PERSBERICHT
Woensdag 26 augustus in openluchtmuseum Ellert en Brammert Schoonoord

MobiVit en Stichting DAS blazen
Drentse Seniorendag nieuw leven in
SCHOONOORD – Het was jarenlang een begrip voor senioren in heel Drenthe: de
Drentse Ouderendag in Schoonoord. Desondanks kwam de organisatie van deze
altijd gezellige en goed bezochte dag op een laag pitje te staan. Maar daar komt nu
verandering in dankzij seniorenwinkel MobiVit en Stichting Dorps Activiteiten
Schoonoord (DAS). Op 26 augustus kunnen honderden Drentse ouderen genieten
van een dag vol vermaak.
,,De Drentse Ouderendag was altijd prachtig. Senioren in heel Drenthe keken ernaar uit.
Wij vinden het ontzettend jammer dat deze dag niet meer plaatsvindt. Daarom hebben
wij met elkaar de schouders eronder gezet’’, vertelt Klaas Schepers, mede-eigenaar van
MobiVit in Schoonoord, Emmen en Assen. ,,Onze klantenkring bestaat natuurlijk voor
het grootste deel uit senioren. Dan hoor je hoe jammer zij het vinden dat die
seniorendag niet meer bestaat. Wij willen deze mensen graag een hartstikke leuke dag
bezorgen en hebben ons daarom op de organisatie gestort.’’
Schepers klopte met zijn plan aan bij stichting DAS en kreeg gelijk steun voor zijn
initiatief. DAS is betrokken bij de organisatie, onder meer met het leveren van
vrijwilligers. Ook RTV Drenthe omarmde enthousiast dit initiatief en steunt het met
verschillende vormen van promotie.
Optredens
De Drentse Seniorendag vindt plaats op woensdag 26 augustus 2015 in de sfeervolle
omgeving van openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. ,,Alle senioren zijn
welkom“, zegt Schepers. Er zijn tijdens dit feestelijk evenement onder meer optredens
van het bekende Drentstalige Duo Harm en Roelof uit Sleen. Amusementskoor
Hoogeveen brengt vele Nederlands-, Duits- en Engelstalige levensliederen ten gehore.
Daarnaast geeft ’t Aol Volk uit Emmen acte de présence met onder meer zang en dans in
klederdracht. Er wordt rond het middaguur een heerlijk uitgebreid 3 gangendiner
geserveerd en de aanwezigen krijgen gedurende de dag hapjes en drankjes. ,,Het wordt
een hartstikke leuke, gezellige en ontspannen dag’’, weet Klaas.

Kaartverkoop
De Drentse Seniorendag vindt plaats op woensdag 26 augustus van 10.30 tot 16.30 uur
Er is plaats voor 500 mensen en vol is vol. Wie er graag bij wil zijn, doet er dus goed aan
om snel kaarten te reserveren. Kaarten kosten 20 euro, inclusief 3 gangen diner, koffie
of thee, hapjes, onbeperkt consumpties gedurende de gehele dag, entree
Openluchtmuseum en uiteraard toegang tot alle optredens. De kaarten zijn verkrijgbaar
bij MobiVit in Schoonoord, Emmen en Assen en via de website
www.drentseseniorendag.nl.
Kijk voor meer informatie op www.drentseseniorendag.nl. of neem contact op met MobiVit
(0591-381651)
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