
3 maart 2023
13.00-18.00 uur

Hart van Holland
Berencamperweg 12, Nijkerk

Voor alle 55+’ers uit Nijkerk, 
Nijkerkerveen en Hoevelaken

www.seniorenbeurs-nijkerk.nl
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Wanneer en waar 
Vrijdag 3 maart 2023 van 13.00-18.00 uur 
in het congrescentrum Hart van Holland, 
Berencamperweg 12, 3861 MC Nijkerk.

Vervoer 
Hart van Holland is goed bereikbaar met de 
auto en met de fi ets. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid voor fiets en auto. Er zijn 
invalideparkeerplaatsen bij de ingang.
Lukt het nu niet om met eigen vervoer te 
komen? Dan staan de volgende organisaties 
voor u klaar. Een retourrit kost € 2,50. 

Ophaaldienst Nijkerk en Nijkerkerveen 
- Unie van Vrijwilligers >> Van deur 
tot deur met de bus. Reserveren kan tot 
28 februari. Bel UVV op (033) 246 01 15, 
op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur. 

Ophaaldienst Hoevelaken - Hulpdienst 
Hoevelaken >> Van deur tot deur met de 
auto. Reserveren kan tot 28 februari.
Bel Hulpdienst Hoevelaken op (06) 12 47
64 43 op werkdagen tussen 8.00 en 9.00 
uur. Buiten deze tijd kunt u een boodschap 
inspreken en wordt u teruggebeld. 

Ophaaldienst gehele gemeente Nijkerk 
- HipHelpt >> Van deur tot deur met de auto. 
Reserveren kan tot 20 februari. Bel HipHelpt 
via (033) 202 26 81 (op maandag, woensdag 
en vrijdag van 9.00-12.00 uur) of stel uw 
vraag op www.hipnijkerk.nl.

Rolstoelvervoer in de gemeente Nijkerk  
>> Maakt u gebruik van een rolstoel? 
Dan kunt u mee met de rolstoelbus van UVV 
Nijkerk. Reserveren kan tot 28 februari. 
Bel UVV op (033) 246 01 15, op werkdagen 
tussen 9.00 en 11.00 uur. 

Horecaplein 
Voor een hapje en drankje kunt u terecht op 
het horecaplein. Dit is voor eigen rekening. 

Workshops en lezingen
Zien we u bij een van de lezingen of 
demonstraties? Misschien bij de Jeu de 
Boulevereniging? Of bij een lezing over de 
ontwikkelingen van de zorg? Kijk op de 
website voor meer informatie.

Tot 3 maart! 

Alle 55+ers, mantelzorgers en geïnteresseerden: van harte welkom op de 
Seniorenbeurs! Deze beurs gaat over uzelf voorbereiden op zo fit en vitaal
mogelijk ouder worden en weten welke lokale organisaties u hulp kunnen geven.
Er zijn 30 lokale organisaties die graag met u in gesprek gaan. Er zijn ook verschil-
lende workshops en lezingen. En u kunt elkaar ontmoeten op het horecaplein.

www.seniorenbeurs-nijkerk.nl

Wees welkom!

De Seniorenbeurs is een initiatief van
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