Persbericht
Diest pakt uit met De Romeo’s op Superball
DIEST – Ben je 55-plusser? Noteer maandag 15 november dan zeker in je agenda,
zet je dansschoenen klaar en smeer je stembanden voor De Romeo’s. Dit feestje wil
je niet missen! Stad Diest organiseert een groots bal in Cultuurcentrum Den Amer
voor alle Diestse 55-plussers en senioren aangesloten bij een Diestse
seniorenvereniging.
Glitter & Glamour
“Iedereen heeft na het coronatijdperk nood aan samenkomen, bijbabbelen en wat
feesten. Onze senioren kijken er echt naar uit om elkaar terug te zien, wat te
kunnen keuvelen en ja zelfs te dansen. In de week van de senior bieden we vanuit
de stad met heel veel plezier wat vrolijkheid en entertainment aan,” vertelt schepen
van Senioren, Monique De Dobbeleer, enthousiast.
Hoog tijd voor ontspanning na de lange coronaperiode dus. Stad Diest nodigt op
maandag 15 november al haar 55-plussers uit voor een bal vol muziek en plezier.
Ook iedereen die aangesloten is bij een Diestse seniorenvereniging mag zich
inschrijven voor het feestje in CC Den Amer. Feestvierders kunnen kiezen of ze in de
namiddag naar het bal komen (13 tot 17 uur) of liever ’s avonds (18 tot 22 uur).
“We richten ons tot de mensen die deel uit maken van een seniorenvereniging en
vele activiteiten hebben moeten missen. Maar ook zij die in onze stad wonen, geen
lid zijn van een organisatie en 55-plus zijn, zijn eveneens hartelijk welkom. Mogelijks
kunnen zij nieuwe contacten leggen. Mijn dansschoenen staan alvast klaar,” lacht
schepen De Dobbeleer.
Het thema van het seniorenbal is Glitter & Glamour. Het stadsbestuur heeft dan ook
een act geregeld die niet beter binnen dit plaatje kon passen: De Romeo’s. 90
minuten lang zorgen ze voor een feestje om nooit meer te vergeten. Een
frituurwagen staat in voor een echte Belgische maaltijd. Vanaf vrijdag 1 oktober
start de ticketverkoop. Een ticket voor het spetterende superball kost 7 euro, eten
is inbegrepen in de prijs.

Praktisch
Het bal vindt plaats op maandag 15 november in Den Amer, Nijverheidslaan 24 in
Diest. Feestvierders kunnen kiezen tussen twee feestmomenten:
-

Van 13 tot 17 uur
Van 18 tot 22 uur

Vanaf vrijdag 1 oktober start de ticketverkoop voor beide momenten via
www.ccdiest.be. Tickets kosten 7 euro. Alle informatie kan je nalezen op
www.diest.be/seniorenbal
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