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Van dinsdag 10 tot en met zondag 15 januari 2017 wordt in
Veldhoven de 15e editie van de SeniorenExpo gehouden. De
eerste editie duurde indertijd vier dagen, maar de grote
toeloop van bezoekers noopte de organisatie toen de beurs
te verlengen van vier naar zes dagen. Het is nu al jaren een
zeer druk bezochte zesdaagse beurs (circa 8.000 bezoekers
per dag).
De omvangrijke doelgroep van 50‐plussers van nu is een ge‐
heel andere dan die van vroeger. Men zit niet meer ‘achter
de geraniums’, maar is actief en wil zijn vrije tijd op een
zo’n prettig mogelijke manier invullen. Verder is het gemid‐
delde inkomen van de 50‐plussers zo’n 30 tot 50% hoger dan
dat van de veertigers. De conclusie is duidelijk: het zijn rela‐
tief actieve en over het algemeen gezonde mensen, die tijd
hebben om van het leven te genieten.
De HCC!interessegroepen SeniorenAcademie, CompUsers en
Apple hebben in samenwerking met de HCC‐regio Zuid‐Oost‐
Brabant het plan opgevat om gezamenlijk aan deze beurs
deel te nemen, teneinde onze naamsbekendheid in de regio's
te vergroten en nieuwe contacten te leggen.

Thema’s

De SeniorenExpo is onderverdeeld in een vijftal thema’s:

Thema 1: Wonen & Leven
Alles op het gebied van huis en tuin, onderhoud en inrichting.

Thema 2: Reizen
Naar exotische oorden of tripjes in eigen land.

Thema 3: Gezondheid en Beweging
Gezond eten en drinken en verantwoord bewegen.

Thema 4: Hobby en Creativiteit
Gereedschappen, materialen en productdemonstraties. Bij
dit thema past onze aanwezigheid uitstekend. Ook zijn wij
daar aanwezig met een lezingruimte.

Thema 5: KBO Brabantplein
Op de beursvloer is een speciaal
informatieplein ingericht. KBO‐Brabant
zal hier aanwezig zijn met een ont‐
moetingsplein. Bezoekers kunnen hier

terecht met vragen over uiteenlopende zaken, zoals cultuur,
kadervorming, belangenbehartiging, ouderenadvisering, enz.
Ook is het bij uitstek de plek om KBO‐leden te ontmoeten en
informatie uit te wisselen.

Entertainment

De SeniorenExpo moet voor de doelgroep, naast het bezoek
aan het commerciële en verenigingen‐gedeelte van de beurs,
ook een dagje uit zijn. Daarom treden op een groot podium
tal van artiesten, koren en orkesten op. De bezoekers kunnen
dan ook onder het genot van een hapje en een drankje
genieten van ‘het leukste dagje uit’ van het jaar.

Locatie

De SeniorenExpo vindt plaats in het
NH Conference Centrum Koningshof
Locht 117, 5504 RM Veldhoven

Het is een accommodatie met de juiste uitstraling voor de
SeniorenExpo. Geen kille evenementenhal, maar een luxe
gestoffeerde locatie met goede horeca‐faciliteiten, gratis
parkeren en een bushalte voor de deur.

Bereikbaarheid
NH Conference Centrum Koningshof is uitstekend bereikbaar.
Autoreizen kunt u plannen via https://www.google.nl/maps
of een andere reisplanner of uw navigatiesysteem.
Per openbaar vervoer is het ook uitstekend te bereiken; plan
uw reis via http://9292.nl/.

Voor onze Brabantse leden die niet alleen lid zijn van de HCC,
maar ook van KBO Brabant, is er nog een extra vervoermoge‐
lijkheid, en wel een speciale busactie. Daarmee kunt u met
uw plaatselijke KBO‐afdeling gratis naar de SeniorenExpo te
Veldhoven reizen. Informatie over het gratis busvervoer kunt
u verkrijgen bij de secretaris of contactpersoon van de
plaatselijke KBO‐afdeling. Door deze busactie is de
SeniorenExpo niet alleen het leukste, maar ook het goed‐
koopste dagje uit van het jaar! In totaal zijn er zo’n 200
bussen gereserveerd.

Openingstijden
Van 10.00 tot 17.00 uur.

Entreeprijzen
Leden van HCC betalen (op vertoon van hun HCC‐pas) slechts
€ 6,‐ per persoon (niet‐leden € 10,‐ p.p.).
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