  Liesbeth 

 

  



PR-lid / datum  cc: Marja V, Hetty, Wilma 

Opmerking: 

Gelieve geen externe mensen uit nodigen het is een optreden voor eigen bewoners en zij  kampen 

met  overprikkeling door hun dementie. U komt op een gesloten afdeling. Gelieve in de gaten te 

houden als u in en uit loopt dat er geen bewoners mee naar buiten lopen. 

U kunt uitlopen met de code 1911 jaartal en maand  

 

Blok 1: 

 Let me entertain you  
 The Rose  
 Lazy Day  
 Africa  
 Hallelujah  
 Lean on me  
 Breaking up is hard to do  
 Anthem  
 One Fine Day     

 
 
 

 

Blok 2: 

 I’d like to teach the world to sing  
 Friends  
 I’m gonna lock my heart and throw 

away the key  
 Lullabye  
 A nightingale sang in Berkely Square  
 Girls just wanna have fun  
 Irish Blessing  
 You’re nobody till somebody loves you  
 Brabant 

 

 

Bari: Jeanne,  Klazien(res),  Anne Loes, Janine, Ineke v M, Ineke v P, Anne-Marthe, Mieke                                    

Bas:  Marlene, Annelies, Netty, Brigitte, Marijke, Loes, Lia, Marja v R, Marja V, Maaike                             

Lead: Issy, José C, Maya, Wilma, Jacqueline H, Ina, Els, Catharien, Babs, Geke?, Hetty, Leonie                

Tenor:  Myria, Nicole, Mieke, Susan, Maria 

 

 


