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Een gezellige dag uit voor de actieve 50-plusser
Het is tijd voor een nieuwe editie van BeleefPlus in Zeeland! Op 19 en 20 oktober 2018 strijkt de meest veelzijdige 50-plus beurs dit jaar 
neer op een nieuwe locatie namelijk de Zeelandhallen te Goes. Tijdens deze twee dagen is er van alles te proeven, zien, leren, doen en 
ervaren voor de actieve 50-plusser van nu. Tientallen exposanten staan te trappelen om u te verwelkomen! 

De vervoerspartner van Beleef-
Plus Goes is AMZ. Zij zullen het 
groepsvervoer weer tot in de 
puntjes verzorgen voor de ver-
enigingen die er een dagje uit 
van maken!

Programma
Op de beursvloer bevinden 
zich meerdere seminarruimtes 
waar een aantal keren per dag 
diverse inhoudelijke lezingen 
en workshops plaatsvinden. 
Schuif bijvoorbeeld eens aan 
bij één van de lezingen van 
De Zeeuwse Alliantie en krijg 
antwoord op vragen over 
algemene volmacht, het tes-
tament en schenkingen. Of 
sluit aan bij de seminar van 
drogisterij en kruiderij De Rode 
Pilaren. Orthomoleculair the-
rapeut Casper Beukema legt u 
graag op een verhelderende 
en praktische manier uit hoe 
u eenvoudig uw eigen botten, 
spieren en gewrichten kunt 
versterken. Ook kunt u meer 
leren over fotograferen bij de 
seminar van Fotoatelier Karin 
den Boer. Zij laat u op een 

andere manier kijken naar uw 
omgeving!

En wat nog meer? 
Naast het beursterras vindt u 
het podium. Drie keer per dag 
zal De Brug Modeservice hier de 
laatste najaarsmode laten zien 
tijdens de modeshow. Ook kunt 
u hier genieten van optredens 
vanuit de regio. Op zaterdag 

zal het Middelburgs Kamerkoor 
optreden met een kwartet! 

Er is van alles te doen en te zien 
tijdens BeleefPlus! Zo kunt u bij-
voorbeeld een kijkje nemen op 
het mobiliteitsplein. Hier vindt 
u bijvoorbeeld KNOP Tweewie-
lers met diverse e-bikes maar 
ook MAX Welzijnswinkel. Naast 
deze activiteiten zijn er ook 

verschillende partijen aanwezig 
die lekkere proeverijen voor u 
verzorgen!

Parkeren
Bezoekers van BeleefPlus kun-
nen gratis gebruik maken van 
het parkeerterrein van Zeel-
andhallen. Bent u wat slechter 
ter been? Geen probleem, stap 
gratis in de BeleefPlus Taxi: zo 
staat u binnen no-time aan de 
entree van de beurs!

Andere praktische 
informatie
BeleefPlus vindt plaats in de 
Zeelandhallen gelegen aan 
het Da Vinciplein 1 te Goes. De 
beurs is op vrijdag 19 en zater-
dag 20 oktober geopend van 
10:00 uur tot 17:00 uur. Een 
ticket aan de kassa is slechts 
€5,-. Bent u lid van een oude-
renbond? In dat geval heeft u, 
op vertoon van uw ledenpasje, 
samen met één introducee 
gratis toegang! Kijk voor een 
routebeschrijving, de actuele 
deelnemerslijst en meer op 
www.beleefplus.nl.u

Als partners niet getrouwd zijn, 
erven zij in beginsel niet van 
elkaar als er geen testament is. 
Ook voor getrouwde ouders met 
kinderen is het aan te raden een 
testament op te stellen, deze kan 
namelijk worden aangepast aan 
uw persoonlijke situatie. Er kan 
bijvoorbeeld een voogd worden 

benoemd voor het geval dat u 
overlijdt terwijl uw kinderen nog 
minderjarig zijn. Ook wanneer u 
eerder getrouwd bent geweest, 
is het van belang om u te laten 
voorlichten of de wettelijke regels 
voor uw persoonlijke situatie vol-
staan, of dat een testament nodig 
is. Of bijvoorbeeld om alles fiscaal 
zo gunstig mogelijk te regelen 
voor uw partner of kinderen.

Testament beoordelen
Heeft u al een testament? Dan 
is het goed om dit regelmatig 
tegen het licht te houden. Wet-

ten en regels, maar zeker ook uw 
persoonlijke situatie en wensen 
veranderen. Een regelmatige 
beoordeling van uw testament is 
daarom raadzaam. 

Wie regelt mijn zaken als ik 
dat niet meer kan?
Heeft u er al wel eens over nage-
dacht wie uw zaken gaat regelen 
als u dat niet meer kunt, bijvoor-
beeld vanwege geestelijke of 
lichamelijke ziekte of door andere 
onverwachte omstandigheden? 
In zo’n geval kunt u een fami-
lielid of vriend die u vertrouwt 

bevoegdheid geven om uw zaken 
af te handelen. Dit kunt u allemaal 
vast laten leggen in een zoge-
naamd ‘levenstestament’. Hierin 
kunt u benoemen wat uw wensen 
zijn en wie wat namens u mag 
doen en regelen. Net als een tes-
tament, kan een levenstestament 
in een later stadium aangepast 
worden, mits u op dat moment 
wilsbekwaam bent. 

Meer te weten komen?
Tijdens BeleefPlus Goes zal nota-
ris Jan Gmelich Meijling van De 
Zeeuwse Alliantie diverse inte-
ressante seminars verzorgen. 
Onderwerpen die aan bod komen 
zijn de algemene volmacht, het 
testament en schenkingen. Uiter-
aard is er ook tijd om uw vragen 
te stellen betreft deze en andere 
zaken. Kijk op pagina 5 voor het 
volledige seminarprogramma tij-
dens BeleefPlus Goes.u

In deze beurs special:

Veiligheidsregio Zeeland is aan-
wezig op BeleefPlus Goes om u te 
informeren over brand preventie! 

Lees hier meer over op pagina 9 

Mobiliteitsplein
Tijdens BeleefPlus Goes zijn er 
weer diverse partijen aan wezig 
op het gebied van  mobiliteit! 
Op het plein vindt u allerlei 
manieren om uw eigen mobi-
liteit te bevorderen en behou-
den. Exposanten op het gebied 
van mobiliteit zijn o.a.:

Lees hier meer over 
op pagina 11

De vervoerspartner van BeleefPlus 
Goes is AMZ! Zij organiseren 
allerlei gezellig uitstapjes met de 
touringcar. Bezoek de stand om te 
kijken of er iets bij zit voor u! 

Lees meer over AMZ
op pagina 3 

Hoe zit het met mijn erfenis? 
Voor mensen die geen testament hebben, regelt de wet hoe de erfenis wordt verdeeld. Wilt u dit zelf 
dit bepalen? Dan stelt u een testament op. Met een testament kunt u er ook voor zorgen dat belasting 
wordt bespaard of uitgesteld. Daarnaast zijn er nog veel andere redenen om een testament op te 
stellen. 



kia.com

Nu € 999,- Incl. montage

Draagsysteem (RMC kit) 

+ fietsendrager 

De Kia Picanto. 
Start je avontuur en neem de fietsen mee!

Geschikt voor 2 
(elektrische) fietsen!

U rijdt al een Kia Picanto vanaf € 11.895,-!

Gem. brandstofverbruik: 3,9 – 5,4 l/100km, 25,6 – 18,5 km/l. CO2-uitstoot: 89 – 124 g/km. De complete set bestaat uit een Rear Mount Connector (RMC) met afneembare kogel die voorzien is van een RMC-pin met 13 polige 
kabelset. Let op: de Picanto heeft alleen een kogeldruk en geen trekgewicht en mag daarom geen aanhangwagen of een lichte caravan trekken. Raadpleeg je Kia-dealer of jouw Kia Picanto geschikt is voor het monteren van 
de Rear Mount Connector met afneembare kogel. Genoemde consumentenadviesprijs is geldig op voorraadmodellen van de Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 31-10-2018 en uiterste 
registratiedatum van 30-11-2018. Genoemde prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- 
en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of 
kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de standaarduitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Dat de Kia Picanto helemaal geschikt is om mee op avontuur te gaan is wel duidelijk. Zeker nu je ook je fietsen mee kunt nemen! Met het draagsysteem en de 
fietsendrager is het mogelijk om twee (elektrische) fietsen mee te nemen, of tot wel 60 kg draagvermogen. Zo blijft geen bestemming onontdekt. Waar ga jij naartoe?

De Kia Picanto is de perfecte partner voor ieder avontuur

AutoVermeulen
Pearyweg 6, Goes, Tel. 0113 – 56 18 12 www.kia-zeeland.nl
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Een uitje om naar toe te leven
Ouder worden betekent niet 
automatisch dat u achter de 
geraniums wil gaan zitten. Er 
zijn vast nog allerlei dingen die u 
wilt doen in de tweede helft van 
uw leven! Of u nu droomt van 
het maken van een mooie reis of 
gewoon eens een dagje naar de 
dierentuin – ieder heeft zo zijn 
eigen interesses en voorkeuren. 

Een gevolg van ouder worden 
kan zijn dat we een beetje meer 
zorg nodig hebben. Misschien 
lijkt het een grote opgave om 
nog veel te ondernemen als u 
wat meer hulp nodig heeft. Het is 
soms fijn om bij zulke ‘ongewone’ 

uitstapjes een beetje assistentie 
en/of gezelschap te hebben. U 
wilt misschien uw naasten niet 
altijd hoeven te bellen om u te 
helpen, wist u dat hiervoor oplos-
singen zijn?

ZorgPlezier is een organisatie die 
begeleiding en ondersteuning 
aan ouderen en mantelzorgers 
biedt. Als er dingen zijn die u 
graag zou ondernemen maar 
hier graag wat bijstand bij kunt 
gebruiken zijn zij er ook voor u! 
Voor een bepaald bedrag per 
maand komen zij een aantal keer 
bij u langs om samen met u din-
gen te doen die u leuk vindt of 

graag gedaan wilt hebben.

Bij de stand van ZorgPlezier kunt 
u alvast wat nieuwe ervaringen 
opdoen. Wilt u eens genieten 
van de onderwaterwereld, maar 
dan zonder de duikflessen, wilt 
u een Afrikaanse safari beleven 
zonder die lange vliegreis of 
heeft u altijd al eens willen varen 
in een luchtballon? Dat en nog 
veel meer is mogelijk met Virtual 
Reality, gewoon terwijl u lekker in 
uw stoel zit! Naast de VR demon-
straties heeft ZorgPlezier ook nog 
een winactie, waarbij u een Zorg-
Plezier-cadeaubon kunt winnen 
t.w.v. €100,-!u

Deze Beurs Special is een uitgave van:

RegioXpo B.V.
Overbeeke 5
5258 BL Berlicum
Tel. (073) 76 001 90
info@regioxpo.nl

Colofon

Aan deze editie hebben meegewerkt:
Redactie 
Nanet van Tongeren | RegioXpo

Sales 
Dimphy van Impelen | RegioXpo

Vormgeving 
Annemarie Smith | Annemarie Smith Grafisch Ontwerp

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 
uitgave of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de 
gegevens, zoals die in deze special worden weergegeven, kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Voor veel clubs, verenigingen en andere groepen is het ieder jaar 
weer iets om naar uit te kijken: een gezellig groepsuitstapje met de 
touringcar. Een ontspannen uitje met een leuke bestemming en een 
hapje en drankje erbij. Alles geheel verzorgd, dus staat niets in de 
weg om er een prachtige dag van te maken, in goed gezelschap!

Natuurlijk is het altijd wel weer 
even zoeken voordat er een 
geschikte bestemming gevonden 
is. Er zijn zoveel mogelijkheden 
dat u soms door de bomen het 
bos niet meer ziet. Gelukkig zijn 
daar de reisadviseurs van AMZ 
om u bij de hand te nemen en 
een mooi arrangement samen te 
stellen. 

AMZ, vervoerspartner van Beleef-
Plus Goes, is sinds jaar en dag 
gespecialiseerd in het samen-
stellen van touringcarreizen voor 
groepen. Meerdaagse reizen of 
dagtochten, ver weg of dichtbij, 
alles is mogelijk! Op de website, 
en ook in de uitgebreide bro-
chures, vindt u diverse groepsar-

rangementen, variërend van 
interessant en leerzaam tot meer 
actieve programma’s of juist op 
cultuur gericht.

Ook is het mogelijk uw eigen pro-
gramma samen te stellen uit de 
voorstellen van AMZ. De kracht 
van het team van reisadviseurs 
ligt in het precies toesnijden van 
de reis op uw wensen. Zij kennen 
de diverse adressen uit eerste 
hand en weten goed wat voor uw 
groep, of dat nu jong of oud of 
groot of klein is, de leukste arran-
gementen zijn! U vindt de reisad-
viseurs van AMZ op de beursvloer 
van BeleefPlus Goes, gaat u langs 
om kennis te maken?u

Gaat u al met AMZ mee op reis?



Schrijf u nu in voor een 
gratis uitgebreide hoortest.

Voorletters:

Mijn gegevens:

 ...................... Naam: ................................................................................................. m/v

Straat:  .............................................................................................................. Huisnr.: ......................

Postcode: ......................... Plaats: ........................................................................................................

Tel. nr.: ............................................ E-mail: ..........................................................................................

 

Geboortedatum: ..............................................................

Mogen wij u uitnodigen voor een gratis hoortest?    Ja        Nee

Hinthamerstraat 90, 5211 MS  Den Bosch
073 - 614 19 87

AAX4-1

BeleefPlus

BeleefPlus Goes 
wordt mede mogelijk 

gemaakt door:

PROEFPAKKET vriesvers
(art. nr 93958)
•  Runderlapje in jus met gesneden

spinazie en aardappelen

• Nasi goreng met kipsaté

• Macaronischotel

• Runderhachee met rode kool

 en aardappelen

• Grootmoeders kippannetje: 

 kippenpoot met groenten en 

 gebakken aardappelen

5 HEERLIJKE MAALTIJDENNu € 19,95Slechts € 3,99 per maaltijd! Uw actiecode:05 - 1017 - 5041

www.apetito.nl/proefpakket
info@apetito.nl

Eenmalige deelname per adres.

Ook natriumarm!
Informeer naar de

mogel i j kheden.

Vragen of bestellen?
Wij helpen u graag verder!

 0800 - 023 29 75 (gratis)
(op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur)

zeer voordelig proeven!
Probeer nu eenmal ig 5 maalt i jden
voor slechts €3,99 per maalt i jd

•   Ruime keuze in maaltijden

•   Vriesvers bezorgd

•   Ook dieetmaaltijden

•   Gratis klantenservice

•   Geen verplichtingen

•   Geen bezorgkosten

47603 Apetito Probeeractie 130x195 Allevo-Beurs.indd   1 12-09-17   15:28
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Seminar- en workshopprogramma

podiumprogramma

Seminarruimte 1: 
De Zeeuwse Alliantie

Notaris Jan Gmelich Meijling van De Zeeuwse Alliantie gaat u tijdens deze seminars 
meer vertellen over algemene volmacht, het testament en schenkingen. Uiteraard is 
er ook tijd voor uw vragen.

Vrijdag & zaterdag:
10:30 – 11:30
14:30 – 15:30 

Seminarruimte 2: 
De Rode Pilaren & Fotoatelier Karin den Boer

De Rode Pilaren: wilt u meer leren over hoe u soepel en pijnloos kunt blijven 
bewegen? Orthomoleculair therapeut Casper Beukema legt het u graag uit.

Fotoatelier Karin den Boer: wilt u betere foto’s leren maken? Kom eens luisteren naar 
de presentatie van fotografe Karin den Boer, zij leert u anders kijken! 

Vrijdag:
11:00 – 11:30 De Rode Pilaren
14:00 – 14:30 De Rode Pilaren
16:00 – 16:30 De Rode Pilaren

zaterdag:
11:00 – 11:30 De Rode Pilaren
14:00 – 14:30 De Rode Pilaren
14:45 – 15:30 Fotoatelier Karin den Boer
16:00 – 16:30 De Rode Pilaren

VRIJDAG 19 oktober ZATERDAG 20 oktober
Tijd Activiteit Verzorgd door Tijd Activiteit Verzorgd door

11.00 uur Modeshow De Brug Modeservice 11.00 uur Modeshow De Brug Modeservice

12.00 uur Live Muziek Kwartet van Middelburgs 
Kamerkoor

13.00 uur Modeshow De Brug Modeservice 13.00 uur Modeshow De Brug Modeservice

14.00 uur Live Muziek Kwartet van Middelburgs 
Kamerkoor

15.00 uur Modeshow De Brug Modeservice 15.00 uur Modeshow De Brug Modeservice

14:45 – 15:30 Fotoatelier Karin den Boer
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U komt toch ook? Goes
Plattegrond  2018

1 De Telegraaf 

2 Apetito

3 Stichting Maatje in Zeeland

4 Dakotech

 5 Atelier Marjet Hendriks

6 ZorgPlezier

7 Dekker Facilitaire Diensten

8 Aannemersbedrijf Van Der Poel

9 ITN Groep

10 Van Gilst Sanitair

11 Enjoyhotels.nl

12
Seminarruimte 1
Vrijdag en zaterdag 
10:30 – 11:30 De Zeeuwse alliantie
14:30 – 15:30 De Zeeuwse alliantie

13 De Zeeuwse Alliantie

14 Van Boxtel hoorwinkels

15 MASA International Nederland

16 Hof van Putten

17 SWS Waterontharders

18 NVVR  ‘de Wervelkolom’

19 Remaco Multimedia

20 Patiënten Vereniging voor Neuromodulatie (PVVN)

21 Mobiledrome & Partners

22 EXON DNA

23 Senior Vakantie Plan

24 Forever Living Products

25 Schoenenhuis Cotteli

26 Eva Regelt

27

Podium
Vrijdag
11:00 Modeshow De Brug Modeservice
13:00 Modeshow De Brug Modeservice
15:00 Modeshow De Brug Modeservice
Zaterdag
11:00 Modeshow De Brug Modeservice
12:00 Live Muziek Kwartet van Middelburgs  
            Kamerkoor
13:00 Modeshow De Brug Modeservice
14:00 Live Muziek Kwartet van Middelburgs 
           Kamerkoor
15:00 Modeshow De Brug Modeservice

28 Kleedkamer

29 De Brug Modeservice

30 Zeeland Groentetechniek

31 Gardeslen Orthopaedie

32 De Rode Pilaren

33 Novaro Pharma

34 Comi Marktproducten

35 Citroën van Beek

36 Cresty Cosmetics

37 AutoVermeulen

38 Mobek e-mobility

39 Optelec

40 123 matrasadvies

41 CDA Zeeland

42 Stichting Dagattracties Zeeland

43 Stichting Sensoor

44 Schoko-Kebab

45 Boca Kaarsen

46 Easy 2 Warm

47 Autobedrijf De Jonge

48 Bijbelstand

49 Terras

50 C.J. Brouwer

51 AMZ

52 Historisch Museum de Bevelanden

53 Medikaart

54 Bofrost

55 Monuta Richard Ensing

56 Mobiliteitsplein

57 Electric Motorcycles

58 Veiligheidsregio Zeeland

59 Prikkelbare Darm Syndroom  Belangenvereniging

60 Knop Tweewielers

61 Endura Sport Goes

62 Reumazorg Zuid West Nederland

63 H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG Weinhaus 
und Weinkellerei

64 MAX Welzijnswinkel

65 Nibo Huis & Tuin

66 deZorgbalie.nl

67 Invitalis Benelux

68 Vakantiepark De Lourenshoeve

69 Het Polderhuis musea & meer

70

Seminarruimte 2
Vrijdag
11:00 – 11:30 De Rode Pilaren
14:00 – 14:30 De Rode Pilaren
16:00 – 16:30 De Rode Pilaren
Zaterdag
11:00 – 11:30 De Rode Pilaren
14:00 – 14:30 De Rode Pilaren
14:45 – 15:30 Fotoatelier Karin den Boer
16:00 – 16:30 De Rode Pilaren

71 Stichting Bezichtiging Monumenten 
Bergen op Zoom

72 Art Object

73 Horeca
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Deze plattegrond is bijgewerkt tot 9 oktober 2018. 
Aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden 
ontleend. Wijzigingen onder voorbehoud. 

ZEELANDHALLEN 
GOES

LEGENDA
 Mobiliteit
 Wonen, Tuin & Tuinieren
 Vakantie & Vrije Tijd
 Gezond & Welzijn
 Algemene Ruimtes
 Buitenexpositie 
 Niet voor publiek toegankelijk

Zeelandhallen Goes
19 & 20 oktober



info@cottel l i .n l

w w w.cottel l i .nl

M e e r  b e w e g e n  M o e t  j e  d o e n !

C o t t e l l i  z o r g t  v o o r

De juiste schoen!

U n i e k e  w a n d e lt o c h t

ti jdens  deze beurs 

geven wi j  u  advies  over 

schoenen,  het  gebruik 

van steunzoolt jes  etc. 

Daarnaast 

ver wi jzen we u naar 

onze winkels  en 

prakt i jken.

Schr i j f  uzel f  in  voor 
onze wandeltocht  op 

1  december  2018.
ver trek punt : 

Cottel l i  ‘s - gravenpolder.
D e  o p b r e n g s t  i s  b e s t e m d 

v o o r  s t i c h t i n g  Fo r  A  C h a n g e

Veel  gezel l igheid, 
ontmo eting

 advies  en b eweging!

Neem contact 
met ons op voor 
meer informatie 

of een o� erte

Interieurschoonmaak 

Zoekt u nog een 

glazenwasser?
Dan bent u bĳ  

ons aan het 
goede adres!

glazenwasser? glasbewassing 
om de 2 maanden

T: 0113-603165  •  M 0613153768
E info@d-f-d.nl

Ook voor uw:
• Dakgootreiniging • Zonnepaneelreiniging • Overstekken

• Gevel en dakpannen reinigen • Kunststofonderhoud
• Schoorsteenvegen • Ongediertebestrijding

Actie nieuwe klant: 

GRATIS 6de bewassing 

na 5 wasbeurten!

www.schoonmaakbedrijfzeeland.com

Gewoon vo� 
   het geval dat.

personenalarmering

Nu tot 1 december 2018 gratis!*
Pro� teer nu, dan betaalt u 
tot 1 december 2018 geen 
abonnementskosten!
U betaalt alleen €54,45
als vergoeding voor de 
aansluitingskosten.

Meer informatie en aanmelden kan op www.maatjeinzeeland.nl of bel: 0118 55 12 15

*
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Modieus het najaar in

Fijn dat u er bent, ik wil even van me af praten…

Helaas worden de gevaren en 
gevolgen van brand erg onder-
schat. Dat is dan ook de reden 
dat veel mensen belangrijke 
voorzorgsmaatregelen, zoals het 
plaatsen van rookmelders of het 
vrijhouden van vluchtwegen, 

achterwege laten. Een brand kan 
zich ontzettend snel verspreiden 
en daarom is het belangrijk snel 
te handelen.

Een brandend doolhof
Hopelijk heeft u nog nooit 

een huisbrand meegemaakt, 
dit maakt het lastig om er 
een goede voorstelling van te 
maken. In ongeveer 3 minuten 
kan een beginnend brandje 
zich uitbreiden tot een grote 
uitslaande brand. Slachtoffers 
van een woningbrand weten 
als geen ander dat je eigen huis 
volslagen onbekend terrein 
wordt. Door de verstikkende 
rook, de hitte, de snelheid van 
het vuur en de totale paniek 
kan het zomaar zo zijn dat u de 
weg kwijtraakt in uw eigen huis, 

terwijl juist op dat moment elke 
seconde telt.

Voorzorgsmaatregelen 
treffen
Gelukkig zijn er maatregelen die 
u kunt treffen om beter voorbe-
reid zijn op een dergelijke situa-
tie. Het begint natuurlijk bij een 
rookmelder, alleen dan bent u 
gewaarschuwd bij brand. Maar 
heeft u ook wel eens gedacht 
aan een vluchtplan? Dit zijn de 
afspraken die u maakt met uw 
huisgenoten voor het geval dat 

er brand uitbreekt in uw huis. 

Goed voorbereid
Wilt u zich optimaal wapenen en 
voorbereid zijn op het ongeluk-
kige voorval van brand? Veilig-
heidsregio Zeeland is aanwezig 
tijdens BeleefPlus Goes om al 
uw vragen op het gebied van 
brand- en preventie te beant-
woorden en u te adviseren. Zij 
vertellen u graag meer over wat 
u zelf kunt ondernemen!u

Alle vrijwilligers krijgen bij aan-
vang een training. Het zijn vaak 
mensen met een uiteenlopende 
achtergrond. Van studenten 
psychologie, tot beleidsmede-
werkers en gepensioneerden. 
Trainer-begeleider Hellen: ‘Luiste-
rend naar elkaar ontstaat er soms 
zomaar een mooie ontmoeting 
die je nog lange tijd bijblijft. 
Oprecht luisteren helpt je begrij-
pen en dat geeft verbinding.’

Een luisterend oor geeft rust
In 2018 biedt Sensoor, de Lan-
delijke Luisterlijn al 60 jaar een 

luisterend oor. Eenzaamheid is 
vaak de aanleiding voor mensen 
om contact te zoeken. Tom: ‘Door 
voelbaar aanwezig te zijn kun 
je hier echt iets betekenen voor 
een ander.’ Ontmoet enkele van 
de vrijwilligers tijdens BeleefPlus 
in Goes voor een praatje of meer 
informatie. 

Behoefte aan een luisterend 
oor
Heb jij behoefte aan een anoniem 
luisterend oor? De vrijwilligers 
zijn 24 uur per dag telefonisch 
bereikbaar via 0900-0767 (5 ct./

min.). Ook kun je chatten of 
 mailen via www.sensoor.nl. 

Luisterend oor bieden
In Middelburg is één van de loca-
ties van Sensoor, de Landelijke 
Luisterlijn gevestigd. Vrijwilligers 
doen diensten vanuit eigen huis 
of op kantoor. Lijkt de training in 
luister- en gespreksvaardigheden 
je interessant? Heb jij ruimte in je 
hoofd, hart en agenda? Kijk dan 
op sensoor.nl/vrijwilligerswerk 
en vul voor een vrijblijvende ken-
nismaking het aanmeldformulier 
in. u

Voor de echte modeliefhebbers 
hoort bij een nieuw seizoen, 
een nieuwe garderobe! Tijdens 
BeleefPlus vinden er weer diverse 
modeshows plaats. Deze worden 
verzorgd door De Brug Modeser-
vice. Zij laten u graag de nieuw 
najaarscollecties zien van onder 
anderen Rabe, Sensia, Tence en Le 
Comte.

Heeft u iets gezien dat helemaal 
in uw straatje past? Perfect! Neem 

dan vooral een kijkje bij de stand 
van De Brug Modeservice om eens 
lekker door de collectie heen te 
snuffelen. Ook bieden zij speciaal 
tijdens BeleefPlus Goes een mooie 
beursaanbieding aan: 15% korting 
op het merk RABE! 

De modeshows door De Brug 
Modeservice vinden op zowel vrij-
dag als zaterdag plaats om 11:00, 
13:00 en 15:00 op het podium 
nabij het beursterras.u

Wat was het een warme zomer! Op dit moment geniet u misschien 
nog lekker van de laatste mooie dagen. Maar na deze zomer met 
recordtemperaturen staat het herfstseizoen toch echt weer bijna 
voor de deur.  

Het belang van brandpreventie
We denken er liever niet aan, maar het gebeurt helaas toch vaker 
dan verwacht. Jaarlijks branden er in Nederland zo’n 8.000 wonin-
gen af, dat zijn er gemiddeld 22 per dag! De totale schade door 
woningbranden bedraagt tientallen miljoenen euro’s maar dat is 
niet alles. Per jaar overlijden er gemiddeld 50 personen door brand 
in huis en behandelen de ziekenhuizen gemiddeld 800 slachtoffers 
met zeer ernstige brandwonden.

Sensoor, de Landelijke Luisterlijn, geeft dag en nacht gehoor. Iedereen heeft wel eens behoefte aan een 
luisterend oor. Meer dan duizend vrijwilligers in Nederland bemensen de luisterlijnen van Sensoor. Het 
hele jaar door zijn zij bereikbaar via telefoon, chat en e-mail. Thema’s als eenzaamheid, relaties, werk en 
alledaagse problemen komen voorbij. Vrijwilliger Tom: ‘Het helpen zit in het luisteren, oplossingen horen 
mensen al zo vaak.’



KOM OP DE BELEEFPLUS BEURS 19+20 OKTOBER IN 
GOES LANGS DE STAND VAN GARDESLEN ORTHOPAEDIE 
EN LAAT EEN GRATIS VOETSCAN VAN UW VOETEN MAKEN. 

GARDESLEN-ORTHOPAEDIE.NL
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Zoals vergrijzing in het alge-
meen speelt in ons land, zal 
ook de mobiliteit in Nederland 
vergrijzen de komende tiental-
len jaren. De ouderen van de 
toekomst zullen vaker een auto 
tot hun beschikking hebben en 
deze tot op relatief hoge leeftijd 
gebruiken. Er komt misschien 
ook een moment dat autorijden 
geen optie meer is, bijvoorbeeld 
vanwege een verminderd reac-
tievermogen, verslechterd zicht 
of het gebruik van medicijnen. 
In dat geval wilt u zich mis-
schien vast eens oriënteren op 
andere mogelijkheden om toch 
uw dagelijkse uitstapjes te kun-
nen blijven doen. Weet u welke 
opties er nog meer zijn om u te 
verplaatsen van A naar B?

Tijdens BeleefPlus Goes zijn er 
verschillende exposanten aan-
wezig die diensten en produc-
ten aanbieden die hierbij een 
steuntje in de rug kunnen geven. 
Heeft u wel eens gedacht aan 
een e-bike? KNOP Tweewielers 
presenteert u graag verschil-
lende modellen van de Button 
Cycle. Zo kunt u een heerlijk 
fietstochtje maken met com-
fortabele en opmerkelijke stille 
ondersteuning of juist met een 
krachtige voorwiel-motor. 

Op het mobiliteitsplein kunt u 
een van deze modellen eens 
uitproberen om te zien of het 
wellicht iets voor u zou kunnen 
zijn. KNOP Tweewielers vertelt u 
er graag meer over. Ook vindt 

u aan het mobiliteitsplein de 
stand van MAX Welzijnswinkel. 
Hier kunt u op een ongedwon-
gen manier eens kennis maken 
met het lopen met een rollator 
of een rit in een scootmobiel. Zij 
bieden ook allerlei producten 
aan zodat u op een comforta-
bele manier in uw huis kunt blij-
ven wonen!

Ook voor de langere afstanden 
is het fijn om op eigen gele-
genheid een bezoek te kunnen 
brengen aan vrienden of fami-
lie. Op BeleefPlus Goes vindt 
u allerlei exposanten die u 
graag meer vertellen over hun 
specifieke mobiliteitsproduct. 
AutoVermeulen presenteert 
maar liefst drie verschillende 
KIA modellen met allen hun 
eigen kenmerken. Bijvoorbeeld 
stoer qua uiterlijk en praktisch 
in gebruik vanwege een pret-
tige hoge zit én instap of een 
moderne hybride met een trek-
gewicht tot 1300 kg! Misschien 

heeft u wel eens gedacht aan 
een vakantie met een camper? 
Het is een populaire en vrije 
manier van vakantie vieren – u 

kunt gaan en staan, waar en 
wanneer u wilt! Mobiledrome & 
Partners lichten u graag in over 
de mogelijkheden! u

Zin om een nieuwe hobby te 
ontdekken? Tijdens BeleefPlus 
Goes laat beeldhouwster Marjet 
Hendrix haar passie voor beeld-
houwen zien. Samen met enkele 
cursisten laat zij bezoekers zien 
wat er zoal gemaakt kan worden 
uit steen. 

Marjet Hendrix stelt zich tijdens 
BeleefPlus graag aan u voor. Al 
jaren geeft zij beeldhouwlessen in 
steen voor volwassenen en kinde-

ren vanuit haar atelier in Goes. Ze 
werkt met diverse steensoorten, 
zowel harde als zachte. 

Cursisten
Wat bijzonder is, is dat veel cur-
sisten ouder zijn dan 50 jaar. De 
cursisten maken schitterende 
beelden en beleven veel plezier 
tijdens het beeldhouwen. Ook de 
workshops, die zowel in het atelier 
als op locatie kunnen plaatsvin-
den, worden veelal door 50-plus-

sers bezocht. Zowel mannen als 
vrouwen weten hun weg naar de 
workshops te vinden. 

Ervaar het zelf
Tijdens BeleefPlus Goes laat Gale-
rie en Atelier Marjet Hendrix u graag 
zien wat er allemaal gemaakt kan 
worden uit steen. Beide dagen 
demonstreren enkele cursisten 
hoe zij hiermee werken. Ze laten 
u zien met welk gereedschap zij 
aan de slag gaan. U kunt de cursis-
ten alles vragen, zodat u zich een 
beter beeld kunt vormen hoe zij te 
werk gaan! 

Ook ziet u eigen ontwerpen van 
Marjet Hendrix. Zo exposeert ze 
enkele tuinbeelden en andere 
bijzondere ontwerpen.  Ook profi-
teert u van een speciale beursaan-
bieding! Wanneer u zich inschrijft 
voor een workshop in Goes, ont-
vangt u 25% korting op de prijs van 
de workshop. Normaal is de prijs 
€42,50 excl. materiaal kosten. Laat u 
inspireren en wie weet maakt u hier 
kennis met uw nieuwe hobby!u

Fotografeert u graag in uw vrije 
tijd en wilt u uw technieken 
verbeteren? Kom dan naar de 
presentatie van fotograaf Karin 
den Boer. Met sprekende voor-
beelden laat zij u anders kijken 
naar uw omgeving. Want goed 
kijken, is goed fotograferen. 
Behalve veel fototips ontvangt 
u nog een leuke attentie!

Karin den Boer werkt al meer dan 

10 jaar als vakdocent fotografie. 
Ze geeft fotografielessen op scho-
len. Voor volwassenen verzorgt zij 
fotowandelingen en foto-excursies 
op mooie locaties in Zeeland. Wees 
welkom bij de seminar om 14:45!

Voor meer informatie kunt u 
een kijkje nemen op  de web-
site www.karindenboer.nl. Kijk 
op pagina 5 voor het volledige 
seminarprogramma.u

De waarde van mobiel zijn én blijven
Naarmate we ouder worden, worden we steeds een beetje minder 
mobiel. Fietsen, traplopen, een rondje met de hond wandelen maar 
ook een simpele boodschap bij de supermarkt kan lastiger gaan 
dan vroeger. Actief blijven is belangrijk: voldoende lichaamsbewe-
ging helpt bij het onderhouden van een fitte levensstijl. Mobiliteit 
zorgt er ook voor dat ouderen maatschappelijk betrokken blijven.

Beeldhouwen met 
Marjet Hendrix

Fotoworkshop: 
anders leren kijken



Laat uw gegevens 
achter en maak kans 
op mooie prijzen!
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WEEKEND OF MIDWEEK WEG
NAAR VAKANTIEPARK 

DE LOURENSHOEVE! 

WEEKENDJE WEG VOOR
2 PERSONEN NAAR SAUERLAND!

 

Maak kans op een ontspannen weekend
 of midweek weg naar Vakantiepark 

De Lourenshoeve in Den Ham!

Arrangement inclusief o.a.:

Deze prijs wordt u aangeboden door Deze prijs wordt u aangeboden door 

• 2x overnachting inclusief ontbijtbu�et;
• 2x warme lunch of lunchpakket;
• 2x culinair dinerbu�et;
• koe en thee gedurende de hele dag;
• andere dranken tussen 17:00 en 24:00;
• Sauerlandkaart (gratis openbaar vervoer);
• Avond entertainment o.a.: live muziek, wandelingen 
  en quizavonden;
• Toegang tot zwembad en sauna;
• Gebruik van diverse auto-, �ets- en wandelroutes.

Vakantiepark De Lourenshoeve

HANDGEMAAKT BEELD VAN
 ATELIER MARJET HENDRIX!

Maak kans op een handgemaakt 
beeld van Marjet Hendrix!

Deze prijs wordt u aangeboden door 

Atelier Marjet Hendrix

WEEKENDJE WEG 
NAAR HET HOF VAN PUTTEN!

Maak kans op twee overnachtingen in Putten 
inclusief ontbijt voor 2 personen!

Deze prijs wordt u aangeboden door 

Hof van Putten

Enjoyhotels.nl

 


