
Beursprogramma
Tijdens de ZieZo-beurs kunt u kosteloos deelnemen aan diverse 

informatieve, creatieve en inspirerende workshops en andere activiteiten. 

Reserveren voor workshops is niet nodig. Wel raden wij u aan om op 

tijd te komen, aangezien sommige workshops een maximaal aantal 

deelnemers hebben.

Beursorganisatie
De ZieZo-beurs is een activiteit van de ZieZo-vereniging en wordt 

namens hen georganiseerd door Ben de Wild Productions B.V. 

Voor vragen over de beurs verwijzen wij u naar de website www.ziezo.org. 

Daar vindt u uitgebreide informatie. U kunt ook bellen naar de Ooglijn: 

030 – 294 54 44 of mailen: ooglijn@oogvereniging.nl.

13 en 14 maart 2020
Beatrixgebouw - Utrecht 
Direct naast het Centraal Station 

13 en 14 maart 2020
Beatrixgebouw 
in Utrecht

De Nationale Oogbeurs
Over leven met minder zicht

Gratis toegang

www.ziezo.org

Gratis toegang 
na registratie op
www.ziezo.org
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Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 2020 vindt  
in het Beatrixgebouw in Utrecht de 24ste editie plaats 
van de ZieZo-beurs. Het is dé landelijke oogbeurs 
voor iedereen die niet of niet goed kan zien.  
De toegang is na voorregistratie gratis.

Iedereen die niet kan zien, minder ziet of een oogaandoening heeft, zit met 

vragen. Welke hulpmiddelen zijn handig of noodzakelijk, hoe zit het met 

werken en leren, waar kan ik terecht met mijn vragen? Daarom organiseert 

de branchevereniging ZieZo de ZieZo-beurs.

Op deze unieke beurs, die jaarlijks wordt bezocht door duizenden bezoekers, 

krijgt u in één dag een volledig overzicht van alle mogelijkheden rondom 

wonen, werken, lezen en ontspannen. Kortom: het leven met een visuele 

beperking. Tientallen exposanten presenteren zich aan u met een uitgebreid 

aanbod aan hulpmiddelen en diensten. Een inspirerend beursprogramma 

met workshops en presentaties maakt uw beursbezoek helemaal compleet.

Welkom op de 24ste ZieZo-beurs!

Gratis toegang na online voorregistratie
U kunt zich op www.ziezo.org registreren voor gratis toegang tot de beurs. 

Met voorregistratie bent u verzekerd van een gratis toegangskaart.  

Kaarten zijn beperkt verkrijgbaar, controleer de website voor 

beschikbaarheid.Toegang zonder voorregistratie is daarom niet 

gegarandeerd. Zonder registratie kost toegang tot de beurs aan de kassa 

€ 7,50. Om teleurstellingen aan de deur te voorkomen, adviseren wij u 

om voorafgaand aan uw beursbezoek uw gratis toegangskaarten via de 

website te bestellen. Let op: u kunt maar voor één van beide dagen uw 

toegangskaarten reserveren.

Meer informatie
Op www.ziezo.org vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over de 

beurs. U kunt voor informatie ook bellen of mailen naar de Ooglijn:  

030 – 294 54 44 / ooglijn@oogvereniging.nl.

Vrijdag 13 maart (10.00 tot 16.30 uur)
Zaterdag 14 maart (10.00 tot 16.30 uur)

Beatrixgebouw in Utrecht
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