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Senioren Rockschool Heerhugowaard ‘on Tour’! 
Rock ‘n’ Roll is zo’n beetje 60 jaar oud, maar nog springlevend. En de 60 plussers van nu 
ook. Daarom is er de Senioren Rockschool. Omdat het leuk is om na jaren weer muziek te 
maken, of juist om die langgekoesterde droom nu eindelijk te realiseren: zingen of spelen in 
een rockband.  
 
De Senioren Rockschool is georganiseerd in samenwerking met Gouden Dagen 
Heerhugowaard, De Pieter Raat Stichting en Theater Cool. Dankzij steun van Fonds 
Sluyterman van Loo Ouderenprojecten, Stichting RCOAK en het VSBfonds -   onder de vlag 
van “Lang Leve Kunst” -  en van Stichting Nut Heerhugowaard is dit bijzondere muzikale 
project financieel mogelijk geworden. 
 
Na 12 weken keihard werken in Theater Cool in Heerhugowaard, onder leiding van Jeroen 
Booy, drummer van The Scene en bekend van Roberto Jacketti & the Scooters, brengt een 
groep super enthousiaste senioren een pop-rock repertoire van toen en nu. Een muzikaal 
feest dat u absoluut niet mag missen! Met liedjes van o.a. Blondie, Elvis, Abba en Brainbox 
zullen de deelnemers u verrassen tijdens de optredens en een geweldige show geven. 
Graag nodigen wij u uit om dit muzikale spektakel mee te beleven. De première vindt plaats 
op zondag 24 mei om 14.00 uur in de grote zaal van Theater Cool te Heerhugowaard. De 
kosten per entreekaartje bedragen € 10,00 per persoon inclusief garderobe. Kinderen t/m 12 
jaar krijgen, op vertoon van hun entreekaart in Theater Cool op 24 mei, één consumptie 
gratis. 
 
Kaarten zijn te koop vanaf woensdag 6 mei tussen 10.00 - 12.00 uur tijdens werkdagen in 
woonzorgcentrum De Raatstede aan de Dolomiet 2. Rolstoelplaatsen zijn alleen op 
aanvraag beschikbaar via Nel Nooter (072- 576 72 00). De te lopen afstanden in Cool zijn 
niet al te groot en er is voldoende begeleiding aanwezig om mensen naar hun plaats te 
helpen. Koop snel een entreekaart en geniet van deze muzikale verwennerij. Er is veel plek, 
maar vol is vol. Toegang tot de zaal alleen op vertoon van de originele entreekaart. Eenmaal 
gekochte kaarten kunnen niet worden teruggebracht. 
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