
 

Senioren feesten tegen 
zomereenzaamheid 
Forever Young Festival en 50-plus slaan handen ineen. 
 
Zomereenzaamheid. Twee aan elkaar gekoppelde woorden die lijnrecht 
tegenover elkaar staan. Van het ene woord word je vrolijk en van het 
andere woord word je verdrietig. Want dat is eenzaamheid. Hoe kan het zo zijn dat er van 
de 3.1 miljoen senioren die in Nederland wonen, zeker de helft zich eenzaam voelt. Dat 
zijn 1.550.000 mensen, met andere woorden; 103 keer een uitverkocht Ahoy! 
 
Op 21 juni is officieel de zomer begonnen. Voor velen de ‘aftrap’ van een mooie en warme 
periode met vakantie, terrasjes, ontspanning en gezelligheid. Voor veel ouderen is de zomer 
juist extra eenzaam. Buren, vrienden, familie en vrijwilligers zijn op vakantie. Gezellige clubs, 
sportverenigingen en activiteitencentra zijn dicht vanwege een zomerstop en op tv zijn 
vooral herhalingen te zien. Door de warmte komen veel ouderen nog minder buiten de deur 
en via social media worden ze geconfronteerd met het plezier dat andere maken.  
 
Forever Young Festival steekt daar een stokje voor en zet zich al jaren met succes in om 
eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Dit jaar is er veel aandacht voor 
zomereenzaamheid. En daarin staat het festival niet alleen. Samen met Henk Krol, 
partijleider van 50-plus, zet Forever Young Festival zich deze zomer in om 
zomereenzaamheid terug te dringen, maar vooral ook bespreekbaar te maken. Niet voor 
niets is Forever Young Festival aangesloten bij de Coalitie tegen Eenzaamheid van VWS en 
wordt het festival door die coalitie ook als succesvol voorbeeld gezien.  
 
Op 21 augustus komen er 10.000 senioren naar Almere om daar samen een knalfeest te 
vieren. Ze laten zien dat plezier maken, samen genieten en feest vieren de beste manier is 
om zomereenzaamheid tegen te gaan. Er zijn verschillende podia met live muziek, theater, 
cabaret, dans, talentenshows, workshops, straatartiesten, boottochtjes en een nostalgische 
kermis; er is geen festival dat zo veelzijdig is als Forever Young Festival.  
 
Forever Young Festival bouwt aan het grootste senioren netwerk van Nederland. Makkelijk 
contact maken met leeftijdgenoten, veel leuke activiteiten, nieuwe herinneringen dat zijn de 
ingrediënten van het Forever Young recept. Forever Young Festival en 50-plus gaan de strijd 
aan met zomereenzaamheid, één van de grootste sociaal maatschappelijke uitdagingen van 
deze tijd. En, de oplossing is simpel; Let’s party! 
 
Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden: 
Sfeerverslag Forever Young Festival 2018   |    Sfeerverslag Forever Young Festival 2017 
 
Tijd & locatie: 21 augustus 2019 van 10.00 tot 20.00 uur @ Esplanade, 1315 Almere 

 
Noot voor redactie, niet voor publicatie:  voor meer informatie of wilt u een mooi sfeerverlag komen maken 
van dit unieke senioren-festival, neem  dan contact op met Liev Promotie, Karin Schenk M: karin.schenk@liev.nl  
T:06-12139541  

 

https://www.youtube.com/watch?v=US29jr28IU8
https://www.youtube.com/watch?v=OSMrJN60XsY
mailto:karin.schenk@liev.nl

