PERSBERICHT
De 4e Editie van de Drentse Seniorendag komt eraan!
SCHOONOORD - De kogel is door de kerk!
Dankzij alle positieve reacties na de vorige 3 edities en omdat er in Drenthe weinig
van dergelijke ‘festivals’ voor senioren worden georganiseerd, heeft de organisatie
besloten om dit jaar opnieuw een Drentse Seniorendag te organiseren.
Op woensdag 5 september zijn alle Drentse senioren weer van harte welkom in de
feesttent op het terrein van het Openluchtmuseum Ellert en Brammert te
Schoonoord.
De organisatie is druk bezig met het invullen van het programma.
De commissaris van de Koning, mevr. Jetta Klijnsma zal deze dag rond 10.30 uur
officieel openen. In ieder geval zal tijdens deze editie het duo Lucas en Gea voor u
optreden. Zij zingen uiteraard de liedjes van toen, maar zullen ook hun eigen
repertoire niet vergeten.
Zodra de rest van het programma bekend is, dan zal de organisatie hiermee naar
buiten treden.
Als van ouds zal er rond het middaguur een heerlijke uitgebreide lunch geserveerd
worden en de bezoekers krijgen gedurende de dag diverse hapjes en drankjes.
Het is gelukt om de entreeprijs ook dit jaar laag te houden.
Deze is hetzelfde als vorig jaar; voor € 27,50 per persoon heeft u toegang tot het
Openluchtmuseum en uiteraard toegang tot alle optredens.
Tevens is de entreeprijs inclusief lunch en consumpties. U kunt dus in principe de
portemonnee verder thuis laten.
Binnenkort kunt u via de website www.drentseseniorendag.nl óf per mail
(info@mobivit.nl en info@egbertjancatering ) kaarten reserveren voor dit gezellige
evenement.
U kunt zich ook gewoon opgeven in één van de winkels van Mobivit (Schoonoord,
Assen en Hoogeveen) of aan de balie bij Egbert Jan Maaltijdservice (Beilen).
Vol is vol. Wie er graag bij wil zijn, doet er dus goed aan om snel kaarten te
reserveren. Er is plaats voor 700 mensen.
Voor meer informatie kijkt u op www.drentseseniorendag.nl of neem contact op met MobiVit 0591381651 of Egbert Jan Catering 0593-543959.

