Foto: Kim Haaxma

Aﬂevering 01

Naam: Koos van der Veen
Leeftijd: 79 jaar
Woonplaats: Haren

Een leven lang kunst brengt je samen

‘Het Meezingcafé is mijn vaste uitje’

‘P

sst, al een chocolaatje gehad?’, vraagt
Koos van der Veen op ﬂuistertoon naar
een tafelgenoot. Zonder het antwoord
af te wachten geeft hij het schaaltje door. Het
is de laatste vrijdag van de maand en dus
heeft Koos al op tijd de bus naar Groningen
genomen. Plaats van bestemming?
VRIJDAG, huis van de amateurkunst, waar
het maandelijkse Meezingcafé plaatsvindt.
Koos is één van de eersten, maar langzaam
druppelen meer mensen binnen. Even later zit
het bomvol.
Dat zingen het leven van Koos verrijkt, geeft
hij meteen toe. ‘Ik kom uit een muzikale
familie, dus zingen werd met de paplepel
ingegoten’, lacht hij. De Harenaar woont
weliswaar alleen, maar eenzaam voelt hij
zich mede door het Meezingcafé allerminst.
‘Komt door het familiaire en laagdrempelige

karakter, het is mijn vaste uitje. Je wandelt
binnen en vertrekt wanneer je wil, maar ik blijf
altijd van begin tot het eind. Samen zingen
met al deze mensen maakt mij ontzettend
blij!’
Als de eerste levensliederen vanaf een groot
scherm worden meegezongen, trekt Koos de
stoute schoenen aan en pakt de microfoon
om een solo in te
“Ik kom uit een
zetten. Het levert hem
muzikale familie, een groot applaus op,
dus zingen werd vooral van Zwanette.
met de paplepel ‘Ze is sinds kort mijn
vriendin. We hebben
ingegoten”
elkaar leren kennen
door het zingen, leuk hé?’, klinkt het trots.
Nee, Koos is voorlopig niet meer uit het
Meezingcafé weg te slaan, zo geeft hij zelf
ook toe. ‘Ik stop pas als mijn stem niet meer
meewerkt.’

Het eerstvolgende Meezingcafé vindt plaats op vrijdag 2 februari 20.00 uur, Sint Jansstraat 7, Groningen.
Menzis ondersteunt deze boodschap van Een Leven Lang Kunst omdat de zorgverzekeraar van het Noorden het
belangrijk vindt, dat ieder mens, ongeacht zijn of haar leeftijd mee kan doen. www.eenlevenlangkunst.nl

