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Geachte heer, mevrouw, 

 

ContourdeTwern en gemeente Tilburg organiseren dit jaar voor de 20e keer de 60plus 

beurs. Samen met een club enthousiaste vrijwilligers bereiden we een feestelijke editie 

voor waarin volop ruimte is voor ontspanning, ontmoeting en interactie. Dit jaar vindt de 

60plus beurs niet in Pathé de Euroscoop plaats maar in wijkcentrum De Heyhoef, 

Kerkenbosplaats 2 in Tilburg.  

 

De centrale boodschap van de 60plus beurs dit jaar is: Wat kan ik nu al doen om straks 

gezond en gelukkig oud te worden? We sluiten hiermee aan op de 

‘Samenwerkingsagenda GGoud 2022-2026: Gezond en Gelukkig oud in Tilburg, ook in 

2030 en 2040’ die onlangs door 16 partners is ondertekend. Het doel van de beurs is om 

60-plussers te stimuleren actief te worden en te blijven, en hen op de hoogte te brengen 

van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.  

 

Om de beurs een meer interactief karakter te geven, gaan we dit jaar met zogenaamde 

thema-pleinen werken. De locatie leent zich daar uitstekend voor. Naast de traditionele 

stands gaan we ook interactieve workshops en kleinschalige informatiebijeenkomsten 

organiseren over relevante onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan nalatenschap, fit blijven, 

of domotica. De thema’s waarmee we werken zijn: zorg, wonen, ontmoeten & actief en 

financieel.  

 

U kunt zich digitaal inschrijven via www.60plusbeurstilburg.nl. Onder het kopje 

Inschrijven Standhouders vindt u een digitaal inschrijfformulier. Een stand kost slechts € 

100,00. Inschrijven kan tot 19 september. Let op, er zijn maar een beperkt aantal 

plaatsen dus wees er snel bij.  

 

Voor overige vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Rien van Breda, ContourdeTwern, 

via 06 4242 8199 of rienvanbreda@contourdetwern.nl 

 

Graag tot ziens op zaterdag 1 oktober! 

 

 

Met vriendelijke groet namens de werkgroep 60+beurs Tilburg,  

 

Rien van Breda 

Coordinator 60+beurs Tilburg 

rienvanbreda@contourdetwern.nl 

06 42 42 81 99 
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