
   
   

 

  

GEHEUGENKOOR 

‘SWEET SEVENTY’ 
 

 

SAMEN ZINGEN  

LIEDJES VAN TOEN 

 



2 
  

Als je zou zingen, zou je het nog weten? 

Als je zou zingen, zou je het nooit 
vergeten. 

Als je zou zingen, hummen of fluiten 

Komen alle woorden van binnen naar 
buiten. 

Zij lagen slechts te rusten op een stil 
plekje,  

totdat iemand riep, ik wek je! 
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Wanneer u langzaam dingen vergeet en graag weer iets 

gezamenlijk wil doen dan is samen zingen een waardevolle 

activiteit. Er zijn 10 bijeenkomsten onder leiding van dirigent Paul 

Hanrath. U mag een familielid meenemen of wij zorgen voor een 

vrijwilliger die samen met u de liedjes zingt. 

Muziek is één van de laatste dingen die het brein onthoudt, sterker 

nog, zingen maakt het klankgeheugen wakker en stimuleert 

omliggende hersengebieden. 

De data zijn 29 maart, 12 april, 26 april ( in de tussenruimte), 10 

mei, 24 mei, 14 juni, 21 juni, 5 juli (in de tussenruimte) en 19 juli 

op de vrijdagochtenden in de foyer van Geesterhage, 

Geesterduinweg 5 in Castricum van 10.30 tot 12.00 uur. 

 
Kosten voor de hele cursus bedragen € 67,50. De mantelzorger of 
uw begeleider mag gratis mee en in de cursusprijs is koffie of thee 
inbegrepen.  
 
* Aanmelden kan d.m.v. het opsturen van het aanmeldingskaartje 
(z.o.z.) naar Toonbeeld, Geesterduinweg 7, 1902 CB te Castricum.  
 
* Voor meer informatie mail naar 
geheugenkoor.castricum@gmail.com  

 
Kosten zijn €7,50 per keer (inclusief 2x koffie) 
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Gegevens incassant:  
Toonbeeld SKVC, Geesterduinweg 7, Castricum  
1902 CB Castricum, Nederland, ID: NL54ZZZ412401650000  
 

Ondergetekende (m / v) 

 

Tel.nr.  

Evt. 2e tel.nr 

Straat: 

Postcode:                            Woonplaats:  

E-mailadres:  

geeft zich op voor de cursus “Zingen maakt gelukkig”  

Aanmelding geschiedt voor de gehele cursus.  

Bij tussentijds annuleren vindt geen lesgeldrestitutie plaats.  

Ondergetekende gaat akkoord met de geldende voorwaarden (zie 
www.toonbeeld.tv)  

Ondergetekende machtigt Toonbeeld om het verschuldigde bedrag ( € 67,50) 
t.b.v.  bovengenoemde cursus af te schrijven van zijn/haar bankrekeningnummer:  

 in termijnen             in een keer  

Plaats en datum: 

Handtekening: 

  

 

N.B.: Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden. 

 


