
Muziek verbindt: 
het jong-en 
oud(er)koor



Zorg en ondersteuning voor oude-
ren is een actueel thema in onze 
maatschappij. Naast medische 
zorgverlening staan steeds meer 
liefdevolle zorg en aandacht voor 
het welzijn en welbevinden van 
de mensen centraal. Contact, ont-
moetingen tussen jong en oud en 
het leren van elkaars leefwerelden 
vinden we belangrijk. Samen iets 
moois beleven kan het welbevin-
den en geluksgevoel voor beiden 
vergroten.
 
Deze maatschappelijke verande-
ring maakt persoonlijke zorg met 
aandacht voor het individu steeds 
belangrijker. Opella is dan ook 
betrokken bij de beweging Radicale 
vernieuwing verpleeghuiszorg. Ons 
uitgangspunt is om mensen thuis of 
in een verpleeghuis met een nieuwe 
kijk zorg en ondersteuning te geven, 
zodat ze kunnen blijven leven zoals 
ze gewend waren of hoe ze nu wen-

sen. Samen met tientallen zorgor-
ganisaties zoeken wij de grenzen op 
van wat mogelijk is om niet de zorg 
voor, maar het welbevinden van onze 
klanten centraal te stellen.
 
Het jong-en-oud(er)koor
Vanuit deze gedachte is het het 
jong-en-oud(er)koor ontwikkeld. 
In dit koor vormen ouderen samen 
met kinderen een koor, dat samen 
liederen instudeert. Muzikale ont-
moetingen en dialoog tussen gene-
raties staat centraal. Het koor wordt 
bijvoorbeeld gevormd door kinderen 
van de basisschool, verpleeghuisbe-
woners, familieleden, senioren die 
zelfstandig wonen, vrijwilligers en 
verder iedereen die mee wil doen. 
Ook enthousiaste amateurkoren 
in de regio kunnen aansluiten. Het 
plezier tijdens de repetities en de 
optredens zorgt voor groeiende 
interesse en deelname aan het jong-
en-oud(er)koor.



Opella
Zorgdienstverlener Opella neemt 
het initiatief  voor de start van het 
jong-en-oud(er)koor. Een prettige 
en creatieve invulling van de dag is 
belangrijk voor veel mensen. Leef-
plezier en een sociaal netwerk zijn 
onmisbaar. Naast de eigen kracht 
van ouderen en jongeren maken we 
gebruik van netwerken. Ervaringen 
van mensen zijn van grote waarde in 
de muzikale ontmoeting.
 
het jong-en-oud(er)koor start op
Wereld Alzheimer Dag (21 septem-
ber) 2018. Juist op die dag willen we 
op de zuidelijke Veluwe aandacht 
vragen voor waar ouderen toe in 
staat zijn. De ambitie is om het jong-
en-oud(er)koor op diverse plekken op 
de zuidelijke Veluwe op te zetten en 
de komende twee jaar tot een begrip 
te maken in de regio. Met inzet van 
lokale betrokkenen, amateurkoren 
en musici.   

Comité van aanbeveling
• Marie Antoinette Bäckes: coördi-

nator Radicale Vernieuwing in de 
Verpleeghuiszorg.

• André Heuvelman: verbindt 
mensen met muziek, met elkaar 
en zichzelf. André is performer, 
inspirator en creatief adviseur.

• Paul Imthorn: werkt als sociale 
innovator aan een inclusieve 
samenleving en brengt kunst en 
cultuur in Ede dichterbij vanuit 
Cultureel Café Dante.

• Karel de Krijger: voorzitter van 
de Edese Federatie Van Zang- en 
oratoriumverenigingen en COV 
Excelsior te Ede.

• Leny Oosterbaan: was jarenlang 
sectormanager van het sociaal en 
cultureel werk in Ede.

• Lucia Swarts: docente koninklijk 
Conservatorium, onder meer in de 
jongtalentenklas. Eerste celliste 
Nederlandse Bachvereniging. 



• Manon Vanderkaa: directeur 
seniorenorganisatie KBO-PCOB.

• Mirjam van 't Veld: bestuurder 
Ziekenhuis Gelderse Vallei.

• Albert Wissink: dirigent koor-
school Midden-Nederland.

 
Fondsen
Het jong en oud(er)koor wordt mede 
mogelijk wordt gemaakt door de 
volgende fondsen:
• Stichting Vrienden van Opella
• Prins Bernhard Cultuurfonds Gel-

derland
• Stichting Idee in Uitvoering
• Cultuurfonds Ede
• Geurt van Lonkhuysen Stichting
• Stichting Bavo
 

Contactgegevens
Meer informatie vindt u op  
www.opella.nl/koor
 
Geeske Telgen 
voorzitter Cliëntenraad Opella 
geeske.telgen@planet.nl 
telefoon 06 14101628
 

 


