
 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 

Mijn bezieling: muziek voor iedereen  2 - 3 

Zingen onder de kerstboom   4 

Lenteconcert en Wintervuren   5 

Lessen thuis     6 

Inside Out?! Zingen in de serre  7 

Groeien in zingen    8 

Nest zingen     9 

Wijze stemmen     10 

Kalender     11-12-13 

Info      14 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 

Hallo, 

 

Eindelijk…Ik kan je schrijven. Over mijn bezieling voor de dingen 

waarmee ik bezig ben.  Na mijn 5jarige opleiding muziek 

orthopedagogie aan het conservatorium van Maastricht, vielen 

al heel wat puzzelstukken in elkaar en dat doen ze nog.  Steeds 

meer, steeds voller, steeds dichter bij jou. Of bij jouw kind, of bij 

jouw kennis, of bij jouw vader of moeder.. 

 

Werken met mensen. Werken met muziek. Een pràchtige 

combinatie.  Muziek spelen, zingen, het vertrekt vanuit 

goesting. En wie kan zeggen dat goesting maar voor bepaalde 

mensen is weggelegd?  

Goesting is weggelegd voor IEDEREEN. En die goesting 

inwilligen ook! 

 

Spijtig genoeg krijg ik vaak mensen over de vloer die nog onder 

de indruk zijn van uitspraken van vroeger aan hun adres.  Het is 

zo ontzettend jammer dat de tendens bestaat dat je alleen 

mag zingen als je het ook echt kan. Voor mij kan jij zingen.  

Omdat elke stem onlosmakelijk verbonden is met een 

eigenheid, een mens met een lichaam, een mens met een 

verhaal. 

Want muziek brengt verhalen met zich mee.. Het is treffend 

hoeveel verhalen ik al heb gehoord in mijn ontmoetingen 

afgelopen 15 jaren met jou.  In mijn werk voor de klas met jou 

als opgroeiende tiener, jij in de gevangenis van Merksplas en 

Turnhout met andere perspectieven, in psychiatrische 

instellingen waar je de moed niet vond, jij met een beperking, jij 
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in het middelbaar met toetsen en gecompliceerde liefdes, mijn 

ontmoetingen met jou  hier thuis in de vorm van lessen en 

groepszang.   Dat jij een lied kiest dat je doet herinneren aan 

éen bepaald moment in je leven. Of aan een episode. Of aan 

een beeld. Of aan je moeder of vader. Of net aan de 

moeilijkheid in je relatie waarin je nu doorgaat. Of aan de liefde 

waar je in baadt of een trauma dat je hebt meegemaakt.  De 

muziek die jij kiest heeft een verhaal. En dat verhaal is met jou 

verbonden. Dat maakt dat je soms moeiteloos in verbinding 

met jezelf komt in mijn lessen.  En ik voel me vereerd dat ik 

daar deel van mag uitmaken. Dat ik dat met muziek mag doen, 

door jouw gekozen maar uitgeschreven op jouw niveau. Of je 

nu noten kan lezen of niet.  

Het hoeft ook allemaal niet zo diepzinnig te gaan. Muziek is iets 

heel natuurlijk. 

Graag kom ik jou ook wat meer tegen binnen jouw werkveld.  

Samen zingen is ontspannen! Maar ook een vorm van samen 

werken: je beoogt allemaal hetzelfde doel.. Het gaat erover er 

voor open te staan.  Verbinding met uzelf creëert verbinding 

met de andere en dat hebben we nodig.  Het 

begint allemaal met 
GOESTING 
 

 

Veel liefs 

Lien 
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Zingen onder de kerstboom: Maandag 23 /12/2019  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen jaar Was het enorm gezellig onder onze 

kerstboom. Zo gezellig dat we dat nog eens overdoen. 

Kindjes van 6-12 jaar zijn welkom om liedjes te komen 

zingen in het thema Kerst. Het leuke is dat ze allemaal op 

voorhand mogen doorgeven welke liedjes ze graag zingen 

of goed kennen en dan komen deze liedjes zeker aan bod 

in het uurtje zingen. Een lekker stukje cake vers uit de 

oven als energieboostertje en daarna weer lekker 

doorzingen aan de piano. Gezellig, maar ook helemaal 

klaar voor de kerstdagen van het jaar. 

Heb je van die zangertjes in huis? Zouden ze er deugd van 

hebben? Vraag gerust meer info, spreek me aan!  

25 euro pp  Maandag 23 december  9u-10u 6-8jaar 

     10-11u 8-10 jaar 

     11-12u  10-12 jaar 
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Lenteconcert:  Zondag 17/5/2020 
 

 

Ik organiseer jaarlijks een lenteconcert, gegeven door 

mijn leerlingen. Niemand is verplicht om deel te nemen. 

Het is iets dat je graag moet doen, of waar je voor jezelf 

een uitdaging in ziet.  Het is een kans die je mag nemen 

maar het is tegelijkertijd ook gewoon een concert 

waarvan je mag komen genieten. Want dat is het. 

Afgelopen jaar installeerden Jochem en ik een 

winterconcert in de wei bij ons in de Langstraat en daar 

kregen we zoveel hartverwarmende reacties op. Ik was 

ook zo ontzettend aangedaan dat iedereen die graag mee 

deed, daar toch maar stond in de koude om het beste 

van zichzelf te geven. Het was prachtig. Zo mooi dat we 

dat graag (bij droog weer ) overdoen.  

 

Wintervuren: Zaterdagavond 2 /2/2020 
 

 

40 euro deelname. Hierbij  zijn de groepsrepetities inbegrepen, podiumkansen, 

organisatie, repetities die buiten de lessen vallen, en een aandenken aan het concert 
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Lessen thuis 
 

Ik kan echt niet zeggen dat 2 lessen 

gelijk zijn. Leeftijd, smaak, eigenheid, 

achtergrond, karakter,…!  Uiteraard 

speelt dat allemaal mee en dat maakt 

een les met wie dan ook zo eigen.  

Voorwaarde voor lessen nemen bij 

mij is wederzijds vertrouwen.  

We zitten dicht op elkaar, en ook jij 

bepaalt hoe je een muziekstuk graag 

ziet groeien. Ik werk zonder handboeken. Iedereen kiest 

zijn eigen muziekrepertoire. Het gaat er vooral om dat je 

je eigen tempo in het leren respecteert, dat er goesting 
is, en de stappen die je voor jezelf zet blijft zien! 

Lessen zijn voor iedereen. Van 0 – 100 jaar! 

De lessen worden vanaf september gegeven op  

Maandagvoormiddag,dinsdagvoormiddag en dinsdagavond (17.30 – 22u)Woensdag 

namiddag 3X/maand (13.30 – 17.30) en zaterdagvoormiddag 1X/maand (voor de 

kotstudenten). 

Lessen worden betaald per abonnement. Uiteraard kan je een proefles nemen aan het 

gewone tarief  per les (25 euro / half uur – 40euro/ uur). Een abonnement is een 

overeenkomst tussen ons beiden van 10 opeenvolgende data . Indien deze reeks is 

goedgekeurd en betaald worden geen lessen terug betaald. Indien een les van mijn 

kant wegvalt, dan wordt deze uiteraard volledig gecompenseerd naar een datum die 

uitkomt voor ons beiden.  
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Inside out  

 

Een avondje uit, met zingen als activiteit! Maandelijks kan 

je een avondje uit genieten in 

de serre.  Seizoensgebonden 

hapjes en drankjes maar vooral 

de ontlading van het zingen 

zullen je doen genieten! Want zingen kan zalig zijn. 

Collega’s onder elkaar, vriendinnen onder elkaar, gewoon 

jij alleen, ook de leerlingen krijgen de kans om binnen 

hun abonnement te kiezen voor een avond inside out.  

Je kiest je eigen liedjes op voorhand en ik maak een 

selectie die je dan krijgt toegestuurd. Ervaring in zingen is 

zeker geen voorwaarde: Goesting wel! 
Maandag 8/7/2019    Inschrijvingen voor deze datum lopen ! 

Maandag 26/8/2019 

Donderdag 26/10/2019 

Donderdag 24/10/2019 

Donderdag  28/11/2019 

Vrijdag  27/12/2019 

Maandag  13/1/2020 

Dinsdag   25/2/2020 

Donderdag  26/3/2020 

Woensdag 8/4/2020 

Woensdag  27/5/2020 

Donderdag  18/6/2020 

Dinsdag  14/7/2020 

Dinsdag   4/8/2020 
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Groeien in zingen 

 

Zingen is iets dat je misschien niet graag alleen doet. En 

dan zijn de individuele lessen niets voor jou. Tegelijkertijd 

schuw je een beetje het idee dat anderen je horen zingen 

terwijl je er nog niet in thuis bent, terwijl je nog eigenlijk 

niet weet of je het wel voluit durft te doen bij anderen. 

Iets dat je misschien héél graag wil.  

Omdat je je wil aansluiten in een koor, of omdat je graag 

mee doet met Inside Out, maar daar nog niet klaar voor 

bent.  

Dan is “groeien in zingen” misschien iets voor jou. 

Maximaal 8 mensen kunnen hieraan deelnemen. Het is 

een reeks van 10 zangmomenten die in de serre of buiten 

zullen plaatsvinden. Zo dicht mogelijk bij de natuur. Bij 

joùw natuur! Je geeft je eigen liedkeuzes aan. De 

bedoeling is dat we samen een uur zingen. Ik coach je 

hier en daar. Het is geen intensieve zangles. Wel een 

veilige plaats waarin iedereen in hetzelfde schuitje zit, en 

waar je ten volle je stem kan ontdekken. Je kan daarna 

tien lessen hernemen indien je daarin interesse vertoont. 

Misschien doet het je deugd om in intieme kring te 

zingen.  

Wees welkom, of informeer je!  

Data: maandagochtenden (uur nog vast te leggen)9/9-16/9-23/9-30/9-7/10-14/10-

21/10-28/10-4/11-18/11 – 275 euro  
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Nest zingen 

 

Op maandag in de vakanties kan je komen zingen met je 

nest: dochterlief of zoonlief zingt graag? En jij of jullie 

toevallig ook? Of je ziet er een uitdaging in? Misschien 

heb je eens zin om dat allemaal eens te combineren.  Dan 

ben je heel zeker welkom bij het “nest zingen” . 

 
Bij droog weer zingen we buiten. Altijd lekkere warme 

kleren aan! De data kan je hieronder vinden maar 

eveneens op de jaarkalender. Bij inschrijven sturen jullie 

je favoriete songs door en daar zal ik dan zeker eentje uit 

selecteren! Ervaring in zingen is zeker geen voorwaarde: 

Goesting wel! 

Voor heel je nest (groot of klein) betaal je 40 euro per keer dat je inschrijft: 22/7 – 

19/8 – 28/10 – 23/12 – 24/2 – 6/4 telkens van 16-17 u 
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Wijze stemmen 

 

Zingen is voor iedereen weggelegd.  

 
 

Heb je wat meer tijd? Ben je op pensioen of ben je eraan 

toe om eens iets nieuws te proberen, of om mensen te 

ontmoeten: “Wijze stemmen” is er om je warm te 

ontvangen met koffie en cake, een babbel te doen en 

samen te zingen. Daar gaat het om. Voel je je 

aangesproken? Of heb je (groot)ouders die hier van 

zouden genieten? Informeer je. Bij inschrijven worden je 

favoriete nummers gevraagd en die komen zeker aan bod 

tijdens deze sessies! Ervaring in zingen is zeker geen 

voorwaarde: Goesting wel!  

Voor de 10 vastliggende data betaal je  275 euro en daar zijn koffie en cake 

inbegrepen. 19,26sep,3,10,17,24 okt,7,14,21,28 nov van 14.00-15.00 
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Jaarkalender vanaf september 2019 
 

Lessen :Maandagvoormiddag -Dinsdagvoormiddag - Dinsdagavond 

17.30 – 22.00 Woensdagnamiddag 13.30 – 17.30 (op woensdag 

3X/maand) en zaterdagvoormiddag (1X/maand) 

 

September 

Start lessen 

Maandag 9-16-23-30 Groeien in zingen reeks 1 

Zaterdag 14 september Les voor de kot studenten 

Donderdag 19 september Wijze Stemmen 14.00 – 15.00 

Donderdag 26 september Wijze Stemmen 14.00 -15.00  

Inside Out zingen in de serre 19-21u 

Woensdag 25 september Lesvrije woensdag 

 

Oktober 

Donderdag 3 oktober Wijze Stemmen 14.00 – 15.00 

Donderdag 10 oktober Wijze Stemmen 14.00 – 15.00 

Donderdag 17 oktober Wijze Stemmen 14.00 – 15.00 

Donderdag 24 oktober Wijze Stemmen 14.00 – 15.00 

Maandag 7-14-21-28 Groeien in zingen vervolg reeks 1 

Woensdag 23 oktober Lesvrije woensdag 

Donderdag 24 oktober Inside Out zingen in de serre 19-21u 

Zaterdag 26 oktober Les voor de kot studenten 

Maandag 28 oktober Zingen met je nest 16-17 u 

 

November 

Maandag 4 november Groeien in zingen reeks 1 voorlaatste 

Donderdag 7 november Wijze Stemmen 14.00 – 15.00 

Donderdag 14 november Wijze Stemmen 14.00 – 15.00 
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Maandag 18 november Groeien in zingen reeks 1 laatste 

Donderdag 21 november Wijze Stemmen 14.00 – 15.00 

Zaterdag 23 november Les voor de kot studenten 

Woensdag 27 november lesvrije woensdag 

Donderdag 28 november Wijze Stemmen 14.00 – 15.00 

Inside Out zingen in de serre 19-21u 

 

December 

Zaterdag 14 december Les voor de kot studenten 

Woensdag 18 december Lesvrije woensdag 

Maandag 23 december Lessen in kerstvakantie 

   Zingen onder          6-8 /8-10 /10-12jr 

   Zingen met je nest onder       16-17u 

Maandag 30 december Lessen in kerstvakantie 

 

Januari 

Maandag 13 januari Inside Out zingen in de serre 19-21u 

Zaterdag 18 januari Les voor de kot studenten 

 

Februari 

Maandag 24 februari Lessen krokusvakantie 

Zaterdag 1 februari Generale concert wintervuren 

Zondag 2 februari concert wintervuren openlucht 

Woensdag 19 februari Lesvrije woensdag 

Zaterdag 22 februari Les voor de kot studenten 

Maandag 24 februari Zingen met je nest 16-17u 

Dinsdag 25 februari Inside Out zingen in de serre 19-21u 
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Maart 

Zaterdag 14 maart Les voor de kot studenten 

Woensdag 25 maart Lesvrije woensdag 

Donderdag 26 maart Inside Out zingen in de serre 19-21u 

 

April 

Maandag 6 april  Zingen met je nest 16-17 u 

Woensdag 8 april  Inside Out zingen in de serre 19-21u 

Zaterdag 25 april  Les voor de kot studenten 

 

Mei 

Zaterdag 9 mei  Les voor de kot studenten 

Zaterdag 16 mei 2020 Generale Lenteconcert 

Zondag 17 mei 2020 Lenteconcert  

Woensdag 20 mei Lesvrije woensdag (Hemelvaart) 

Woensdag 27 mei Inside Out zingen in de serre 19-21u 

 

Juni 

Zaterdag 6 juni  Les voor de kot studenten 

Woensdag 17 juni Lesvrije woensdag 

Donderdag 18 juni Inside Out zingen in de serre 19-21u 

 

Juli 

Maandag 6 + 13 juli lessen in vakantie 

Dinsdag 14 juli  Inside Out zingen in de serre 19-21u 

 

Augustus  

Maandag 3,10. 17. 24 Lessen in vakantie 

Dinsdag 4 augustus Inside Out zingen in de serre 19-21u 
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www.muziekvooriedereen.be 

 

Vind je het interessant wat ik doe? Zou jij mijn pagina op 

facebook willen liken? Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

Of nodig je uit tot vriend!  

Ken je mensen die mogelijk iets hebben aan mijn 

aanbod? Licht ze asjeblieft in of geef hun mailadressen 

door. Tips, adressen, vragen,… alles mag in de 

brievenbusjes op de tafels of aan de kassa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muziekvooriedereen.be/
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Het 
begint 
allemaal 
met 
GOESTING! 


