Uitnodiging!
Bezoek onze stand op de 50PlusBeurs
Dinsdag 17 september tot en met zaterdag 21 september 10.00 –
17.00 uur Jaarbeurs Utrecht
Bestel gratis tickets voor de beurs
Aan alle bestuurders, medewerkers en relaties van de Stichting ’t Oude Kinderboek
StOK is uitgenodigd om als exposant deel te nemen aan de komende 50PlusBeurs in
Utrecht van 17-21 september. Wij hopen daar vele bezoekers te attenderen op onze
stichting en onze activiteiten.
Wij nodigen al onze medewerkers, donateurs en relaties uit om de
beurs kosteloos te bezoeken en om een bezoek te brengen aan onze
stand. Zie hieronder nadere informatie over de 50PlusBeurs. Via de
link onderaan kunt u tot en met 16 september een of twee tickets
downloaden.

Tip - Mocht u op donderdag 19 september komen, breng dan om half vier ’s
middags een bezoekje aan de presentatie van een cursus over online leren door de
Stichting Art-Age. Er zal als voorbeeld een stukje worden gedemonstreerd van een
cursus Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur in een online vorm. Laat
ondergetekende even weten of u dit van plan bent.
Vragen: mail ger.tielen@xs4all.nl

50PlusBeurs

De 50PlusBeurs is ’s werelds grootste evenement voor actieve plussers met 550
stands boordevol informatie, entertainment en aanbiedingen. Thematisch ingedeeld
met workshops, presentaties en vele optredens op podia met muziek, modeshow en
theater. Niemand verlaat de 50PlusBeurs met lege handen. De 50PlusBeurs brengt
vele stands met thema’s als Vakantie, Wonen, Vrije Tijd, Mode & Beauty en
Gezondheid. Probeer e-bikes op het fietsplein, bezoek het autoplein met actuele
modellen, geniet van modeshows en optredens, krijg advies over beleggen en
schenkrecht, ontmoet personalities, test je fitheid, volg leerzame en actieve
workshops of maak kans met vele winacties op mooie prijzen als een avontuurlijke
reis of campervakantie. Maak het mee, je komt ogen en oren tekort!
Bestel HIER je gratis tickets, uiterlijk op 16 september. (Klik op het woordje HIER.
Scroll op de webpagina voldoende naar beneden, vul het aantal in, vul je emailadres
in, en rond af met de button onderin. Je ontvangt tickets op je emailadres om uit te
printen of om deze op je smartphone te laten zien bij de entree.

