
Zilveren Open Zuivere Coffee 
leidt tot verrassende muzikale cadeaus
aan zorga8ankelijke mensen in onze regio

De viering van de Zilveren Open Coffee 
Meerlo-Wanssum stond afgelopen vrijdag in 
het teken van het unieke Limburgse project 
Stichting Erato Muzikaal Contact. De Meerlo-
Wanssumse Open Coffee is bijzondere, 
vanwege het maatschappelijke 
schuimkraagje en de relatie met SOS 
Meerlo-Wanssum. Ondernemers en ZZP-ers 
uit de hele regio, die elke derde vrijdag van 
de maand bij Veerhuys Tante Jet in 
Blitterswijck een kopje zuivere koffie komen 
drinken, weten dat er altijd een 
maatschappelijke boodschap is of een 
inspirerend verhaal wordt verteld onder 
leiding van Myrke Stalman en Chiel van der 
Linden (www.h-e-t.nl).

Het Zilveren jubileum begon buitengewoon 
feestelijk doordat de koffiedames van SOS Meerlo-Wanssum per limousine van Exclusive Drive uit 
Vierlingsbeek werden opgehaald. Bij Tante Jet verzorgden de dames samen met de uitbaters van het 
etablissement, Jan en Kitty Bartels, een uitgebreid ontbijt. Tussen het netwerken door vroeg de Horster 
zanger/troubadour Math Craenmehr de aandacht, en verhaalde hij over zijn droom. Samen met 
vrienden heeft hij de Stichting Erato Muzikaal Contact opgericht. Deze stichting heeft muzikale talenten 
bijeen gebracht die geregeld op bezoek gaan bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke 
beperking, ouderen, langdurig zieken en medemensen in de terminale (thuis of hospice). De musici 
brengen daar met hun muziek en zang blijdschap, plezier, vreugde, vrolijkheid en momenten van 
herkenning. “Het is kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en respectvol. Met muziek, zang en andere 
ontspannende activiteiten. Kleine momenten van geluk”,aldus een bevlogen Math Craenmehr.

Vanwege het Zilveren Jubileum schonken Jan en Kitty Bartels van Tante Jet de opbrengst van het ontbijt, 
zo’n 500 euro spontaan aan het project 
van de Stichting Erato. En tot verrassing 
van de aanwezige zegde de kersverse 
nieuwe voorzitter van SOS Meerlo-
Wanssum, Dionne Boks uit Geijsteren, 
toe om dit bedrag namens SOS te 
verdubbelen. “Dankzij deze geweldige 
bijdragen tijdens de Open Coffee kunnen 
wij weer enkele mooie muzikale 
momenten bezorgen bij mensen die we 
daar een geweldig plezier me doen”, 
aldus Math Craenmehr. 

Drie leden van de Open Coffee gaan 
persoonlijk een Erato muzikaal 
contact cadeau geven aan langdurige 
zieken in hun eigen familie- of 
vriendenkring.

Nadere informatie Erato: www.stichtingerato.nl
linkedin: open coffee Meerlo-Wanssum e.o.

Foto 1: Troubadour Math Craenmehr in actie tijdens Open Coffee
Foto 2: De jubilerende koffiedames van SOS per limousine opgehaald.
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