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GEZELLIG EN INFORMATIEF DAGJE UIT

In deze beursspecial:

Zin in een gezellig dagje uit? Bezoek BeleefPlus op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 2016 in het Triavium te Nijmegen. Tijdens dit 2-daagse
evenement is er van alles te proeven, zien, leren, doen en ervaren voor de actieve 50 plusser. Leuke activiteiten, muzikale optredens en
inhoudelijke seminars worden u aangeboden door tientallen exposanten.

Voordelen
Bij binnenkomst ontvangt u aan
de kassa diverse kortingsbonnen
en vouchers, oplopend tot wel
€25,00! Sanadome Hotel & Spa
Nijmegen biedt iedere bezoeker
een kortingsbon aan, hiermee
krijgt de tweede persoon 50%
korting op de dag-entree bij
Sanadome. Kom tot rust in het
heilzame water.
Gezond & Weldoen is wellness
met een missie. Iedere bezoeker
ontvangt gratis een e-book ter
waarde van €12,50 met praktische tips over wat u zelf kunt doen
om gezond te blijven. Tevens
kunt u bij de stand van Gezond
& Weldoen op vertoon van de
waardebon, uw bloedsuiker laten
prikken voor slechts €2,00!

Mooie prijzen
Tijdens BeleefPlus maakt iedere
bezoeker kans op één van de
mooie prijzen, aangeboden door
diverse exposanten. Vul bij bin-

nenkomst de achterkant van uw
toegangsbewijs in en lever deze
in bij de entree, mogelijk bent u
één van de gelukkige prijswinnaars. SijFa Cruises stelt een cruise
voor 2 personen beschikbaar.
Heerlijk samen genieten van een
dagje spa? Sanadome Hotel &
Spa Nijmegen stelt een ‘Logies &
Ontbijt Deluxe hotelarrangement’
voor 2 personen beschikbaar. Of
steelt u de show met één van de
kleurrijke tassen van Dinkra?

Inhoudelijk programma
Op de beursvloer zijn meerdere
seminarruimtes gesitueerd waar
een aantal keer per dag diverse
inhoudelijke workshops en lezingen plaatsvinden. Schuif bijvoorbeeld aan bij één van workshops
van HCC SeniorenAcademie waarbij
u uitleg krijgt over het optimaal
gebruik van uw tablet of smartphone. Waalstroom Notarissen &
Adviseurs geeft u antwoord op
vragen als; Hoe kan ik besparen
op mijn erfbelasting? En; hoe zit

het met mijn eigen bijdrage bij
opname in een verpleeghuis?
Daarnaast zijn er diverse workshops en presentaties op het
gebied van woonveiligheid, aangeboden door; SafeThuis, Veilig
Zijn, PG Security en Politie District
Gelderland-Zuid. Tijdens een
lezing van NVVE wordt o.a. aandacht besteed aan de (on)mogelijkheden van euthanasie en de
rol van wilsverklaringen. Tot slot
vinden er op het Mobiliteitsplein
diverse workshops plaats op het
gebied van verkeersveiligheid.

Nieuw op BeleefPlus:
Work&ShopPlein
Zin in een creatieve bezigheid?
Neem dan eens een kijkje bij het
Work&ShopPlein, dit jaar nieuw
tijdens BeleefPlus. Sluit aan bij
diverse creatieve workshops of
verwen uzelf met een leuke souvenir. Bij dd breidesign leert u de
fijne kneepjes van het breien. Bij
Sieraden enzo leert u o.a. hoe een
leuke sjaal te haken!

U vindt het Work&ShopPlein
nabij het Mobiliteitsplein op de
begane grond.

BeleefPlus Taxi
Aangekomen op het parkeerterrein van het Triavium? Laat
u recht voor de ingang van het
Triavium afzetten door de heuse
BeleefPlus Taxi. Uiteraard is het
gebruik van de BeleefPlus Taxi
geheel kosteloos.

Praktische informatie
BeleefPlus is op vrijdag en zaterdag geopend van 10.00 uur tot
17.00 uur. Toegangskaarten zijn
verkrijgbaar aan de kassa voor
slechts €10,00 per persoon. Er is
voldoende parkeergelegenheid
voor de deur, uitrijkaarten zijn
voor slechts €3,00 verkrijgbaar
aan de kassa.
Kijk voor een routebeschrijving,
de actuele deelnemerslijst en
meer op www.beleefplus.nl. u

Bezoekers van BeleefPlus Nijmegen
krijgen de mogelijkheid om als een
van de eersten een kijkje te nemen
in het nieuwe crematorium. DELA
zet een speciale pendelbus in om
bezoekers van de beurs naar het
crematorium te brengen.
Lees meer op pag. 3 

Fassbender Touringcars is dit jaar
vervoerspartner van BeleefPlus
Nijmegen. Tijdens BeleefPlus
heeft Fassbender Touringcars
een speciale beursaanbieding
om een dagje uit gaan naar
de Keukenhof en/of de Libelle
Zomerweek.
Lees meer op pag. 9 

ZOU EEN VAKANTIE
MET DE CAMPER OOK
WAT VOOR ONS ZIJN?
Van knusse oldtimer tot super de luxe villa op wielen, het aanbod
binnen de camperbranche is enorm. Campervakanties worden
steeds populairder. Het aantal boekingen van campervakanties in
2016 is zelfs met 157% gestegen ten opzichte van dezelfde periode
in 2015. Amerikaans onderzoek wijst tevens uit dat het aantal camperreizen de komende 10 jaar nog verder zal groeien.

Het reizen met een camper is voor
steeds meer mensen aantrekkelijk. Lekker weg van huis maar
toch altijd uw eigen bed en koelkast bij de hand. Wie wil dat nou
niet? Met een camper bent u als
vakantieganger vrij om te gaan
en staan waar u wilt. Is het weer
niet helemaal waar u op hoopte?
Dan pakt u de tuinstoelen weer in
en reist u verder naar de volgende
zonnige bestemming. Beleef de
ultieme vakantie en ga, net als
meer dan 85.000 landgenoten, op
pad met de camper.

Een camper is er in vele soorten
en maten, van groot tot klein, van
twee- tot zespersoons. Camper en
caravancenter - Cor van den Oever
uit Herpen is dealer van Adria en
Sunliving Campers. Altijd een ruim
aanbod van nieuwe en gebruikte
campers op voorraad. Breng een
bezoek aan de stand, nabij het
Mobiliteitsplein en neem een kijkje
in diverse caravans en campers.
Twijfelt u nog of een vakantie met
camper wat voor u is? Bij Camper
en caravancenter - Cor van den
Oever nemen ze deze twijfel direct
weg. u

www.beleefplus.nl
De meest veelzijdige 50 + beurs in de regio!

Soms kan het nodig zijn om
nieuwe mogelijkheden van
mobiliteit te onderzoeken en te
kiezen voor een andere vorm van
vervoer. Ontdek de mogelijkheden zelf op het Mobiliteitsplein.
Lees meer op pag. 11 
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Deze Beurs Special is een uitgave van:
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Het kostenbesparend
alternatief;
de ‘Opus-3’
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Verander(t) uw eigen tweewieler in
een stabiele driewieler.
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aantafel@metstipmedia.nl

Verkoop, Bemiddeling en Verhuur

van Campers, Caravans en Vouwwagens. Erkend
Dealer van Adria, Caravelair, Sprite, Sunliving
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Disclaimer
Deze Beurs Special van RegioXpo is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen
geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of
actualiteit van de informatie van RegioXpo of van anderen in deze uitgave. RegioXpo
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de
gevolgen van het gebruik daarvan.
Aan de gegevens, zoals die in deze special worden weergegeven, kunnen geen rechten
worden ontleend.

Kerkdijk 34 | 3791VL Achterveld
033-4546723
info@beterhulp.nl
www.beterhulp.eu

Therapeutische producten voor consumenten

Eenvoudig en voordelig steunkousen bestellen?
Volop keuze uit :
• Merken, Materialen en Kleuren
• Drukklassen CCL1, CCL2, CCL3 en CCL4
• Kniekousen(AD), Lieskousen(AG) en Panty’s (AT)
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Lezersactie
BeleefPlus

Moeiteloos aantrekken met de
aantrekhulp van:

#
Knip deze bon uit, lever deze in aan de kassa van BeleefPlus
en ontvang € 2,50 korting op uw entreebewijs. U betaalt
slechts € 7,50 voor uw entreebewijs in plaats van € 10,00!*
* Maximaal 4 personen per bon. Deze bon is niet geldig in combinatie met andere kortingen of acties.
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RegioXpo B.V.
Overbeeke 5
5258 BL Berlicum
Tel. (073) 76 001 90
info@regioxpo.nl

BeleefPlus vindt plaats op 8 & 9 april 2016 in het Triavium te Nijmegen. De beurs is geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

www.beleefplus.nl
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HET NIEUWE CREMATORIUM VAN COÖPERATIE
DELA SCHEPT INTIEM HUISKAMERGEVOEL
Een jonge vrouw speelt: “Mag ik dan bij jou?” aan een statige vleugel.
Zonnestralen vallen door het grote raam, verlichten haar gezicht.
Op het grote scherm achter haar glimlacht een oude vrouw; haar
oma. Ze is omringd door haar kinderen, haar kleinkinderen, haar
echtgenoot. Het zijn beelden van een gelukkig leven, vertoond in
het nieuwe crematorium Waalstede, dat Coöperatie DELA in maart
opende in Nijmegen.

Herinneringen maken en
vasthouden
Crematorium Waalstede staat in
het teken van “leven”. Donkere
kleuren hebben plaatsgemaakt
voor lichte, warme tinten, smaakvolle kunstwerken en gekleurde
rozen, gerbera’s en tulpen decoreren de entree. De grote glaswanden zorgen voor een natuurlijke
lichtinval en een direct contact
met de parkachtige omgeving
waar as uitgestrooid kan worden en urnen geplaatst kunnen
worden. Een bijzondere setting
die nabestaanden helpt mooie
herinneringen te creëren en vast
te houden. Niet in het zwart-wit,
maar gewoon in kleur. Net als het
leven.

Persoonlijk afscheid
Een persoonlijk afscheid dat past
bij de overledene staat centraal
bij het nieuwe crematorium. De
eigentijdse aula, die onder andere

is uitgerust met een geavanceerde muziekinstallatie, twee
grote 85” led schermen en een
schitterende vleugel, garandeert
een warm en intiem afscheid.
Niet op harde stoelen, maar op
comfortabele, zachte banken.
Voor groepen tot dertig personen bestaat de mogelijkheid de
plechtigheid te laten plaatsvinden in een speciale “huiskamer”,
die is uitgerust met kleurrijke
fauteuils, een loungebank en
verse bloemen. Ongeacht de
ruimte waarvoor wordt gekozen,
is de regie van de dag volledig in
handen van de nabestaanden.
Van het begroeten van de gasten
tot de laatste druk op de knop,
waarmee, indien gewenst, zelf de
daadwerkelijke crematie in gang
gezet kan worden.

Kosteloze service
Coöperatie DELA heeft zo’n 3
miljoen leden, waarvan er zo’n

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN
EEN LEVENSTESTAMENT EN
EEN 'GEWOON' TESTAMENT?
Naast het ‘gewone’ testament is er sinds enige tijd ook het levenstestament. Hier komen steeds meer vragen over. Wat is eigenlijk een
levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament?
Wanneer is een testament nodig? En wanneer een levenstestament?

GEZONDHEIDSTEST EN
COLLECTIVITEITSKORTING
BIJ GEZOND & WELDOEN

50.000 woonachtig zijn in Nijmegen en omgeving. Leden maken
kosteloos gebruik van de dienstverlening van het nieuwe crematorium. Na de uitvaart wordt
tevens kosteloos nabestaandenzorg aangeboden, waarbij een
consulent hulp biedt bij praktische, financiële en administratieve zaken, zoals het opzeggen
van abonnementen en de
eventuele verkoop van het huis.
Voor niet-leden worden eerlijke
prijzen gehanteerd. De uitvaartverzorging van Coöperatie DELA
wordt door nabestaanden als erg
prettig ervaren en beoordeeld
met een 9,1.

Testament
Het gewone testament werkt
als u overlijdt. In een testament
regelt u bijvoorbeeld hoe uw
erfenis wordt verdeeld of u vermaakt een geldbedrag aan het
goede doel. Ook kunt u in uw testament een executeur aanwijzen.
Dat maakt dat de erfenis makkelijker kan worden afgewikkeld en
kan onenigheid tussen de erfgenamen voorkomen.

Levenstestament
Het levenstestament werkt als
u zelf geen beslissingen meer
kunt nemen, anders gezegd: als u
wilsonbekwaam bent. Een levenstestament maakt u om een vertrouwenspersoon aan te wijzen
die namens u beslissingen neemt
als u dat zelf tijdelijk of definitief
niet meer kunt. Bijvoorbeeld het
betalen van rekeningen, het bijhouden van de administratie en
het doen van belastingaangiften,
maar ook het zorgen voor uw
huisdieren etc. Dan is het prettig
als u iemand hebt aangewezen
die dat voor u doet.

Neem een kijkje
Bezoekers
van
BeleefPlus
Nijmegen krijgen de mogelijk
heid om als een van de eersten
een kijkje te nemen in het nieuwe
crematorium. DELA zet een speciale pendelbus in om bezoekers
van de beurs naar het crematorium te brengen. Op zaterdag 16
april is de officiële open dag van
het crematorium. Alle belangstellenden, jong en oud, zijn dan
tussen 12.00 uur en 16.00 uur van
harte welkom aan de Staddijk
130 in Nijmegen. Want, nadenken over de dood, is nadenken
over het leven. u

Vaak wordt gedacht dat een partner of kinderen al deze beslissingen kunnen nemen. Dat is echter
niet zo. Zonder levenstestament
moet de rechter een bewindvoerder benoemen. Dat kan enige
tijd duren en waarschijnlijk heeft
u dan zelf geen zeggenschap
over hoe die bewindvoerder uw
belangen behartigt.

Lezingen tijdens BeleefPlus
Heeft u vragen over een testament of levenstestament? Wilt
u weten hoe u erfbelasting kunt
besparen? En hoe zit het eigenlijk met de eigen bijdrage bij
opname in een verpleeghuis?
Tijdens
BeleefPlus
verzorgt
Waalstroom Notarissen & Adviseurs
lezingen waar u antwoord krijgt
op deze vragen. De lezingen vinden drie keer per dag plaats; om
11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur.
u

www.beleefplus.nl
De meest veelzijdige 50 + beurs in de regio!
Beurs Special | BeleefPlus

Vindt u het lastig om gezond
te leven en ziet u vaak door de
bomen het bos niet meer? Met
het ‘Leefstijlplan natuurlijk in
balans’ van Gezond & Weldoen
lukt het u wel om goed voor
uzelf te zorgen. Want gezond
leven, dat kun je leren. De consulenten van Gezond & Weldoen
helpen u daarbij. Met ‘Leefstijlplan natuurlijk in balans’ krijgt
u op een natuurlijke manier een
gezond gewicht en méér energie voor werk en huishouding.

Waardebon
Vul de waardebon in van Gezond
& Weldoen, welke u bij binnenkomst ontvangt. Deze waardebon
geeft u recht op een persoonlijke
gezondheidscheck en een gratis
e-book t.w.v. €12,50 met tips over
wat u zelf kunt doen om gezond
te blijven.
Bij de stand van Gezond &
Weldoen kunt u uw bloedsuikerspiegel laten testen, tegen
een vergoeding van €2,00. “Uw
bloedsuikerspiegel zegt iets over
de wijze waarop uw lichaam reageert op voeding. Een stabiele
bloedsuikerspiegel maakt een
gezond gewicht makkelijker. De
juiste voeding op de juiste tijden
en voldoende beweging helpen
u bij een stabiele bloedsuikerspiegel,” aldus Marianne Hak van
Gezond & Weldoen.

Minder betalen
Gezond leven betekent vanaf
nu: minder betalen. Via Gezond &
Weldoen kunt u namelijk maandelijks korting krijgen op de
premie van uw eigen (!) zorgverzekering. U hoeft dus niet over te
stappen en het voordeel gaat per
direct in. Deze regeling is gratis
tijdens BeleefPlus, na het invullen
van de waardebon.

Missie
De missie van Gezond & W
 eldoen
is een bijdrage leveren aan een
gezondere samenleving, met preventie als insteek. Meer weten?
Bezoek de stand tijdens BeleefPlus. U bent van harte welkom. u

BESTE ADVIES

Wij brengen met SlaapID eerst uw
slaapgedrag in kaart voordat u tot de
aanschaf van een nieuw bed overgaat.

Wij zijn onderdeel van de Beddenspecialist formule!

Senioren Winkel

Hoofdstraat 127
5481 AD Schijndel

T: 073-547 52 78

DE SPECIALIST IN VERANTWOORD ZITTEN EN SLAPEN
“Wij geven persoonlijke aandacht
en bieden kwaliteit”

Groot aanbod in:
Relaxfauteuils

Een echte
Fitform Elevo

Bedden
Hulpmiddelen
€ 500 ,- inruil beurskorting.

al vanaf

€ 1850,-

10 jaar garantie
Maatwerk
3 motoren

Lendensteun
Sta op hulp
Hoofdkussen

Vraag naar onze verschillende beursaanbiedingen.
Niet cumuleerbaar met andere acties en of kortingen.
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podiumprogramma
Het podium is gesitueerd naast het
beursterras. Onder het genot van een
lekker kopje koffie met gebak kunt u
aanschuiven bij de diverse onderdelen.

VRIJDAG 8 APRIL
Tijden
Deelnemer & Thema
10.30 – 10.50 uur
Gezond & Weldoen
	Gezondheidsquiz met
muzikale afsluiting
11.00 – 11.25 uur

Van der Klooster Mode
Modeshow

11.40 – 12.00 uur

Dinkra
Modeshow tassen

12.15 – 12.35 uur
Gezond & Weldoen
	Gezondheidsquiz met
muzikale afsluiting
12.50 – 13.10 uur

Hartkoor Kekerdom
Live muziek

13.25 – 13.45 uur

Van der Klooster Mode
Modeshow

14.00 – 14.20 uur

Hartkoor Kekerdom
Live muziek

14.35 – 14.55 uur

Dinkra
Modeshow tassen

15.00 – 15.25 uur

Van der Klooster Mode
Modeshow

ZATERDAG 9 APRIL
Tijden
10.30 – 10.50 uur

Deelnemer & Thema
Gezond & Weldoen
Gezondheidsquiz met
muzikale afsluiting

11.00 – 11.25 uur

Van der Klooster Mode
Modeshow

11.40 – 12.00 uur

Dinkra
Modeshow tassen

12.15 – 13.15 uur

Duo Prettig Weekend
Live muziek

13.30 – 13.50 uur

Van der Klooster Mode
Modeshow

14.00 – 14.30 uur

De Waalzangers
Live muziek

14.40 – 15.00 uur

Dinkra
Modeshow tassen

15.10 – 15.30 uur

Van der Klooster Mode
Modeshow

15.50 – 16.15 uur

De Waalzangers
Live muziek

seminarprogramma
Seminarruimte 1: Waalstroom Notarissen & Adviseurs
Sluit aan bij de workshops van Waalstroom Notarissen & Adviseurs en krijg antwoord op vragen als; hoe kan ik
besparen op mijn erfbelasting? En; hoe zit het met mijn eigen bijdrage bij opname in een verpleeghuis?
VRIJDAG

ZATERDAG

Tijd

Tijd

11.00 uur
13.00 uur
15.00 uur

11.00 uur
13.00 uur
15.00 uur

Seminarruimte 2:
In deze seminarruimte vinden op verschillende tijdstippen inhoudelijke presentaties en workshops plaats. PG
Security geeft een presentatie op het gebied van persoonsalarmering. NVVE besteedt aandacht aan de (on)
mogelijkheden van euthanasie en de rol van wilsverklaringen. Politie District Gelderland-Zuid geeft informatie
over de toepassingsmogelijkheden, deelnemersaantallen en successen van Burgernet en de rol van burgers bij de
opsporing.
VRIJDAG en
Tijd
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur

zaterdag
Deelnemer
Politie / Burgernet
NVVE
PG Security
Politie / Burgernet
PG Security

Thema
Burgernet
De (on)mogelijkheden van euthanasie en de rol van wilsverklaringen
Veilig wonen
Burgernet
Veilig wonen

Seminarruimte 3:
In deze seminarruimte vinden op verschillende tijdstippen inhoudelijke presentaties en workshops plaats.
SafeThuis bekijkt samen met u hoe veilig uw eigen huis is. Veilig Zijn legt u uit hoe u zo zolang mogelijk veilig en
comfortabel kunt wonen in uw eigen huis. Resultcare vertelt u de drie belangrijkste oorzaken van rugklachten
en hoe u deze kunt voorkomen.
VRIJDAG
Tijd
11.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur

Deelnemer
SafeThuis
Veilig Zijn
SafeThuis
Veilig Zijn
Resultcare

Thema
Veilig wonen
Veilig en comfortabel wonen
Veilig wonen
Veilig en comfortabel wonen
Preventie van rugklachten

ZATERDAG
Tijd
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
16.00 uur

Deelnemer
SafeThuis
Resultcare
Veilig Zijn
SafeThuis
Veilig Zijn

Thema
Veilig wonen
Preventie van rugklachten
Veilig en comfortabel wonen
Veilig wonen
Veilig en comfortabel wonen

Seminarruimte 4: HCC SeniorenAcademie
Optimaal gebruik maken van uw tablet of smartphone? HCC SeniorenAcademie geeft u uitleg over de
belangrijkste instellingen die u moet weten.
VRIJDAG
Tijd
11.00 uur
11.45 uur
12.30 uur
13.15 uur
14.00 uur
14.45 uur
15.30 uur

Thema
Android tablet instellingen
Windows 10 instellingen
Apple tablet instellingen
Windows 10 instellingen
Android tablet instellingen
Windows 10 instellingen
Apple tablet instellingen

ZATERDAG
Tijd
11.00 uur
11.45 uur
12.30 uur
13.15 uur
14.00 uur
14.45 uur
15.30 uur

Thema
Android tablet instellingen
Windows 10 instellingen
Apple tablet instellingen
Windows 10 instellingen
Android tablet instellingen
Windows 10 instellingen
Apple tablet instellingen

Seminarruimte 5: Mobiliteitsplein
Het verkeer is voor veel mensen een dagelijkse gewoonte waarover we niet zoveel nadenken. Toch merkt
iedereen op hogere leeftijd dat sommige zaken in het verkeer wat moeilijker gaan:
- het over de schouder kijken, de hand uitsteken, op- en afstappen bij het fietsen;
- inschatten van de eigen snelheid en die van anderen;
- omgaan met drukte in het verkeer;
- omgaan met verminderd gehoor, zicht, balans;
- het aanpassen aan veranderende verkeerssituaties;
- de overstap naar de e-bike of ander vervoersmiddel.
Bent u nieuwsgierig hoe u het voor u of voor mensen in uw omgeving veilig en leuk kunt houden in het
verkeer? Neem dan deel aan een van de presentaties in de seminarruimte op het Mobiliteitsplein.
VRIJDAG
Tijd
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur

Thema
Fit & Veilig
E-bike
Verkeersinzicht
Fit & Veilig
E-bike
Verkeersinzicht

ZATERDAG
Tijd
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur

Thema
Fit & Veilig
E-bike
Verkeersinzicht
Fit & Veilig
E-bike
Verkeersinzicht

Proef, zie, leer,
doe & ervaar

8 & 9 april 2016
Triavium Nijmegen.
U komt toch ook!
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Deze plattegrond is bijgewerkt tot 25 maart 2016. Aan deze
plattegrond kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen onder voorbehoud.
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BeleefPlus

1

DELA

44

Merapi Tour & Travel

2

Hoorus

45

Cross Country Gifts

3

Systematik Dakwerkzaamheden

46

Fassbender Touringcars

4

Grondvrij

47

KPN

5

ApneuVereniging

48

Gezond & Weldoen

6

De Gebittenmaker

49

Seniorenwinkel Schijndel

7

Duits Isolatie

50

VDTools

8

Motorhuis Nijmegen

51

De Telegraaf

9

Magic Wenkbrauw

52

Strik Patisserie

10

Van Heck Advies

53

Firma Comi.

11

Alumiz Bijoux & More

54

SijFa Cruises

12

VOS Travel Nederland

55

Dinkra

13

Klopper & Kramer

56

Van der Klooster Mode

14

Flinndal

57

Beddenspecialist de Vries Malden

15

Waalstroom Notarissen & Adviseurs

58

Mobiliteitsplein

16

Seminarruimte 1: Waalstroom Notarissen & Adviseurs

59

Zembro

17

Burgernet

60

HelloFresh

17

Nationale Politie District Gelderland-Zuid

61

BeterHulp

18

NVVE

62

Sanadome Hotel & Spa Nijmegen

19

Seminarruimte 2

63

Mobiliteitsplein

20

PG Security Systems              

63

Gemeente Nijmegen

22

Resultcare

64

Mobiliteitsparcours

23

Veilig Zijn / Staz concepts, sales & consultancy

65

Camper en Caravancenter Cor van den Oever

24

Seminarruimte 3

66

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

25

SafeThuis

67

Waalboog

26

Aangenaam Slapen

67

De BuitenGewoonFiets

27

HCC SeniorenAcademie

68

Optie

28

Seminarruimte 4: HCC SeniorenAcademie

69

POM Revalidatietechniek

29

POM Revalidatietechniek

70

E-Bike Nederland

30

Chinesegroenethee.nl

71

Altena Bike

31

Roze 50+

71

Dutch Bicycle Centre

32

65 Plus Vitaal

71

Fietsloket Nijmegen

33

Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie (PVVN)

71

Elan

34

Rolia

71

Sitgo

35

BurgGolf - Golfbaan de Berendonck

72

dd breidesign

36

Eindelijk Zon

73

Nijmeegse Fiets4Daagse

37

VIGO

74

Fietsen alle jaren Nijmegen

38

Flowsleeping / Atrium

74

Fietsersbond Nijmegen e.o.

39

KBO Nijmegen

74

NVVS

40

Aloe Vera; Feel Good and Look Better

74

Fietsschool Fietsersbond

41

Auto Traa

75

Sieraden enzo

42

Opticien aan Huis

76

Seminarruimte 5: Mobiliteitsplein

43

Senior Service

n.v.t.

Stichting Landelijk Fietsplatform

n.v.t.

VVV Zuid Limburg

De deelnemerslijst is bijgewerkt tot 25 maart 2016, aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen onder voorbehoud.
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COMFORTABEL
EN VEILIG WONEN

WANT IEDEREEN WIL TOCH VEILIG ZIJN?

DAGJE KEUKENHOF EN/OF LIBELLE ZOMER
WEEK MET FASSBENDER TOURINGCARS
Fassbender Touringcars is dit jaar vervoerspartner van BeleefPlus te Nijmegen. Tijdens BeleefPlus heeft
Fassbender Touringcars een speciale beursaanbieding, voor regio Nijmegen, om een dagje uit te gaan
naar de Keukenhof en/of de Libelle Zomerweek.

Fassbender Touringcars staat
voor Grenzeloos Reisplezier

Nederland is aan het vergrijzen en daar wordt door het dievengilde flink misbruik van gemaakt. Ouderen zijn steeds vaker het
slachtoffer van inbraken, overvallen en insluipingen.
Wanneer de gemiddelde Nederlander zijn of haar mening moet
geven over het aantal slachtoffers onder ouderen, vinden zij
dit nagenoeg allemaal schandalig. Echter een oplossing
voor het probleem hebben zij
veelal niet. Eigenlijk blijkt al vrij
snel dat de gemiddelde Nederlander niet nadenkt over een
mogelijke oplossing om de
ouderen in Nederland met een
veiliger gevoel thuis te kunnen
laten wonen. De gemiddelde
Nederlander is, zacht gezegd,
wat minder met ouderen bezig
en wat meer met zichzelf.

Speciale beursaanbiedingen
Evenals in 2015 is Veilig Zijn met
een stand vertegenwoordigd
tijdens BeleefPlus. Bij de stand
van Veilig Zijn kunt u terecht voor

Als echt familiebedrijf staat
Fassbender Touringcars
voor
persoonlijk contact en intensief
meedenken. De klant staat hierbij centraal. De chauffeurs van
Fassbender Touringcars zijn één
voor één ervaren en betrokken en
weten dat veiligheid en vermaak
voorop staan.

al uw vragen op het gebied van
veiligheid. De beveiligingsadviseurs staan u graag vakkundig te
woord.
Veilig Zijn heeft speciale beursaanbiedingen gecreëerd om u
veiliger en comfortabeler in uw
eigen woning te laten wonen.
Speciaal voor de bezoekers van
BeleefPlus komt Veilig Zijn gratis
en vrijblijvend bij u thuis voor een
veiligheidsgesprek, t.w.v. €125,00,
om 
beveiligingsoplossingen op
maat te kunnen leveren.
Een beveiligingsadviseur komt
dan langs om u voor te lichten
over hoe u het beste de veiligheid in uw woning kunt waarborgen. Inschrijven kan geheel
vrijblijvend op de stand van Veilig
Zijn. Kijk voor meer informatie op
www.iedereenwilveiligzijn.nl. u

Fassbender is opgericht in 1927 als
taxibedrijf, waarbij gestart werd
met 1 taxi. Vervolgens werd in
1940 het bedrijf onder de naam
Fassbender-Schellekens voortgezet,
waarna het nog een aantal keer van
naam is veranderd. Inmiddels heeft
het bedrijf weer de familienaam en
staat de derde generatie aan het roer.

De touringcars van
Fassbender
Als touringcarverhuurbedrijf biedt
Fassbender u diverse mogelijkheden, voor verschillende groepen.

‘Een stoffig artikel’, noemt directeur Otto Prinsen van BeterHulp
de gemiddelde therapeutische steunkous. Een beschrijving waar
menig Nederlander zich in zal herkennen. Een bezoek aan BeleefPlus zou dit beeld wel eens rigoureus kunnen doen kantelen.
BeterHulp zorgt namelijk voor live demonstraties met jonge modellen die therapeutische kousen in modieuze kleuren showen.

BeterHulp presenteert zich als
een bedrijf dat medische producten voordelig bereikbaar wil
maken voor zorgconsumenten.
De mooie, therapeutische kousen zijn hier een uitgesproken
voorbeeld van. Prinsen: “We laten

zien dat dit soort producten er
ook gewoon erg mooi uit kunnen
zien. Dat is belangrijk in deze tijd,
waarin patiënten naar mijn idee
steeds meer als zorgconsumenten moeten worden beschouwd.
Ze betalen steeds meer zelf en
ze willen dan ook meer te kiezen
hebben, merk ik.”
Prinsen ondervindt dat zorgbehoevenden ook steeds meer
zeggenschap willen krijgen over
hun ingekochte producten. “Zij
gaan zelf meer aan producten
meebetalen, maar willen ook zelf
bepalen”, zo omschrijft Prinsen
het. “En vaak zijn zorgconsumenten duurder uit als ze hulpmiddelen via de verzekering inkopen.
Zij zoeken hun toevlucht dan
ook steeds meer rechtstreeks bij
bedrijven. Het is een trend die
niet te stoppen is.”

Fassbender Touringcars heeft
jarenlang ervaring in het op
maat maken van dag- en meerdaagse groepsreizen. Daarnaast
rijden zij ook regelmatig voor
verschillende touroperators naar
alle windstreken van Europa. De
reizen die Fassbender Touringcars
heeft samengesteld staan voor
creativiteit, degelijkheid, persoonlijke service en uitstekende kwaliteit. Uw wensen zijn uitdagingen.
Bezoek de stand van Fassbender
Touringcars tijdens BeleefPlus
voor meer informatie. Tevens
kunt u zich inschrijven voor de
speciale beursaanbiedingen: een
dagje Keukenhof en/of de Libelle
Zomerweek. u

ZORG TOTAAL: een personen
alarmeringssysteem voor
hulpbehoevende mensen

MODELLEN IN STEUNKOUSEN
TIJDENS BELEEFPLUS!

Een tikje overdreven? Niet volgens Otto Prinsen, eigenaar van
BeterHulp. Prinsen acht de tijd rijp
voor een cultuuromslag. “Doorgaans worden therapeutische
kousen geassocieerd met oude
mensen. Dat is onterecht. Ook
jonge mensen kunnen helaas
worden geconfronteerd met
huidproblemen, bijvoorbeeld als
gevolg van vormen van kanker
of verwijdering van lymfeklieren.
Het gebruik van steunkousen
wordt dan noodzakelijk, maar
liefst niet van die vleeskleurige
kousen.”

Voor de ouderen en minder
validen onder ons zijn er prima
oplossingen zoals een bus met
o.a. een lift voor personen in een
rolstoel, kniel- en hefinrichting en
een speciale loopbrug.

In de woning

Ook worden tijdens BeleefPlus
diverse hulpmiddelen gedemonstreerd, die helpen de kousen
gemakkelijker aan te krijgen.
Dit vormt voor veel mensen een
probleem en de aangeboden
hulpmiddelen kunnen de kousengebruiker misschien volledig
zelfstandig de kousen laten aanen uit trekken. Maar ook voor
zorgverleners wordt het juiste
hulpmiddel toenemend belangrijk. Niet alleen vanwege ARBO,
maar ook voor het voorkomen
van blessures aan vingers, pols,
elleboog en schouder.
Bezoek de stand van BeterHulp
tijdens BeleefPlus en zie de voordelen met uw eigen ogen! u

Zorg Totaal is een personen alarmeringssysteem in huis voor een optimale veiligheid. Door simpelweg
het indrukken van een knop wordt
een spreek- en luistercommunicatie
tot stand gebracht. Door het plaatsen van losse units, kan vanaf verschillende locaties in de woning te
allen tijde een noodoproep worden
gedaan. Hiermee kunt u direct spreken met een hulpverlener.

Buiten de woning
Zorg Totaal is standaard uitgerust met
een mobiele GPS/GSM.3G module
welke met één druk op de knop,
direct een spreek-luisterverbinding
tot stand brengt naar een zorgmeldkamer of naar een persoonlijk direct
contact. Via de GPS geeft Zorg Totaal
direct de locatie van de hulpbehoevende door, op 3 meter nauwkeurig
wordt bepaald waar de hulpbehoevende zich bevindt.
Het systeem kan communiceren
naar zorgmeldkamers en naar persoonlijke contacten. Mobile Pers is
standaard uitgerust met een analoge PSTN module, een GPS/GSM 3G

www.beleefplus.nl
De meest veelzijdige 50 + beurs in de regio!
Beurs Special | BeleefPlus

module en een LAN Module.

Aanwezigheid detectie
Indien gewenst detecteert Zorg
Totaal menselijke bewegingen in
huis.
Als er bij bepaalde tijdsinstellingen
geen beweging wordt waargenomen, geeft Zorg Totaal een melding
naar een zorgmeldkamer en/of een
persoonlijk contact. Deze dagelijkse
controle maakt het mogelijk een
hulpverlener te sturen zonder dat
de hulpbehoevende hiervoor een
noodoproep heeft gedaan.

Inbraak & brand beveiliging
Zorg Totaal maakt het tevens mogelijk de woning te beveiligen tegen
inbrekers, het is zeer eenvoudig het
systeem uit te breiden met inbraak
detectoren zoals Infraroodmelders
en magneetcontacten, ook kunnen optische rookmelders op het
systeem worden aangesloten. De
bediening is zeer eenvoudig en
afgestemd op hulpbehoevende.
Alarmmeldingen kunnen worden
doorgemeld naar een P.A.C. ( particuliere Alarm centrale). u

Proef, zie, leer,
doe & ervaar
meer BeleefPlus
Beleef het ultieme dagje uit voor de
actieve 50-plusser!
Kunt u er niet bij zijn in Nijmegen?
Kom dan naar BeleefPlus Sittard of
BeleefPlus Goes!

Wij stippelen het graag voor je uit!

vakantie

tuin & tuinieren

vrije tijd

wonen

zorg & welzijn

Fitland XL Sittard

Wij zijn Met Stip Media, de reclamestudio van RegioXpo, en wij bewijzen
elke dag dat reclame maken helemaal niet ingewikkeld of tijdrovend

27 & 28 mei 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur

hoeft te zijn.

Omnium Goes

Bij Met Stip Media verrassen we onze klanten met creatieve
concepten, efficiënte marketingoplossingen en in het oog springende

28 & 29 oktober 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur

ontwerpen. Onze diensten zijn doeltreffend en betaalbaar. Juist door
de kleinschaligheid van ons bedrijf kunnen wij onze betrouwbaarheid en

www.beleefplus.nl

persoonlijkheid garanderen. Neem daarom gerust contact met ons op.
Wij gaan graag met jou aan tafel.

De meest veelzijdige 50 + beurs in de regio!

WAAR KUN JE VOOR AAN TAFEL MET
STIP MEDIA?
• Voor een kopje koffie en een gezellig praatje
altijd!
• Om een orginele beursactie te bedenken
waardoor uw organisatie er met stip uit
springt.
• Voor het ontwerpen en ontwikkelen
“Sinds van
1993 specialist in
flyers, folders, posters, advertenties,
op maat”
websites, verpakkingsmateriaal en volledige
campagnes.
• Voor het verzorgen van drukwerk en gadgets.

Aan de telefoon
✆ (073) 76 001 92

www.metstipmedia.nl

Via e-mail
aantafel@metstipmedia.nl

BEURSAANBIEDING: GRATIS VOETONDERZOEK

oplossingen

Heeft u een voetklacht?

Voor een persoonlijk en vakkundig advies, kom langs op onze stand.
Wij heten u van harte welkom.

tot ziens!

Aan tafel
Overbeeke 5, 5258 BL
Berlicum

Schoenen
Orthesen
Prothesen
Elastische steunkousen
Huidtherapie
Podotherapie
Functionele elektrostimulatie

Tel 088- 8128000 - www.vigonederland.nl
130 x 95 II.indd 1

Wij zijn leverancier
van een breed scala aan
speciale fietsen.

“Weer veilig
fietsen?”

24-3-2016 11:30:22

Wij helpen u op weg!
Onze deskundige adviseurs
nemen de tijd om samen met u
de geschikte fiets of oplossing
te vinden.
En heeft u wat meer
vertrouwen nodig?
Wij werken nauw samen met
ervaren fietsdocenten die u

Bel 024-3659550
voor een gratis proefrit

kunnen helpen het veilig
fietsen in het verkeer weer
onder de knie te krijgen.

Pom Revalidatietechniek B.V.  Hengstdal 3  6574 NA Ubbergen  Telefoon 024-3659 550  revalidatietechniek@pomnijmegen.nl  www.pomrevalidatietechniek.nl
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KLANKEN VAN VROEGER EN
ECHO'S VAN NU MET DUO
PRETTIG WEEKEND

IEDEREEN BLIJFT GRAAG ZO LANG
MOGELIJK ZELFSTANDIG EN MOBIEL
Soms kan het nodig zijn om nieuwe mogelijkheden van mobiliteit te onderzoeken en te kiezen voor
een andere vorm van vervoer. Op 8 en 9 april 2016 kunt u dit zelf komen ontdekken op het Mobiliteitsplein tijdens BeleefPlus in het Triavium, in Nijmegen.
Ouder worden zorgt er soms voor
dat het bewegen wat minder soepel gaat. Dit kan een reden zijn
om te kiezen voor nieuwe mogelijkheden binnen de mobiliteit.
Het Mobiliteitsplein biedt u een
verrassend aanbod op het gebied
van verkeersveiligheid, mobiliteit
en vervoersmogelijkheden. Het
doel hiervan is om iedereen zo
lang mogelijk zelfstandig, veilig
en plezierig te laten deelnemen
aan het verkeer. Het Mobiliteitsplein is in samenwerking met o.a.
Gemeente Nijmegen tot stand
gekomen.

Testen, kijken, doen &
genieten
Op het Mobiliteitsplein is veel te
doen en te beleven. Zo is er het
oefenparcours, waar u e-bikes,
driewielfietsen, ligfietsen en
loopfietsen kunt uitproberen.

Ook kunt u zich rond laten rijden
op een Riksja. Bent u benieuwd
naar uw reactiesnelheid, gehoor,
zicht, balans, verkeerskennis of
fietsvaardigheid? U kunt het allemaal komen testen op het Mobiliteitsplein. Durft u al enige tijd
niet of nauwelijks het verkeer in
te gaan? U zult versteld staan van
de mogelijkheden die er voor u
en voor anderen in uw omgeving
zijn.
Behalve diverse mogelijkheden
om zelf kennis te maken met vormen van mobiliteit is er ook een
informatief programma. Op het
Mobiliteitsplein is een seminarruimte aanwezig waar u terecht
kunt voor diverse presentaties
over verkeersveiligheid en mobiliteit. Daarnaast zijn er diverse
workshops, verlotingen en tal
van andere activiteiten.

Kortom genoeg redenen om
langs te komen. Uiteraard kunt u
het geheel ook met een kopje koffie vanaf de zijlijn aanschouwen.

Nijmeegse Fiets4Daagse
Na negen jaar vindt de Nijmeegse
Fiets4Daagse weer plaats, dit jaar
van 25 tot en met 28 augustus.
Wilt u dit niet missen? Op het
Mobiliteitsplein kunt u zich direct
inschrijven.

Laat u informeren
Het Mobiliteitsplein biedt de
mogelijkheid om op al uw vragen antwoord te krijgen. Heeft u
vragen over het zo lang mogelijk
zelfstandig en mobiel blijven,
aarzel dan niet en spreek een
van de beursexposanten op het
Mobiliteitsplein aan.
U vindt het Mobiliteitsplein op de
begane grond. u

Vorig jaar maakte BeleefPlus al kennis met dit muzikale duo.
Ook komende editie zal Duo Prettig Weekend de sfeer maken op
zaterdagmiddag.
Duo Prettig Weekend is een allround, muzikaal duo. Zanger
en gitarist Hein Tempelaars en
accordeonist Johnny Steenbergen nemen u samen mee op
een muzikale wereldreis. Tijdloze
melodieën en een veelzijdig

repertoire maken dat dit duo een
ongedwongen en gezellige sfeer
creëert.
Kom zaterdagmiddag langs voor
een drankje en geniet van deze
twee sfeermakers. u

MODESHOWS DOOR VAN DER
KLOOSTER MODE
Is 50 jaar de magische grens waarbij u niet meer alle kleding kunt
kopen? Absoluut niet! Ook als u wat ouder bent wilt u zich vlot en
leuk kunnen kleden. Echter is uw perceptie van wat vlot en leuk is
mogelijk toch wat anders dan toen u 20 was. Van der Klooster Mode
organiseert tijdens BeleefPlus diverse modeshows met eigentijdse
dameskleding.

NIEUW OP BELEEFPLUS: CREATIEVE WORKSHOPS
Zin in een creatieve bezigheid? Neem eens een kijkje bij de workshops op de begane grond, dit jaar
nieuw tijdens BeleefPlus. Sluit aan bij leuke workshops of verwen u zelf met een leuke souvenir.
Naast de seminarruimtes op de
beursvloer, waar diverse workshops
en presentaties plaatsvinden, zijn
er dit jaar ook creatieve workshops
ingericht tijdens BeleefPlus. Hier
kunt u terecht om onder andere een
workshop haken en breien te volgen. De creatieve workshops vindt
u op de begane grond, nabij het
Mobiliteitsplein.

Bij dd breidesign kunt u op beide
dagen terecht voor een workshop
breien. Met houten breistokken
breidt u uw eigen omslagdoek.
Deelname aan deze workshop
kost €15,00, dit is inclusief garen,
patroon en breistokken. Tevens ontvangt u na deelname aan de workshop 25% korting bij een aankoop
of bestelling.

Haak een leuke sjaal voor de
komende lente! Sluit aan bij de
workshop van Sieraden enzo waar ze
u graag op weg helpen. Deelname
aan de workshop kost €7,50, dit is
inclusief garen en haaknaald. Wilt u
meer uitdaging? Begin dan met het
haken van een kussen of poef! Voor
deze workshop betaalt u enkel de
garen en haaknaald. Kosten variëren van €12,00 tot €32,50. u

Tijdens een uitgebreide modeshow presenteren diverse mannequins eigentijdse en vlotte kleding
voor dames vanaf 55 jaar. Met
merken als Rabe, Sommermann,
Seda, Erfo, Barbara Lebek, Leona
en een voordelig eigen label is het
aanbod van Van der Klooster Mode
divers. Iets voorbij zien komen wat
u leuk vindt?

www.beleefplus.nl
De meest veelzijdige 50 + beurs in de regio!
Beurs Special | BeleefPlus

De kleding is te koop op de stand
van Van der Klooster Mode.
Met een gevarieerde collectie van
1000 stuks, in de maten 36/38 t/m
52/54, is er voor ieder wat wils.
Ook voor persoonlijk advies op
het gebied van kleuren en pasvorm kunt u terecht bij de stand
van Van der Klooster Mode. u

Lever uw ingevulde
entreebewijs in en maak
kans op mooie prijzen!
Nijmegen Triavium | 8 & 9 april 2016
LOGIES & ONTBIJT DELUXE
HOTELARRANGEMENT
voor 2 personen
Deze prijs wordt u aangeboden door

Sanadome
Hotel & Spa
Nijmegen

KLEURRIJKE TAS MET SYMBOLIEK UIT GHANA
Deze prijs wordt u
aangeboden door

Dinkra

CRUISE ARRANGEMENT
voor 2 personen
Deze prijs wordt u aangeboden door

SijFa Cruises

www.beleefplus.nl
De meest veelzijdige 50 + beurs in de regio!

