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UITNODIGING! 

Beste Karl May vriend, 

Bezoek de stand van de KARL MAY VERENIGING op de 50PlusBeurs 2019! 

Dinsdag 17 september t/m zaterdag 21 september, 10.00 – 17.00 uur 
Jaarbeurs Utrecht 

Bestel twee gratis tickets voor de beurs 

De Karl May Vereniging heeft de vererende uitnodiging ontvangen als exposant deel te 
nemen aan de komende 50+ Beurs in Utrecht. Wij hopen daar vele van de bijna 100.000 
bezoekers te attenderen op onze vereniging en onze activiteiten.  

Wij nodigen al onze leden 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 twee 
tickets downloaden. 

Wij delen onze stand met enkele andere literaire verenigingen, zoals Fu Manchu, en de 
Stichting ’t Oude Kinderboek (hoofdstandhouder met de titel Kinderliteratuur/museum). 
U zult ons vinden vlakbij de stand van SeniorWeb. Dit biedt ons een fraaie gelegenheid 
ons als vereniging te presenteren. 

Oproep: De stand van de Karl May Vereniging wordt verzorgd door een team van 
bestuursleden en leden. Op twee van de vijf dagen kunnen we nog aanvullende inzet 
van leden in de stand gebruiken. Het is leuk om te doen, spannend en ontspannend 
tegelijk. Interesse? Meld je aan bij ondergetekende, ger.tielen@xs4all.nl. 

Ger Tielen

Informatie van de 50PlusBeurs

De 27e editie van de 50PlusBeurs is van 17 tot en met 21 september 2019 in De 
Jaarbeurs Utrecht dagelijks van 10.00 - 17.00 uur. De 50PlusBeurs is ’s werelds grootste 
evenement voor actieve 50-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 beurs is gemakkelijk te bereiken per trein en auto.  

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 (t/m 16 september) je gratis tickets op: 

https://www.50plusbeurs.nl/actie/gt19/tickets-
bestellen/beurs/. 

Gebruik de kortingscode GT19, maximaal 2 tickets per persoon! 


