vakantie

tuin & tuinieren    vrije tijd

wonen

zorg & Meerdaagse
welzijn    mobiliteit
reizen en dagtochten

BEURS SPECIAL
Wintersportreizen

26 jan 9-daagse Kirchberg
26 jan 9-daagse Brixenthal

Muzikale Middag bij de Kaasboerin
€ 67,50
v.a. € 699,-- Wo 13 december

v.a. € 799,--

Verzorgde reis met warme lunch en broodmaaltijd
Muzikaal programma en Stardancers showballet

Half-pension, Royal Class touringcar,
directe reis vanuit Zeeland, prachtige skigebieden!

Dagtocht Canterbury

Dagtocht Kerststad Valkenburg
€ 59,-- Wo 6 en 20 december
€ 43,--

Za 25 nov., wo 13 dec.
Beleef uw eigen Canterbury Tales!

Sfeelvolle kerstmarkten in de grotten en daarbuiten

BeleefPlus

Dagtocht London

Country & Christmas Fair
€ 69,-- Za 25 november

Vr 1 december

London is lovely in winter time!

€ 43,--

Sprookjesachtige kerstbeleving te Kasteel de Haar

BeleefPlus | De meest veelzijdige 50+ beurs
in de
regio | 20 & 21 oktober
2017
Omnium
Goes
3-daagse
Parijs
Musical
On your
Feet!
9-11 december

v.a. € 159,--

Paris est magnifique! Lichtjestour.. shopping..
Verblijf in Hotel Gare du Nord, Chateau Landon ***

8 dec, 4 jan, 4 of 20 feb

GEZELLIG EN INFORMATIEF DAGJE UIT
2-daagse Münster & Dickens festijn
Za 16 december
v.a. € 98,--

v.a. € 88,--

Nieuwe musical van Joop van den Ende
Beleef het swingende levensverhaal van Gloria Estefan!
Diverse anderse musicals vindt u op onze website!

In deze beurs special:

Prachtige kerstreis, verblijf in Hotel Münsterland ***
Zin in een gezellig dagje uit? Breng dan een bezoek aan BeleefPlus op vrijdag 20 of zaterdag 21 oktober 2017 in het Omnium te Goes.
Tijdens dit 2-daagse evenement is er van alles te proeven, zien, leren, doen en ervaren voor de actieve 50-plusser. Leuke activiteiten,
Meer informatie en (prijs)voorwaarden
muzikale optredens en inhoudelijke seminars worden u aangeboden door tientallen exposanten.

www.amz.nl - 0113-351551 vindt u op onze site.

Inhoudelijk programma

van het Omnium en de hoofdingang pendelt een citymobiel (beschikbaar gesteld door
Zeeuwse Evenementen).

Op de beursvloer zijn meerdere seminarruimtes gesitueerd waar meerdere malen per
dag diverse inhoudelijke workshops en lezingen plaatsvinden. Schuif bijvoorbeeld aan
bij één van de lezingen van
De Zeeuwse Alliantie en krijg
antwoord op vragen op het
gebied van erfenis en het
(levens)testament.
Bij de lezing ‘Een passend
afscheid’, georganiseerd door
Monuta - Richard Ensing, worden de mogelijkheden en
trends in de uitvaartbranche
besproken. Er is vaak veel meer
mogelijk dan u denkt! Of sluit
aan bij de lezing van Rode
Pilaren, waar u meer informatie krijgt over voeding- en
gezondheidssupplementen.

Mobiliteit
Op de beursvloer is een
Mobiliteitsparcours aangelegd.
Hier kunnen o.a. diverse
e-bikes worden getest, aangeboden door KNOP Tweewielers.

Mooie prijzen
Tijdens BeleefPlus maakt u
kans op mooie prijzen. Zo
maakt u o.a. bij De Goese Golf
kans op: een golfclinic t.w.v.
€340,-, gebruik van de Panoramazaal t.w.v. €500,-, een
golfles t.w.v. €110,- en nog
veel meer!

Lees meer op pag. 3 

Praktische informatie

SenZup laat u kennis maken
met diverse modellen driewielfietsen. Namens de Provincie Zeeland is het ROVZ
met een aantal partners zoals
VVN, ANWB en de Gemeente
Goes aanwezig tijdens BeleefPlus. Centraal staat het thema
fietsveiligheid. Zo geeft oudwielrenner Henk Lubberding

e-bike clinics en kunt u uw kennis over verkeersregels testen.

BeleefPlus taxi
Bent u moeilijk te been? Of
heeft u gewoon geen zin om
te lopen? Komende editie
van BeleefPlus kunt u gebruik
maken van de gratis BeleefPlus
taxi. Tussen de parkeerplaats

Hoe zit het met mijn erfenis?
Voor mensen die geen testament hebben, regelt de wet hoe de erfenis wordt verdeeld. Wilt u dit zelf
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.
Als partners niet getrouwd zijn,
erven zij niet van elkaar als er geen
testament is. Ook voor getrouwde
ouders met kinderen is het aan te
raden een testament op te stellen.
Een testament kan namelijk op
een aantal punten worden aangepast naar de persoonlijke situatie.
Wanneer u eerder getrouwd bent
geweest, is het van belang om u
te laten voorlichten of de wettelijke regels voor uw persoonlijke
situatie volstaan, of dat een testament nodig is. Ook wanneer u
het voor uw partner en kinderen
fiscaal zo gunstig mogelijk wilt
regelen.

AMZ is vervoerspartner van
BeleefPlus Goes. U vindt de
reisadviseurs van AMZ ook op de
beursvloer van BeleefPlus.

Testament beoordelen
Heeft u al een testament? Dan is het
goed om dit regelmatig tegen het
licht te houden. Wetten en regels,
maar zeker ook uw persoonlijke
situatie en wensen veranderen. Een
regelmatige beoordeling van uw
testament is daarom raadzaam.

Levenstestament
Wie regelt uw zaken als u niet in
de gelegenheid of in staat bent
om uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een geestelijke
of lichamelijke ziekte of door
andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kunt u

een persoon die u vertrouwt de
bevoegdheid geven uw zaken te
regelen. Dit kunt u vastleggen
in een zogenaamd levenstestament. Hierin kunt u uw wensen
en regelingen met betrekking
tot verschillende persoonlijke en
zakelijke belangen juridisch juist
laten vastleggen. Een levenstestament kan in een later stadium
altijd worden gewijzigd, echter u
moet op dat moment nog wel in
staat zijn om uw wil te bepalen.

BeleefPlus is op vrijdag en
zaterdag geopend van 10.00
uur tot 17.00 uur. Beurslocatie
is het Omnium in Goes, gelegen aan de zwembadweg 3.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa voor
slechts €5,00 per persoon. Er
is voldoende gratis parkeergelegenheid. Kijk voor een
routebeschrijving, de actuele
deelnemerslijst en meer op
www.beleefplus.nl. u

tijdens de seminars van De Zeeuwse
Alliantie uitgelicht door de notaris.
Ook zaken als het doen van schenkingen, wat er gebeurt met uw
huisdieren en sociale media na overlijden kunnen besproken worden.
Mocht u uw vragen liever niet tijdens de seminars, maar persoonlijk
willen stellen, dat kan uiteraard ook
buiten de seminars om bij de stand.
U bent van harte welkom. Bezoek
ook de website voor meer informatie, www.dezeeuwsealliantie.nl.
De seminars van De Zeeuwse
Alliantie vinden beide dagen
plaats om 11.15 uur, 14.00 uur en
15.30 uur. u

Seminars tijdens BeleefPlus
Uw erfenis, (levens)testament en
andere belangrijke zaken worden

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

Provincie Zeeland vertelt u, in
samenwerking met Gemeente
Goes, ROVZ, VVN Zeeland en
ANWB tijdens BeleefPlus meer
over het thema fietsveiligheid.
Tevens kunt u aansluiten bij één
van de clinics door oud-wielrenner
Henk Lubberding. Bezoek hiervoor het Mobiliteitsplein.
Lees meer op pag. 3 

Heeft u altijd al eens kennis
willen maken met golf? Bezoek
dan de stand van De Goese Golf
tijdens BeleefPlus. Beleef het
golfspel op de stand en maak
kans op diverse prijzen.
Lees meer op pag. 9

PEUGEOT 2008 SUV
ADVENTURE NEVER STOPS

PEUGEOT I-COCKPIT
AIRCONDITIONING / CLIMATE CONTROL
16” LICHTMETALEN VELGEN
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€ 21.200
Incl. BTW en BPM
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Gaat u met AMZ mee op reis?

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
niets in de weg om er een prachtige dag van te maken, in goed
gezelschap.
Natuurlijk is het altijd wel weer
even zoeken voordat 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.

Voor iedere groep een arrangement op maat
AMZ is sinds jaar en dag gespecialiseerd in het samenstellen van
touringcarreizen voor groepen.
Meerdaagse reizen of dagtochten,
ver weg of dichtbij, alles is mogelijk. Op de website en ook in de uitgebreide brochures vindt u diverse

groepsarrangementen, variërend
van interessant en leerzaam tot
meer actieve programma’s of juist
cultureel.
Het is prima mogelijk om uw eigen
programma te destilleren 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 de eerste
hand en weten goed wat voor uw
groep (jong of oud, groot of klein)
de leukste arrangementen zijn. U
vindt de reisadviseurs van AMZ
ook op de beursvloer van BeleefPlus.Komt u even langs om kennis te maken? Bezoek voor meer
informatie ook www.amz.nl. u

Iedereen blijft graag zo lang
mogelijk zelfstandig en mobiel

Colofon
Deze Beurs Special is een uitgave van:

Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van onze zelfstandigheid. Om
zo lang mogelijk mobiel, en dus zelfstandig te blijven zijn er diverse
mogelijkheden die het net even wat eenvoudiger maken. Tijdens
BeleefPlus Goes maakt u kennis met diverse vormen van mobiliteit.

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

Ouder worden zorgt er soms voor
dat het bewegen wat minder
soepel gaat. Dit kan een reden
zijn om te kijken naar nieuwe
mogelijkheden op het gebied
van mobiliteit. Denk bijvoorbeeld
aan een auto met hoge instap,
wat het in- en uitstappen een
stuk comfortabeler maakt. Mag
u niet langer auto rijden? Dan is
een e-bike of een scootmobiel
ook een mooie oplossing om
toch uw zelfstandigheid te blijven behouden.

Design & lay-out:
Met Stip Media
reclame & ontwerp
Overbeeke 5
5258 BL Berlicum
Tel. (073) 76 001 92
aantafel@metstipmedia.nl

Aan deze editie hebben meegewerkt:
Redactie
Amy van Niftrik | RegioXpo

KNOP Tweewielers
Elektrisch fietsen is een goed
alternatief voor de auto of het
openbaar vervoer. Op een elektrische fiets komt u gemakkelijker vooruit en kan zonder veel
inspanning en met hogere snelheid gereden worden dan op
een gewone fiets. Ervaar zelf het
gemak van het rijden met een
e-bike en maak een testrit op
één van de diverse modellen van
KNOP Tweewielers.

Mobiliteitsplein

Sales
Isabelle Vissers | RegioXpo
Vormgeving
Met Stip Media
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.

Tijdens BeleefPlus is er een speciaal Mobiliteitsplein aangelegd.
Hier is van alles te beleven op
het gebied van mobiliteit. Maak
bijvoorbeeld een testrit op de
nieuwste modellen e-bikes en
driewielfietsen. Ook kunt u uw
kennis over de verkeersregels
testen en is er informatie over
fietsroutes te verkrijgen.

Automotions
Bij de stand van Automotions stapt u in de nieuwe Opel
Crossland X of de Peugeot 3008
SUV. Kom de auto’s bewonderen
of maak direct een afspraak voor
een uitgebreide proefrit!

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

SenZup
De wind in uw haren of een
praatje op straat? Met de juiste
fiets kunt u alles kanten op. Maak
een testrit op een driewielfiets
van SenZup!

Provincie Zeeland
Namens de Provincie Zeeland is
het ROVZ met een aantal partners
zoals VVN, ANWB en de Gemeente
Goes aanwezig tijdens BeleefPlus.
Centraal staat het thema fietsveiligheid. Zo geeft oud-wielrenner
Henk Lubberding e-bike clinics en
kunt u uw kennis over verkeersregels testen door mee te doen
aan de quiz, waarbij u tevens nog
kans maakt op leuke prijzen! u

Voor

sanitair

Na

Uw voordelen:

Voor een veilige
inloopdouche in 1 dag!

Gratis advies aan huis
Lage instap en diverse andere
veiligheidsvoorzieningen
Geheel op maat, Hollandse kwaliteit
en nuchtere prijzen

info@vangilstsanitair.nl
www.vangilstsanitair.nl

Erkende installateurs die netjes
en schoon werken
Direct contact? Bel 0113 - 82 03 06

Tijdens deze dagen kunt u bij ons terecht voor informatie
over een passend afscheid.

BeleefPlus
op 20 en
21 oktober.

Lezingen
Op beide dagen geven wij om 14.00 uur de lezing
‘Een passend afscheid’. We bespreken de mogelijkheden en
trends in de uitvaartbranche, want er is vaak meer mogelijk
dan u misschien denkt. Graag tot dan!
Monuta Richard Ensing
T 0113 - 783 993 (dag en nacht bereikbaar)
E info@monutarichardensing.nl
I www.monutarichardensing.nl

Richard Ensing en Koen van Haastrecht
[$GY0RQXWD5LFKDUG(QVLQJLQGG



%H]RHNRQVRSGH%HOHHI3OXV%HXUVYRRU
PHHUPRRLHDUUDQJHPHQWHQ DFWLHV

Kom naar de BeleefPlus beurs
en maak kennis met streekproducten
van Agrimarkt! Lekker uit uw regio!

,QKHWJURHQHKDUWYDQ=XLG/LPEXUJ

Boodschappen doen
bij Agrimarkt:
eep,
Menno van der Zw
Geersdijk

Hanneke en Sjef de Baar,
Den Bommel

Rechtstreeks
van de boer!
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Richard Ensing
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seminarprogramma
Seminarruimte 1: De Zeeuwse Alliantie

Seminarruimte 2:

Tijdens de lezingen van De Zeeuwse Alliantie worden zaken als uw erfenis en
het (levens)testament uitgelicht door de notaris. Ook zaken als het doen van
schenkingen, wat er gebeurt met uw huisdieren en sociale media na overlijden
komen aan de orde tijdens de lezing.

Rode Pilaren vertelt de bezoekers meer over voeding- en gezondheidssupplementen.
De presentatie wordt verzorgd door Casper Beukema.
Monuta – Richard Ensing bespreekt tijdens deze interessante lezing de trends in de
uitvaartbranche, want: “Er is vaak meer mogelijk dan u misschien denkt”.

Onderstaand tijdsschema geldt zowel voor vrijdag als zaterdag.
- 11.15 uur
- 14.00 uur
- 15.30 uur

podiumprogramma
VRIJDAG
Tijd
11.00 uur
11.30 uur
12.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
15.00 uur

Deelnemer
Modeshow
Presentatie
Live Muziek
Modeshow
Presentatie
Optreden
Modeshow

Thema
De Brug Modeservice
Manteling Walcheren
Ôns Boeregoed - Koor
De Brug Modeservice
Manteling Walcheren
Ôns Boeregoed - Koor
De Brug Modeservice

ZATERDAG
Tijd
11.00 uur
11.30 uur
12.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
15.00 uur

zaterdag
Deelnemer
Modeshow
Presentatie
Live Muziek
Modeshow
Presentatie
Optreden
Modeshow

Op zaterdag vinden bij het horecaterras diverse
liveoptredens plaats van koren uit de regio. Namelijk
de Sea Sound Singers en Vocal Group Keychange. Voor
de exacte tijden kunt u het aankondigingsbord bij het
horecaterras raadplegen.

Thema
De Brug Modeservice
Manteling Walcheren
Ôns Boeregoed - Dansgroep
De Brug Modeservice
Manteling Walcheren
Ôns Boeregoed - Dansgroep
De Brug Modeservice

MOBILITEITSPLEIN
Op de beursvloer is een Mobiliteitsplein aangelegd. Hier kunnen o.a. diverse e-bikes
worden getest, aangeboden door KNOP Tweewielers. SenZup laat u kennis maken
met diverse modellen driewielfietsen.
Namens Provincie Zeeland is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland
met een aantal partners zoals VVN, ANWB en de Gemeente Goes aanwezig op het
Mobiliteitsplein. Centraal staat het thema fietsveiligheid.
Natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk blijven fietsen en hier zoveel mogelijk
plezier aan beleven. Omdat het ROVZ dit ook belangrijk vindt, besteden zij hier
graag aandacht aan tijdens de beurs. Hiervoor is een interessant programma
samengesteld.

Henk Lubberding geeft deze twee dagen e-bike clinics, waarbij zijn uitgangspunt
is om mensen een goed gevoel te geven met de fiets. Tijdens de clinics leert hij de
deelnemers meer over veilig op- en afstappen en comfortabel fietsen. Speciaal voor
u staan er een paar e-bikes klaar om een rondje te fietsen onder begeleiding van
Henk Lubberding. Geïnteresseerd? Neem gerust deel of kom kijken.
Daarnaast kunt u uw kennis over verkeersregels testen door mee te doen aan een
quiz. Er worden uit de goede inzendingen een aantal leuke prijzen verloot. Verder
krijgt u een aantal filmpjes te zien met tips om op een eenvoudige wijze veilig te
fietsen met de e-bike.
Ook vindt u een verscheidenheid aan verkeersveiligheidsproducten en is er
informatie over fietsroutes en faciliteiten onderweg. Graag nodigen wij u uit om een
bezoek te brengen aan het Mobiliteitsplein!
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www.beleefplus.nl
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De meest veelzijdige 50 + beurs in de regio!

ZWEMBADWEG 3 | GOES | T 0113 233388

Beurs Special | BeleefPlus

Goes

Deelnemers 2017
1

Automotions

2

DELTA Comfort

3

Woninginrichting Vital Timmermans

4

Telegraaf Mediagroep

5

apetito

6

NVVR ‘de Wervelkolom’

7

Remaco Multimedia

8

Bibliotheek Oosterschelde

9

Forever Living - Aloë Vera

10

Bosman Tuinadvies

10

Kunstgrasgigant

11

ZorgPlezier

12

Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie

13

CDA Zeeland

14

Invitalis Benelux

15

De Brug Modeservice

16

Kleedruimte

17

Terras / Podium

18

Hotel Schaepkens van St. Fijt

19

Manteling Walcheren

20

Van Boxtel Hoorwinkels

21

Waterspecialist

22

De Zeeuwse Alliantie

23

Seminarruimte 1: Zeeuwse Alliantie

24

ANWB

25

Gemeente Goes

26

Provincie Zeeland

27

ROVZ

28

VVN Zeeland

29

Mobiliteitsparcours

30

Galerie & Atelier Marjet Hendrix

31

Veiligheidsregio Zeeland

32

OPTIE

33

Oude ambacht: Mosterd maken

34

Gardeslen Orthopaedie

35

Monuta Richard Ensing

36

Rode Pilaren

37

Seminarruimte 2: Monuta - Richard Ensing Rode Pilaren

38

Bymeis

38

Praktijk Swaager

39

Van Gilst Sanitair

40

Stichting Sensoor

41

Stichting Dagattracties Zeeland

42

Rederij Denick

43

Zeeuwse Evenementen

44

Medikaart

45

Het Polderhuis musea & meer

46

Nederlandse Rode Kruis

47

Stichting Bezichtiging Monumenten Bergen op Zoom | SBM Bergen op Zoom

48

AMZ

49

Oude ambacht: Tinnen soldaatjes gieten

50

Thuiszorgdekbed.nl

51

Saman Groep

52

Verta

53

NVVE

54

Agrimarkt

55

SIA Landelijke Meubelen

56

Oude ambacht: Manden vlechten

57

www.EnjoyHotels.nl

58

Ôns Boeregoed

59

Vandebron

60

De Goese Golf

61

Beauty by Dorien

61

Fitland XL

61

Real Fitness XL Goes

61

Vitae Wellness Resort Goes

62

The Dutch Cottage

63

Knop Tweewielers

64

SenZup

65

"Seminarruimte 3: Provincie Zeeland Gemeente Goes
ROVZ VVN Zeeland ANWB

66
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Wonen, Tuin & tuinieren
Vakantie & Vrije Tijd

PARKEREN
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Entree
Algemene ruimtes
Niet voor publiek toegankelijk

Deze plattegrond is bijgewerkt tot 29 september 2017.
Aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden
ontleend. Wijzigingen onder voorbehoud.
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ENORM VEEL KEUS!

SCHERPE PRIJZEN!

ALTIJD MOOI GROEN GRAS?
KIES VOOR KUNSTGRAS!

Meerdaagse reizen en dagtochten
Wintersportreizen

26 jan 9-daagse Kirchberg
26 jan 9-daagse Brixenthal

v.a. € 799,--

v.a. € 699,--

Half-pension, Royal Class touringcar,
directe reis vanuit Zeeland, prachtige skigebieden!

Dagtocht Canterbury

Verzorgde reis met warme lunch en broodmaaltijd
Muzikaal programma en Stardancers showballet

Dagtocht Kerststad Valkenburg
€ 59,-- Wo 6 en 20 december
€ 43,--

Za 25 nov., wo 13 dec.
Beleef uw eigen Canterbury Tales!

IDEAAL VOOR:
VOORTUINEN • ACHTERTUINEN
BALKONS • CAMPING • SPEELTUIN
TUINHUIS • SPEELKAMER •
BEURSVLOER

Muzikale Middag bij de Kaasboerin
Wo 13 december
€ 67,50

Sfeelvolle kerstmarkten in de grotten en daarbuiten

Dagtocht London

Country & Christmas Fair
€ 69,-- Za 25 november

Vr 1 december

London is lovely in winter time!

€ 43,--

Sprookjesachtige kerstbeleving te Kasteel de Haar

3-daagse Parijs
9-11 december

v.a. € 159,--

Paris est magnifique! Lichtjestour.. shopping..
Verblijf in Hotel Gare du Nord, Chateau Landon ***

2-daagse Münster & Dickens festijn
Za 16 december
v.a. € 98,--

Musical On your Feet!
8 dec, 4 jan, 4 of 20 feb

v.a. € 88,--

Nieuwe musical van Joop van den Ende
Beleef het swingende levensverhaal van Gloria Estefan!
Diverse anderse musicals vindt u op onze website!

Prachtige kerstreis, verblijf in Hotel Münsterland ***

informatie en (prijs)voorwaarden
www.amz.nl - 0113-351551 Meer
vindt u op onze site.

KIJK OOK IN ONZE COUPONHAL: RESTANTEN VOOR BODEMPRIJZEN!
Vestigingen in A peldoorn • Delft • Lisserbroek • Koudekerke • Ridderkerk • Werkendam
®
GIGANTISCH ASSORTIMENT TEGEN SCHERPE PRIJZEN!

WWW.KUNSTGRASGIGANT.NL

KOUDEKERKE

KARREVELD 41• T 085-902 03 06

ĞƌƵŐDŽĚĞƐĞƌǀŝĐĞŶŽĚŝŐƚƵƵŝƚǀŽŽƌĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞ

'H%UXJ0RGHVHUYLFHQRGLJWXXLWYRRU
ǀĂŶĚĞŶĂũĂĂƌƐŵŽĚĞƟũĚĞŶƐĞůĞĞĨWůƵƐ͊
GHSUHVHQWDWLHYDQGHYRRUMDDUVPRGH

ĂƚƵŵ͗sƌŝũĚĂŐϮϬĞŶǌĂƚĞƌĚĂŐϮϭŽŬƚŽďĞƌ
>ŽĐĂƟĞ͗KŵŶŝƵŵŝŶ'ŽĞƐ

'DWXP 'RQGHUGDJPDDUW

KƉŚĞƚƉŽĚŝƵŵǀĞƌǌŽƌŐĞŶǁŝũŵĞĞƌĚĞƌĞŬĞƌĞŶ
ƉĞƌĚĂŐĞĞŶŵŽĚĞƐŚŽǁ͊KŽŬŝƐŚĞƚŵŽŐĞůŝũŬ
/RNDWLH'H9OLHGEHUJLQ2XGGRUS
ŽŵŬůĞĚŝŶŐďŝũŽŶǌĞƐƚĂŶĚƚĞŬŽƉĞŶ͘
/ĞĚĞƌĞĞŶŝƐǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵ͊

RQWZHUS_DDQOHJ_RQGHUKRXG
6WDWLRQVVWUDDW&*6W3KLOLSVODQG
W  I  

.DUUHYHOG*$.RXGHNHUNH
W  I  

:LMYHU]RUJHQHHQPRGHVKRZRPXXUHQRPXXU
'HYHUNRRSEHJLQWRPXXUHQGXXUWGHJHKHOHGDJ
WƌŽĮƚĞĞƌǀĂŶϮϬйŬŽƌƟŶŐŽƉǁŝŶƚĞƌũĂƐƐĞŶ͊
,HGHUHHQLVZHONRP

<ŝũŬǀŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽƉǁǁǁ͘ĚĞďƌƵŐŵŽĚĞ͘Ŷů
ŽĨĚĞ&ĂĐĞďŽŽŬƉĂŐŝŶĂǀĂŶĞƌƵŐDŽĚĞ͘

ZZZGHEUXJPRGHQO

Vragen over
wilsverklaringen?

5 HEERLIJ
K
MAALTIJD E
EN

Nu € 19,9
Slechts €

3,99 per m

5

aaltijd!

Uw actieco
de:
05 - 1017
- 5041

L77DHAAD67>;9BDA7H7@
Ontmoet ons op de beurs

-OL?BBOKRBBKJ>IFDJ>>IQFGABK
SLLOPIB@EQPa^MBOJ>>IQFGA

(*'(##,SO FBPSBOP
>OQ_KO

• Runderlapje in jus met gesneden
spinazie en aardappelen
• Nasi goreng met kipsaté

KOM OP DE BELEEFPLUS BEURS 20+21 OKTOBER IN
GOES LANGS DE STAND VAN GARDESLEN ORTHOPAEDIE
EN LAAT EEN GRATIS VOETSCAN VAN UW VOETEN MAKEN.

• Macaronischotel
• Runderhachee met rode kool
en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje :
kippenpoot met groenten en
gebakken aardappelen

• Ruime keuze in maaltijden
• Vriesvers bezorgd
• Ook dieetmaaltijden

>O J `
, LH K >Q OF RJ>O A B
K>
&K CL OJ BB O
K_
JL DB IFG H EB AB

• Gratis klantenservice
• Geen verplichtingen
• Geen bezorgkosten

Vragen of bestellen?
Wij helpen u graag verder!

GARDESLEN-ORTHOPAEDIE.NL

0800 - 023 29 75 (gratis)

(op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur)

$SHWLWR3UREHHUDFWLH[$OOHYR%HXUVLQGG

www.apetito.nl/proefpakket
info@apetito.nl
Eenmalige deelname per adres.
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Terug naar toen

en dieren gepresenteerd. Het is
tevens mogelijk om uw eigen tinnen soldaatje te maken! Een leuk
aandenken voor uw bezoek aan
BeleefPlus.

Tijdens BeleefPlus in Goes zullen een aantal oude ambachten worden gedemonstreerd. Op nostalgische wijze en vol passie demonstreren en vertellen de ambachtsliederen over hun ambacht.

Mosterd maker
Vroeger werd mosterd veel thuis
gemaakt, vaak behoorden de
speciale pan en de kogel bij de
inventaris. De mosterd wordt met

Uiteraard is het mogelijk om
de ambachtelijke producten te
kopen. u

de hand gedraaid en gemalen.
Het mosterdzaad moet een aantal uren weken in azijn waarna
het zaad met een zware kogel in
een bak wordt fijngemalen. De

vrijgekomen olie vermengt zich
dan met de azijn. Zo ontstaat de
mosterd.

Manden maken
Manden maken is een van de
oudste ambachten ter wereld.
Door gebruik van natuurlijke
materialen (o.a. gras, stro en biezen) werden manden gemaakt
om makkelijk producten te kunnen verplaatsen. Tijdens Beleef-

Plus worden manden gemaakt in
allerlei verschillende vormen en
maten. Ook vogelhuisjes en vlinders worden gevlochten! Heeft
u specifieke wensen voor een
mand? In overleg worden producten voor u op maat gemaakt!

Tinnen soldaatjes gieten
Tijdens
BeleefPlus
worden
diverse tinnen soldaatjes maar
ook andere tinnen poppetjes

Sensoor luistert écht
De vrijwilligers van Sensoor
Middelburg zorgen mede voor
de 24/7 bereikbaarheid van de
anonieme telefonische hulplijn.
Daarnaast kunnen mensen voor
een gesprek van mens-tot-mens
ook bij hen terecht via de chat.
De vrijwilligers bieden normaal
een luisterend oor in de anonimiteit, maar tijdens BeleefPlus in Goes maken zij een
uitzondering.
Tijdens BeleefPlus in Goes gaan
zij op een speelse manier met
mensen in gesprek. Over wat ze
bezighoudt, wat ze blij maakt,

maar ook of ze wellicht mensen
in hun omgeving kennen die een
luisterend oor zouden kunnen
gebruiken. En misschien zit er
in iemand zelf wel de kracht om
dat luisterende oor voor iemand
anders te zijn.

Écht luisteren
Problemen worden zwaarder
wanneer je ze met niemand
kunt delen. Dat is een belangrijke reden waarom mensen met
Sensoor bellen, chatten of e-mailen. Zo sprak vrijwilligster Heleen
een keer een jonge man die twee
jaar geleden een goede vriendin

De Goese Golf:

had verloren. De vriendengroep
was al min of meer over dit verlies heen, maar de man bleef het
er moeilijk mee hebben. Heleen:
‘’Tijdens het gesprek met mij
durfde hij het er voor het eerst
met iemand over te hebben.’’ Ze
vindt het mooi om te merken
dat je in een gesprek samen tot
nieuwe inzichten kunt komen.
Je kunt dag en nacht je verhaal
kwijt via 0900-0767 (5 ct./min.)
of een lokaal nummer via de
website www.sensoor.nl. Bezoek
Sensoor tijdens BeleefPlus in
Goes. u

De golfbaan
met diverse
mogelijkheden voor
beginners en
gevorderden

Heeft u altijd al eens kennis willen maken met golf? Bezoek dan de
stand van De Goese Golf tijdens BeleefPlus. De golfbaan ligt in de
rustige polder van Goes en heeft verschillende (wedstrijd)banen
voor startende en gevorderde golfers. In de brasserie of op het
terras met weids uitzicht over de baan kunt u genieten van een
drankje, lunch of diner.

Beleef het golfspel op de
stand en maak kans op
diverse prijzen
Als u de stand bezoekt kun u
meedoen aan de ‘hole in one
challenge’ op de putting mat en
maakt u kans op verschillende

leuke prijzen. Of sla onder begeleiding van de golfprofessional
een balletje in de golfsimulator.
Met de voucher van De Goese Golf
die u krijgt op de stand ontvangt
u korting op een golfles of een
lunch.

Kennismaken met golf
Jannemieke de Visser, directeur
van De Goese Golf, of één van de
medewerkers van De Goese Golf
kunnen u meer vertellen over
de kennismakingsles waarvoor u
zich kunt inschrijven. Zo kunt u
kijken of golf ook iets voor u is. De
golfprofessional neemt u mee de
baan op en laat u kennis maken
met de basistechnieken zoals
chippen, putten en swingen.
Voor golfclubs en ballen wordt
gezorgd.

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

Leren golfen op uw eigen
tempo
Na de kennismakingsles kunt u,
afhankelijk van uw wensen, alle
kanten op. Een complete golfcursus, privé- of groepslessen, of op
naar uw handicap met het 9-stappenplan. De medewerkers van De
Goese Golf leggen het u graag uit.
Voor de gevorderde golfers zijn
er diverse abonnementsvormen
en worden er jaarlijkse meerdere
competities en wedstrijden georganiseerd. Zien we u ook op de
stand van De Goese Golf?
Bezoek voor meer informatie
ook de website, www.goesegolf.nl, of volg De Goese Golf op
Facebook.u

Pientere multi houdt 60-plussers jong én vitaal
Vitaal ouder worden? Het is nooit te vroeg om daar alvast iets extra’s voor te doen.
Wie met 60 begint met een uitgebreide verzorging van het lichaam, kan daar
later alleen maar plezier van hebben. SENIOR COMBI van Rode Pilaren is een
veelzijdige multi die beschermt bij veroudering en de vitaliteit ondersteunt.
Door de bijzondere combinatie van de tablet én zuigtablet ondersteunt dit
voedingssupplement uw gezondheid op een slimme manier.

60 dagen van 29,95 voor 24,95

Nu 2 voor 45,BELEEFPLUS BEURS AKTIE

Draagt bij aan de instandhouding van een normaal cholesterolgehalte
Rode GistRijst met Q10 van de Rode Pilaren is samengesteld
volgens de laatste inzichten naar het optimaal gebruik van de stof
Monocaline K met een dagdosering Q10.
Dit voedingssupplement zorgt voor een gezonde
cholesterol balans.

100 caps 29,95

Nu 2 voor 55,BELEEFPLUS BEURS AKTIE

I N STA L L AT I E
ELEKTRA
CO N ST R U C T I E
DUU RZAME EN ERGI E
S E RV I C E E N O N D E R H O U D
ENERGIQ

Pezen-Slijmbeurzen & Gewrichtsbanden Balsem met Glucosamine
Pezen-Slijmbeurzen & Gewrichtsbanden Balsem van de Rode Pilaren
werkt heerlijk diep in de huid, is een frisse en verkoelende balsem die
zacht is voor de huid en kan tegelijkertijd uw gewrichtsbanden en pezen
verlichten van bewegingsklachten. Bevat een natuurijke combinatie
van Arnica, Duivelsklauw, Eucalyptus en Glucosamine.

300 ml van 14,95

Nu voor 12,50

28 & 29 oktober 2016 - Omnium Goes
BELEEFPLUS BEURS AKTIE

G O U W E P O O RT 1
4301 RZ ZI ERI KZEE
T 0111 - 412 647
E I N F O @ S A M A N G R O EP. N L
W W W. S A M A N G R O E P. N L
W W W. S A M A N E N E R G I Q. N L

Saman Groep is een bedrĳf gespecialiseerd in installatie, elektra, constructie en
duurzame energie. Bĳ ons staan innovatie, techniek, maar vooral klantgerichtheid
en kwaliteit voorop. Naast de reguliere producten en diensten van een
installatiebedrĳf zĳn wĳ als één van de grootste spelers binnen de duurzame
energie actief in Zuidwest-Nederland.
Saman Groep: Techniek, service en innovatie met aandacht voor u.

Middelburg ~ Lange delft 121, 4331 AM T: 0118 639905
Goes ~ Lombardstraat 6, 4461 AG T: 0113 250515
Vlissingen ~ Walstraat 9, 4381 GG T: 0118 430250
Bergen op Zoom~Zuivelstraat 37,4611 PE T:0164 236375

www.rodepilaren.nl
www.sport-supplementen.nl
www.sportengezond.nl
www.solgar-supplementen.nl

UW SPECIALIST
IN DUURZAAM
COMFORT

TOTAALINSTALLATEUR
VOOR ZUIDWEST
NEDERLAND

'H3ULNNHOEDUH'DUP6\QGURRP%HODQJHQYHUHQLJLQJ
]HW]LFKDOPHHUGDQMDDULQYRRUPHHUEHNHQGKHLG
HQHUNHQQLQJYDQKHW3ULNNHOEDUH'DUP6\QGURRP
'LWGRHQZHGRRUPLGGHOYDQYRRUOLFKWLQJ
ORWJHQRWHQFRQWDFWHQEHODQJHQEHKDUWLJLQJ
2SHQRNWREHU]LMQGHYULMZLOOLJHUVYDQ
GH3'6%DDQZH]LJRSGH%HOHHI3OXV%HXUVLQ*RHV
.RPODQJVELMRQ]HVWDQGYRRUPHHULQIRUPDWLHHQ
HHQFRGHZDDUPHHXHHQNDGRRQWYDQJWDOVXOLGZRUGW
.LMNYRRUPHHULQIRUPDWLHRSZZZSGVEQO

Is uw gehoor al onderdeel
van uw jaarlijkse gezondheidscheck?
Het controleren van uw gehoor is net zo belangrijk als het
checken van uw bloeddruk of cholesterol. Laat daarom elk jaar
geheel vrijblijvend uw gehoor testen. Kom naar onze Hoorbus
tijdens ‘BeleefPlus in Goes’ op vrijdag 20 oktober of zaterdag
21 oktober en laat uw gehoor gratis testen.
Heeft u nog vragen, bel dan met
Van Boxtel hoorwinkel Kapelle (0113) 330 998

Van Boxtel hoorwinkel
Ooststraat 1, Kapelle

BeleefPlus Goes
wordt mede mogelijk
gemaakt door:
BeleefPlus

20 & 21 oktober 2017 Omnium Goes

pagina 11

BeleefPlus

De Brug Modeservice
presenteert najaarscollectie

Ôns boeregoed

repertoire bestaat uit volksmuziek,
vaderlandse liederen en waar het
past ook hedendaagse liederen.

Ôns Boeregoed is een vereniging tot instandhouding van het
Zeeuws cultureel erfgoed. De vereniging is sinds 1990 actief en
heeft als hoofddoel om de unieke klederdrachten van Zeeland voor
het nageslacht te bewaren. Ook worden oude Zeeuwse gebruiken
in ere gehouden.

Optredens voor publiek
Door diverse soorten optredens en presentaties wordt de
kennis en schoonheid van o.a.
de Zeeuwse klederdracht uitgedragen. Zo heeft de vereniging een eigen theatergroep,
koor en dansgroep en worden
er demonstraties gegeven van
het babbelaarbakken. Tijdens
alle optredens dragen de leden
Zeeuwse kelderdracht.

Ôns Boeregoed tijdens
BeleefPlus
Ook tijdens BeleefPlus verzorgt
Ôns Boeregoed diverse optredens. Nabij het beursterras is een
podium gesitueerd. Beide dagen
zullen zowel de dansgroep als het
koor een optreden verzorgen.
Het koor van Ôns Boeregoed treed
regelmatig op tijdens evenementen, uiteraard dragen alle koorleden Zeeuwse klederdracht. Het

De dansgroep van Ôns Boeregoed
bestaat sinds 1991. In het begin
werden er voornamelijk oude,
bekende dansen gedanst zoals de
Veleta, de Kruispolka en de Bernhardtswals. Na verloop van tijd
ging de leidster van de groep zelf
dansen maken op reeds bestaande
melodieën. Voorbeelden van deze
dansen zijn de Boeregoedpolka,
Korenbloemen blauw, de Baspolka
en de Second Walz.
Het koor van Ôns Boeregoed treed
op vrijdag op, om 12.00 uur en
14.00 uur. De dansgroep treed op
zaterdag op om 12.00 uur en 14.00
uur. u

Ook voor 50plussers speelt mode een belangrijke rol. Daarom organiseert De Brug Modeservice beide beursdagen modeshows met
kleding voor zowel de dames als de heren.
De Brug Modeservice verzorgt al
meer dan 30 jaar modepresentaties voor de 50-plusser. Met merken als Rabe, Sensia, Le Comte,
Tence en Inizia voor de dames
is er een gevarieerde collectie
met voor ieder wat wils. Ook de
heren worden niet vergeten want
met merken als Traffic, Redpoint,
Casa Moda en For Fellows is er
ook voor hen een leuke collectie
samengesteld.
Heeft u tijdens de modeshow
wat leuks gezien? Dan bent u
van harte welkom in de stand
van De Brug Modeservice om

Muzikaal programma
tijdens BeleefPlus
Op zaterdag vinden bij het horecaterras diverse liveoptredens
plaats van koren uit de regio. Namelijk de Sea Sound Singers en
Vocal Group Keychange. Voor de exacte tijden kunt u het aankondigingsbord bij het horecaterras raadplegen. Het horecaterras ligt
vlak naast de entree van BeleefPlus.

Sea Sound Singers
Mix ruim 30 enthousiaste zangeressen, 1 bezielende dirigente en 4 verschillende stempartijen met elkaar.
Het resultaat: de Sea Sound Singers!
Tot het repertoire behoren typische
barbershop- en close harmony
songs, rustige ballads en swingende
up tempo nummers, zowel Nederlands- als Engelstalig. Hierdoor
wordt een evenement steeds zeer
gevarieerd!

De Sea Sound Singers zingen altijd
a capella, dus zonder instrumentale begeleiding. Onder leiding van
dirigente Sacha Hokke- van der
Roest, hebben de dames al aan vele
evenementen mee mogen werken
en door deelname aan diverse wedstrijden is een mooie prijzenkast
gevuld.

Vocal Group Keychange
Vocal Group Keychange is een

enthousiaste groep van 14 dames
met dezelfde passie: zingen! Onder
leiding van dirigent Holger Vachlis
zingen de dames een gevarieerd
repertoire in close harmony- en barbershopstijl, uitsluitend a-cappella
en 4- stemmig.
Het uitgangspunt van Vocal Group
Keychange is in een ontspannen
sfeer plezier beleven aan het zingen,
met een serieuze inzet om samen
tot een mooi resultaat te komen.
Nieuwsgierig geworden? U bent
welkom om bij een van optredens
te komen kijken op zaterdagmiddag tijdens BeleefPlus.u

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

vrijblijvend te passen. De
verkoopsters geven u graag
advies en informatie over de
diverse diensten van De Brug
Modeservice. Behalve modeshows behoren bijvoorbeeld
ook huisbezoeken tot de
mogelijkheden.

Modeshow BeleefPlus
Op vrijdag en zaterdag vinden
de modeshows van De Brug
Modeservice plaats op het grote
podium nabij het beursterras,
om 11.00 uur, 13.00 uur en
15.00 uur. u

Niet te
zuinig!

Bezoek onze Infobus op BeleefPlus Goes en
informeer naar onze Alles-in-1 pakketten.

Of kijk snel op DELTA.nl/niettezuinig
'(/DGY1LHWWH=XLQLJB[LQGG



