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Op de eretribune bij Groenewoude.

‘Hartverwarmend initiatief’

Overal stonden bewoners op het
balkon en achter het raam te zwaaien, te zingen en mee te deinen op de
muziek. Bij de woongroepen kwamen mensen ook naar buiten en
genoten op afstand van de vrolijkheid. Het doel van de Rotary om wat
afleiding te geven in deze moeilijke
en soms eenzame tijd, meer dan gehaald.
Tijdens de dag en na afloop waren
de reacties overweldigend volgens
een Rotarylid. De bewoners van
Huis in de Wei reageerden dat ze het
fijn en aardig vonden dat er wat gezelligheid werd gebracht. Bij de Moriahoeve was het een welkome onderbreking. Het draaiorgel moest op
de parkeerplaats staan vanwege de
strenge maatregelen. De activiteitenbegeleiders filmden het concert
met voor de bewoners soms bekende oude liedjes. De filmpjes werden
‘s avonds opnieuw getoond om nogmaals plezier samen te hebben. Ook
werden zij aan de familieleden gestuurd. Bij de aankondiging van het
laatste liedje riep een bewoonster

Bij Parousie was het draaiorgelconcert een welkome afwisseling.

Bij de Parklaan en Huis in de Wei stond iedereen te zwaaien en zingen op het balkon.
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Draaiorgel zorgt
voor glimlach
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Op afstand samen genieten.

WOUDENBERG ,,Wat een hartverwarmend initiatief om de ouderen
en kwetsbaren in onze samenleving
te laten merken dat zij niet vergeten
worden. Ondanks de moeilijke tijd
waarin we zitten, ontstaan er ook
mooie dingen. Samen komen we
hier doorheen.” Dat was de reactie
van burgemeester Titia Cnossen
van Woudenberg op het initiatief
van Rotary Scherpenzeel-Woudenberg om dinsdag een dag op pad te
gaan met de laatste draaiorgelman
van de provincie Utrecht, Joop Budding. Ook burgemeester Harry de
Vries uit Scherpenzeel complimenteerde de lokale Rotaryafdeling.

enthousiast: ,,Extra genieten dan!”
Bij Groenewoude zaten bewoners
al klaar in het zonnetje op het balkon. Zij hoorden van een afstand
de muziek aan komen. Marianne de
Wit van zorggroep Charim (locatie
Groenewoude) reageerde: ,,Zingende en swingende familieleden
en vrijwilligers stonden op gepaste afstand rond het draaiorgel en
zwaaiden naar de bewoners. Een
medewerker vertelde dat sommige bewoners echt ontroerd waren.
Speciaal voor hen dit concert op
straat. Zoveel vrolijkheid en aandacht. Kushandjes van familieleden. Een heerlijk moment van
ontspanning waar nog vaak over
gepraat zal worden deze dagen. Ook
bij de medewerkers zorgde het voor

een glimlach. Een hart onder de
riem in deze bijzondere tijd.”
Bij de woongroep Parousie in
Scherpenzeel en de woongroepen
van Reinaerde bij de Bongerd en de
Prins Hendrikstraat in Woudenberg
stonden de bewoners buiten te genieten van de muziek. ,,Als jullie na
de coronacrisis weer komen, kunnen onze bewoners jullie knuffelen.
Zij zijn zo blij hiermee”, vertelde een
groepsleidster van de Bongerd.
Een bestuurslid van Parousie vond
het ook een welkome afleiding. Nu
het voorjaar is hebben de bewoners
het druk in de tuin en de verzorging
van de dieren. De winkel is wel gesloten, maar de bewoners hebben
een kraam met de verkoop van eieren voor aan de weg geplaatst.
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