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Op uitnodiging van de Zonnebloem en NUON gingen wij, vier rolstoelers, op 10
december naar het Mega Piraten Festijn in het Gelredome in Arnhem. We
werden daarbij begeleid door drie vrijwilligers van Nuon. Wat een feest !!
Het Gelredome was afgeladen vol. Zo’n 30.000 mensen,op de tribunes en op het
leeggemaakte veld, dansten en zongen mee met hun favoriete Nederlandstalige
artiesten. En jawel, iedereen kwam langs: Jan Smit, Frans Bauer, Monique Smit,
Wolter Kroes, Koos Albers, Jannes, Ancora, Django Wagner, Luv, Marianne Weber,
Sieneke, Vinzzent, Frans Duijts, om er maar een paar te noemen.
Van het begin af aan zat de stemming er goed in en zongen we allemaal uit volle
borst mee. Het Nederlandse lied leeft!
Dan wordt Jacques Herb aangekondigd, met Manuela. Even denk ik dat Jacques
een zangeres heeft meegenomen en dat ze samen gaan zingen. Pas als de
presentator meldt dat de dokters na 40 jaar nog niet klaar zijn met opereren, en
Manuela nog steeds in kritieke toestand is, valt bij mij het kwartje. En iedereen die
deze hit uit de oude doos wel eens heeft gehoord weet nu meteen wat ik bedoel.
Inmiddels is op het middenterrein de polonaise ingezet, worden er mensen in de
lucht gegooid, geven we elkaar dienbladen bier en cola door en hebben sommigen
een flitsend hoedje opgezet. Het hele Gelredome lijkt één grote ouderwetse bruiloft.
We hebben feest en maken plezier, geweldig … wat een belevenis!
Dank aan NUON en aan de Zonnebloem. Wij hebben een reuze leuke
zaterdagavond gehad. Gewoon in je rolstoel, fijne plaatsen op de rolstoeltribune met
goed zicht, genoeg ruimte en gemoedelijkheid, prima geregeld!
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Zonnebloem Regio De Liemers, groep 40-65 jarigen.

