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Van 10 t/m 15 januari werd deze Expo gehouden in het NH Conferentie
Centre in Veldhoven. Busladingen vijftigplussers kwamen naar de
vijftiende SeniorenExpo in Veldhoven. Een impressie.
De SeniorenExpo is een kakofonie aan geluid. Drommen seni‐
oren persen zich tussen de stands door. Rollators vegen niet
zelden als een soort bulldozer het pad vrij. De beursgang
leidt langs allerhande zaken. Van camper tot mantelzorg‐
woning en van relaxfauteuil tot Dode Zee‐zoutcrème. Schui‐
felend gaat het verder op weg langs de vele stands. Een
volleerd schoenpoetser laat het schoeisel van een echtpaar
weer glimmen. ‘Ja mevrouw, een echt natuurproduct. Kost 'n
tientje en u doet er drie jaar mee.’ Het echtpaar is niet on‐
der de indruk en verkast naar de infraroodcabines. Op zoek
naar informatie wordt de scootmobielstand aangedaan. De
verkoper van het Beste bedrijf wordt bevraagd over de
mogelijkheden van het getoonde model. ‘Niets voor mij’,
besluit de man. Zo gaan ze verder van stand naar stand. ‘Het
wordt een mooi dagje. Ik vraag me alleen af of we ze voor
sluitingstijd allemaal gezien hebben’, besluit de vrouw.

Ook verkochten we nog de oude jaargang 2016 van de Software‐
Bus op de beurs, evenals de DigiFotoDisk 2016. De belang‐
stelling voor deze zaken was groot. Ook onze zuster‐interes‐
segroepen deden op de beurs goede zaken.
Verder konden we ook vele senioren helpen met hun vragen
op het gebied van het gebruik van hardware en software.

Dankwoord
Namens het bestuur wil ik de dank overbrengen aan onze le‐
den Jan Voskes, Aad Musterman, Theo Rutten, Karel Karssen,
Dick Barnhoorn, Christ van Hezik en Evert Vinkenborg, die
samen met mij de stand namens CompUsers bemanden. Ook
de samenwerking met de mensen van de SeniorenAcademie,
Apple, Zuidoost‐Brabant en Midden Brabant verliep prima.
Een speciaal woord van dank aan Gerda van Bergen, de
vrouw van de voorzitter van de Senioren‐Academie is op zijn
plaats. Gerda zorgde ervoor dat iedereen op de stand
voorzien werd van zijn natje en droogje, En dat niet alleen:
ze bewaakte de ordelijkheid op de stand alsof het haar eigen
huiskamer betrof.
Om onze hard‐ en software op een veilige plaats te bewaren
hadden wij de medewerking van Projectontwikkeling van
Santvoort bv uit Veldhoven, die ons een garagebox ter be‐
schikking stelde en de huismeesters van de VVE Abdijtuinen,
die de toegang tot de parkeerkelder, waar die garagebox was
gesitueerd, verzorgden. Voor hun medewerking willen we
hen hartelijk bedanken.

Onze deelname
CompUsers was er goed vertegenwoordigd samen met haar
zusterinteressegroepen Seniorenacademie, Windows en
Apple. Ook de regio’s Zuidoost‐Brabant en Midden‐Brabant
werken mee op de stand. Verder demonstreerden de dames
van de borduurgroep Zuidoost‐Brabant op de stand. Jammer
genoeg moesten we na twee dagen wegens de slechte
weersomstandigheden en de geringe belangstelling de aan‐
gekondigde lezingen annuleren.
Op de beurs werd ook de handige muismat met Windows‐
sneltoetsen geïntroduceerd. Deze muismat is van nu af even‐
tueel via de website te bestellen en op 18 februari ook te
kopen op onze CompUfair.
Het was een gezellige en druk bezochte beurs. Diverse nieu‐
we leden hebben zich aangemeld en verder konden de be‐
zoekers inschrijven op onze gratis nieuwbrief. Aan die
inschrijving was per dag een prijsje verbonden, een gratis
jaarabonnement op ons blad SoftwareBus. De zes prijswin‐
naars waren: mevrouw Annie van Bokhoven uit Drunen, de
heer André Luijten uit Veldhoven, de heer Ad van Amelsfort
uit Veldhoven, de heer Ed Schilder uit Den Haag, mevrouw
Marijke van Hout uit Amsterdam en de heer J.Jonker.

Als ik dit schrijf is de beurs bezig aan haar laatste dag, bui‐
ten dwarrelt de sneeuw naar beneden, maar toch zijn er nog
veel senioren die de weersomstandigheden trotseren en naar
Veldhoven komen. Straks nog even de stand ontruimen en de
spullen afvoeren en dan is het weer gedaan.
Al met al was de beurs in Veldhoven een groot succes, in
totaal trok de beurs zo’n 45.000 bezoekers, waaronder een
behoorlijk deel HCC‐leden, niet alleen uit de zuidelijke pro‐
vincies, maar, zoals u bij de prijswinnaars kunt zien, zelfs uit
Den Haag en Amsterdam.
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