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 Voor het zomerreces kreeg Community Service van RANA van 
Inge Veraar van de Vrijwilligerscentrale Amstelland het 
verzoek om samen te werken in een project voor ouderen. 

 
 

 
De Vrijwilligerscentrale Amstelland was erg enthousiast over de samenwerking van RANA met de 
Vrijwilligerscentrale tijdens NLdoet. 
Inge Veraar vroeg of wij op 1 november weer met hen wilden samenwerken. 
 
Op 1 november werd voor de vierde keer een muziekvoorstelling georganiseerd voor ouderen die niet 
erg mobiel zijn. Op die zondagmiddag trad het Amsterdams Salonorkest op in het Noorddamcentrum. 
Voor een klein bedrag konden ouderen, die niet zo vaak de deur uitkomen, genieten van een mooie 
voorstelling.  
 
Aan ons de vraag of wij voor een aantal ouderen, die hier niet zelf naar toe kunnen komen en op die 
dag vervoer nodig hebben, hen te begeleiden en samen de voorstelling bij te wonen.  

 
Zes RANA-leden hebben op die zondagmiddag ouderen naar het Noorddamcentrum gereden en 
begeleid tijdens de voorstelling van het Amsterdams Salonorkest. 
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Amsterdams Salon-, Volks- & Amusementsorkest (Foto: Amsterdams Salon-, Volks- & Amusementsorkest) 
 

AMSTELVEEN - Music All In Amstelveen 2015 op zondag 1 november 2015 in 
Noorddamcentrum 
Een zondagmiddag met mooie en gezellige muziek. Voor de oudere inwoner van Amstelveen en dan 
met name voor ouderen, die er niet zo makkelijk meer op uit kunnen gaan. Dit jaar met het 
Amsterdams Salon- Volks- en amusementsorkest afgewisseld met de Amstelveense zangeres 
Monique. Het Amsterdams Volks-, Salon- en Amusementsorkest bestaat uit 15 muzikanten. Het 
orkest speelt een afwisselend repertoire van vrolijke en gevoelige salonmuziek van over de hele 
wereld. 
Ook dit jaar is de organisatie in handen van vrijwilligers Co Dop en de Buurthulpdienst. Sponsoren van 
dit muziekfestijn zijn de stichtingen Stinak en Egmana. Voor ouderen, die niet meer (zo) goed ter been 
zijn, kan voor vervoer worden gezorgd. De toegangsprijs is € 4,50 per persoon. Reservering en 
informatie bij de Buurthulpdienst, Laan van Kronenburg 14, telefoon 020 760 3400 of 06 51 57 93 65. 
Gereserveerde entreekaarten dienen een half uur vóór het begin van de muziekmiddag te worden 
opgehaald. Voorafgaand aan de voorstelling zijn kaarten verkrijgbaar zo lang de voorraad strekt. 

 
 



 
 
Het was weer een gezellige muziekmiddag! Ouderen opgehaald en weer thuis gebracht! Ze hebben 
genoten! 


