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My Topics
1. MEER MUZIEK IN DE ZORG
Het is hoog tijd dat er meer beleid komt voor de inzet van muziek in de
zorg.
Arts can tackle complex health challenges. They offer solutions that common
medical practice has so far been unable to address effectively.
Dr. Östlin, WHO Regional Director for Europe
Muziek geeft afleiding. Muziek troost. Muziek heelt (soms). Het is tijd voor
méér muziek in ziekenhuizen. Dat kan op allerlei manieren, maar laten we
beginnen bij méér Muziekids. In ieder ziekenhuis van NL!

terug van weggeweest

2. MAATSCHAPPELIJKE
(REIS)DIENSTPLICHT
Corona laat zo mooi zien dat we weer wat meer naar elkaar willen
omkijken. Dat iedereen er toe doet.
Laten we weer een maatschappelijke dienstplicht invoeren. Iedereen aan
het eind van ieder tiende levensjaar (eind 10, 20, 30, 40, 50, 60 jr) doet
weer bewust een periode 'iets voor een ander'. En vanuit de overheid
stimuleren we dan dat mensen ook over de Nederlandse grenzen heen
kijken. Aan je eigen talenten werken, bijdragen aan een ander.
Ik heb, met werkgever Stichting JoHo, tussen 2005 en 2015 +/- 1500
jongeren gestimuleerd om invulling te geven aan wereldburgerschap. Naar
het buitenland te gaan en bij terugkeer ervaringen te delen en anderen te
betrekken. Dat heeft levens veranderd en doet veel met cultureel
bewustzijn en meer begrip voor elkaar.

3. MEER AANDACHT VOOR
CHRONISCHE PIJN
Ruim 2.5 miljoen Nederlanders hebben te maken met dagelijkse pijn.
Iedereen heeft wel eens 'een pijntje', maar heel veel mensen hebben
dagelijkse pijn die niet meer weggaat. Er is géén overkoepelende algemene
pijnpatiëntenvereniging, en dat bij een ziekte die toch zoveel voorkomt.
De economische en maatschappelijke impact is gigantisch.
Ik lobby voor meer aandacht hiervoor. Én voor een pijnplatform dat info
bundelt, praktische tips biedt en mensen begeleidt.

Wie ben ik
KOERT HOMMEL,
ENCANTADO!
46 jaar, Breda (Belcrum)
Blogger (erzitmuziekinmijnleven.org)
Vrijwillig lobbyist bij Stichting Muziekids
'Meubilair' bij Stichting JoHo (vanaf 1998)
Toetsenist bij OnCue (Hoogerheide) en Tak&Band
(Breda)

ALL TIME FAVORITE
MUZIKANT
Dat kan er maar één zijn: Bruce Springsteen en zijn
E Street Band!
Iedereen moet er naar luisteren. Maar vooral iedereen
moet eenmaal in zijn leven een concert hebben bezocht.
Onder Springsteen fans gaat al jaren rond:
Er zijn op aarde twee soorten mensen: zij die van Bruce
Springsteen houden en mensen die hem nog nooit live hebben
gezien.

FAVO SMAAK NY PIZZA
Double Tasty:
Half 4 Cheese pizza (altijd lekker)
Half Saté pizza (zeer benieuwd)

FAVO QUOTE
"Voor mij voelt het bijna tegennatuurlijk om ergens
stellig over te zijn."
(alweer) Art Rooijakkers

12 Songs
ONMOGELIJKE OPGAVE.
Ik ben, soms, niet altijd, slecht in keuzes maken. Zeker bij muziek. :-)
Ghosts - Bruce Springsteen: Mag van mij "de
opener zijn"
Trouble Is As Trouble Does - Striking Matches:
Wat een energie!
Dance Tonight - Tim Akkerman & The Ivy
League: Live versie @Muziekcafé. Echte
muzikant en Springsteen kenner.
Voor De Tover - De Dijk: Ik ging er 30 jaar
terug al heen...en ze zijn er nog...Dat pianointro!
Mr. Jones - Counting Crows: Op de
Brouwersdam...goede herinnering.
I-J Mot Deur - Bennie Jolink: Geweldig
nummer! En: je moet door. Hoe dan ook.

Racing In The Street* - Bruce Springsteen:
Mijn memory* for life
Zandloper - Typhoon: Heerlijk ook om zelf
te spelen.
The Late Night Show - Thomas Lina: Ik kan
er bij wegdromen. Uit Breda.
Koud In Mijn Hart - Frank Boeijen
(Antwerpen live): Mag ik meespelen?
Herinnering geboorte van mijn 1e
dochter.
Here Comes The Pain - Melissa Etheridge.
Er zijn dagen voor, en dagen na.
Blauw - The Scene. De tent op z'n kop. Een
van de vaste afsluiters van coverband.

* https://erzitmuziekinmijnleven.org/mijn-muziekherinnering-for-life/

TWEE WAARHEDEN, ÉÉN LEUGEN
1. Ik heb ooit een journaliste een 'flapdrol' genoemd.
2. Ik ben al (minstens) drie keer bij een concert van Nick & Simon geweest.
3. Ik zou heel graag een beschuitje willen eten met Erica Terpstra.
Wat is niet waar?
1. Ik noemde haar niet 'flapdrol', maar 'domme muts'. Aiiiii.
En de waarheden?
2. Klopt. Ik heb een enorm brede muzieksmaak. En een vriendin die van N&S
houdt. Maar, eerlijk: ik vind een deel van hun nummers best goed. En ze hebben
een rétestrakke en goede live band, echt topmuzikanten!
3. Geweldig mens. Ik bewonder haar enthousiasme. Ze stort zich, bij Erica op
Reis, overal in. Met veel respect voor andere culturen. Lijkt me heel leuk om
haar eens live te spreken.

BERT SLOOTS

Stilte

ONDERDEEL VAN
GEDICHTENREEKS

'Even Epibreren'
epibreren = 'net doen alsof je
iets heel belangrijks doet of
gaat doen, terwijl je eigenlijk
niets (nuttigs) uitvoert of zal
uitvoeren'.

