
Vrijdag 1 mei 2020 
Muziekbeleving in ons WZC 
 
Het Coronavirus brengt voor iedereen nieuwe en ongekende uitdagingen met zich mee.  Zo ook voor 
ons.  En soms vanuit een onverwachte hoek. 
 
Het is namelijk zo dat onze directie op een gegeven moment welbewust gekozen heeft om 
personeelsleden best tewerk te stellen in éénzelfde WZC (en niet in meerdere), dit om 
kruisbesmettingen te voorkomen. 
Concreet betekende dit dat onze muziektherapeuten Sarah en An (Anker) toegewezen werden aan 
Hasselt en Riemst.  Ons WZC kreeg ondersteuning van de zorgpersoneelsleden van het 
Dagzorgcentrum ‘De Schakel’ (dat gesloten is).  Zij staan verdeeld over het Anker en het rusthuis. 
 
We hebben ondertussen de moed niet laten zakken en zijn gaan brainstormen welke nieuwe 
(muzikale) mogelijkheden binnen ons bereik liggen.  Via onze FB-pagina hebben jullie al kunnen 
kennismaken met onze creativiteit. 
 

• Het kiné-ergo-animatie team heeft de handen in elkaar geslagen.  We noemen onszelf de 
‘huisartiesten’ en treden regelmatig op met bijzondere moves en attributen.  We mogen op 
veel bijval rekenen van onze bewoners, die al vragende partij zijn voor bis-nummers. 

• Aangezien optredens binnenshuis niet meer mogen doorgaan, hebben we een try-out 
gedaan in onze binnentuinen.  Onder een stralende zon werden op drie verschillende 
plaatsen een tuinconcert gegeven, zodoende konden we alle bewoners bereiken en 
tegelijkertijd ook zorg dragen voor de social distancing.  Het werd een echte top-namiddag! 

• Ook een portie geluk is af en toe nodig.  Collega Marleen (tewerkgesteld vanuit het 
Dagzorgcentrum) draagt ook muzikale genen in haar lijf.  Zij was meteen bereid om onder 
begeleiding van haar gitaar samen liedjes te zingen met de bewoners.  Wat genieten de 
bewoners van haar aanwezigheid.  Marleen doet dit belangeloos, op vrije momenten in haar 
agenda. 

• Daarnaast zijn we zelf geregeld DJ.  Muziek weerklinkt dan tijdens het maaltijdgebeuren, 
tijdens kiné- of animatiemomenten én spontane zangmomenten die zijn er natuurlijk ook!   

 
 
Jullie kunnen alles uitgebreid volgen en meebeleven in onze besloten FB-groep ‘Vrienden van WZC 
Sint Franciscus Tongeren’.  Van harte welkom in deze groep! 
 
Verder willen we ook iedereen oprecht bedanken voor de positieve en bemoedigende woorden die 
we mochten ontvangen via onze webblog en FB-groep.  Het is een warme ondersteuning voor ieder 
van ons in deze toch wel drukke tijden. 
 

Graag tot volgende week! 
Team WZC St. Franciscus 


