
Een Lang Leven genieten van Kunst, dat willen we! Om dat te bereiken, start Kunstwerk! een 

nieuw programma: Lang Leve Kunst in de Liemers. Samen met de zorgorganisaties in de 

regio te beginnen met Liemerije, gaan we er alles aan doen om ouderen te motiveren en te 

inspireren actief met kunst bezig te zijn. Samen mooie kunstmomenten beleven, dat is waar 

het om draait!  De komende tijd zult u telkens van ons horen.  

Allereerst zijn we op zoek naar vrijwilligers voor Zang aan Huis en De Voorleesbrigade. En we 

zoeken mensen die ons met de organisatie willen helpen.  

ZANG AAN HUIS                                                         

 

Muziek: een weldaad voor ieder mens!  Ook onze hersens worden blij van musiceren en 

naar muziek luisteren. Beide hebben een positief effect op onze stemming en cognitieve 

vermogens. Het maakt tot op hoge leeftijd herinneringen los, ook bij mensen met 

dementie, zorgt voor ontspanning, verlaging van de bloeddruk en vermindering van stress. 

Daar kan geen pilletje tegenop. Dit verzinnen we uiteraard niet zelf, het is uit onderzoek 

gebleken. Voor ons zijn het allemaal redenen om Zang aan Huis te organiseren. En daar 

hebben we jou bij nodig! 

Met Zang aan Huis ga je met een groepje muzikale vrijwilligers een keer per maand naar een 
zorglocatie om ouderen een vrolijk uurtje te bezorgen met het zingen van bekende liedjes. 
Vaak zingen of neuriën de ouderen mee. Zang aan Huis vindt in de huiskamer plaats, meestal 
voor ouderen met dementie. We zoeken vrijwilligers voor Zang aan Huis.  
Heb je interesse? Neem contact op met Marie-José van de Velde via 
activiteitenbibliotheek@liemerskunstwerk.nl  
 
Je profiel:  
• Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren. 
• Je bent taalvaardig in de Nederlandse taal. 
• Je bent enthousiast, maar ook geduldig. 
• Je bent minimaal 1,5 uur per maand beschikbaar. 
• Je hebt affiniteit met bewoners van woonzorgcentra.  
• Je vindt het leuk om te zingen. 
• Je bent communicatief vaardig, spreekt duidelijk en kunt ook goed luisteren. 
 
  
 

mailto:activiteitenbibliotheek@liemerskunstwerk.nl


Kunstwerk! biedt:  
• Een leuke en gevarieerde functie. 
• Een kennismaking workshop. 
• Intervisiegroepje met alle vrijwilligers. 
• Lidmaatschap van de Bibliotheek. 
 

DE VOORLEESBRIGADE                                                   

 

Samen even verdwijnen in een mooi verhaal! “Een mevrouw keek alleen maar recht voor 
zich uit tijdens het voorlezen. Maar toen ik klaar was, legde ze zonder een woord te zeggen 
haar hand op de mijne.” 
 
De Voorleesbrigade leest voor aan bewoners van woonzorgcentra. Zowel een op een of als 
aan kleine groepjes. Hiervoor zoeken we vrijwilligers. Je leest dan zes keer aan dezelfde 
persoon voor, telkens een klein uurtje. Daarna kun je, als je wilt, weer bij iemand anders 
voorlezen. Wij helpen je graag bij het zoeken naar geschikte verhalen en gedichten die 
aansluiten bij de interesse van de luisteraar(s). Heb je interesse? Kom naar de kennismaking 
workshop op 23 november 13:30-15:30 uur bij de Turmac Cultuurfabriek (Kerkstraat 27, 
6901 AA  Zevenaar), ruimte Lab 12 o.l.v. Okkie Klinkspoor. Heb je interesse?  
Geef je op voor 18 november 2022 via activiteitenbibliotheek@liemerskunstwerk.nl.  
Vermeld gelijk even welke dagdelen je eens per maand beschikbaar bent.  
 
Je profiel:  
• Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren. 
• Je bent taalvaardig in de Nederlandse taal. 
• Je bent enthousiast, maar ook geduldig. 
• Je bent minimaal 1,5 uur per week beschikbaar. 
• Je hebt affiniteit met bewoners van woonzorgcentra.  
• Je vindt het leuk om voor te lezen. 
• Je bent communicatief vaardig, spreekt duidelijk en kunt ook goed luisteren. 
 
 Kunstwerk! biedt:  
• Een leuke en gevarieerde functie. 
• Een kennismaking workshop. 
• Intervisiegroepje met alle vrijwilligers. 
• Lidmaatschap van de Bibliotheek. 
 

Mede mogelijk gemaakt door:  



 

VRIJWILLIGERS DIE GRAAG ORGANISEREN  

Draag je kunst en cultuur een warm hart toe en organiseer je graag? Werk je graag samen 

met andere mensen en heb je een dagdeel in de week beschikbaar voor Lang Leve Kunst in 

de Liemers? Dan nodigen we je graag uit om eens een kopje koffie te komen drinken en met 

ons kennis te maken. Neem via activiteitenbibliotheek@liemerskunstwerk.nl  contact met 

ons op. 

 

Je profiel:  
• Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren. 
• Je bent taalvaardig in de Nederlandse taal. 
• Je draagt kunst en cultuur een warm hart toe. 
• Je wilt graag deel uitmaken van het team dat de Lang leve kunst projecten gaat organiseren 
• Je bent ca. 4 uur per week beschikbaar. 
• Je zet je graag in om genoemd project te organiseren samen met de projectleider. 
• Je bent communicatief en digitaal vaardig,  
 
 Kunstwerk! biedt:  
• Een leuke en gevarieerde functie. 
• Ruimte en tools om de backoffice voor het project Lang leve kunst vorm te geven. 
• Intervisiegroepje met alle vrijwilligers. 
• Lidmaatschap van de Bibliotheek 

Mede mogelijk gemaakt door:   
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