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Als partners niet getrouwd zijn, erven zij 
niet van elkaar als er geen testament is. 
Ook voor getrouwde ouders met kinde-
ren 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 vol-
staan, of dat een testament nodig is. Ook 
wanneer u het voor uw partner en kinderen 
fiscaal zo gunstig mogelijk wilt regelen.

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

Levenstestament
Wie regelt uw zaken als u niet in de gele-
genheid of in staat bent om uw eigen wil te 
bepalen? Bijvoorbeeld door een geestelijke 
of lichamelijke ziekte of door andere on ver-
wachte omstandigheden. Voor die geval-
len 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 verschil-
lende persoonlijke en zakelijke belangen 

juridisch juist laten vastleggen. 
Een levenstestament kan in een later sta-
dium altijd worden gewijzigd, echter u 
moet op dat moment nog wel in staat zijn 
om uw wil te bepalen. 

Seminars tijdens BeleefPlus 
Uw erfenis, (levens)testament en andere 
belangrijke zaken worden tijdens de semi-
nars 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.

De seminars van De Zeeuwse Alliantie 
 vinden beide dagen plaats om 11.15 uur, 
13.45 uur en 15.30 uur. 

Mooie prijzen
Tijdens BeleefPlus maakt iedere 
bezoeker kans op één van de 
mooie prijzen, aangeboden 
door diverse exposanten. Vul bij 
binnen komst de achterkant van 
uw toegangsbewijs in en lever 
deze in bij de entree. Heeft u zich 
online geregistreerd? Dan doet u 
automatisch mee voor de prijzen!  

Bowling de Thoolse Brug stelt 
diverse prijzen beschikbaar: een 
Steengrill-arrangement incl. ander-
half uur bowlen voor 3 personen én 
een arrangement voor 2 personen 
inclusief 1 uur bowlen, diner en drie 
consumpties. 

Bij Bowling Goes maakt u kans 
op een Funcooking+ arrange-
ment voor 3 personen én een 
arrangement voor 4 personen 
 inclusief 1 uur bowlen, diner en 
drie consumpties. 
Of wint u de zeehondensafari 
t.w.v. €70,00? Deze prachtige 
vaartocht wordt u aangeboden 
door Goldies Travel. 

Tot slot maakt u kans op een set 
cilinders voor uw voor- en ach-
terdeur om uw huis veiliger te 
maken. Deze set heeft een waarde 
van €90,00 en wordt u aangebo-
den door Safe Thuis. 

Inhoudelijk programma 
Op de beursvloer zijn meer-
dere 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 erfe-
nis en het (levens)testament. 
Jacare geeft een presentatie op 
het gebied van wondverzor-
ging en bespreekt het risico van 
doorligplekken en Rode  Pilaren 
vertelt u meer over voeding- en 
gezondheids supplementen. 
Meer weten over hoe u uw huis 
beter kunt beveiligen tegen 
inbraak? Sluit dan aan bij één van 
seminars van Safe Thuis. Of sluit 
aan bij de lezing ‘Een passend 
afscheid’, georganiseerd door 
Monuta Richard Ensing. 

Tot slot is er op de beursvloer een 
speciaal mobiliteitsparcours aan-
gelegd. Hier kunnen o.a. diverse 
e-bikes worden getest, aangebo-
den door KNOP Tweewielers. 
KOG Center laat u kennis maken met 
diverse modellen scootmobiels. 

Tolvrije zaterdag
Op zaterdag 29 oktober is het tol-
vrije zaterdag bij de  Westerschelde 
Tunnel, doe er uw voordeel mee! 

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 €5,00 
per persoon. Er is voldoende gra-
tis parkeergelegenheid voor de 
deur. 
Kijk voor een routebeschrijving, 
de actuele deelnemerslijst en 
meer op www.beleefplus.nl. u
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In deze beursspecial:GEZELLIG EN INFORMATIEF DAGJE UIT
Zin in een gezellig dagje uit? Breng dan een bezoek aan BeleefPlus 
op vrijdag 28 of zaterdag 29 oktober 2016 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, 
 muzikale optredens en inhoudelijke seminars worden u aangeboden 
door tientallen exposanten. Lees meer op pag. 2 

Lees meer op pag. 3 

Lees meer op pag. 7 

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. 

vakantie vrije tijd wonen zorg & welzijn
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“IK WOON VEILIG EN VERTROUWD EN
MAAK MIJN EIGEN KEUZES” 

Zorgstroom en Tafel Thuis

www.zorgstroom.nl

Onder  het genot van een kop soep 
beantwoorden wij u al uw vragen over 
wonen met zorg en ondersteuning.

Bezoek onze stand op de BeleefPlusbeurs!

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 zoe-
ken 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 reisadvi-
seurs 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 dag-
tochten, ver weg of dichtbij, alles is moge-
lijk. Op de website en ook in de uitgebreide 
brochures vindt u diverse groepsarrange-
menten, variërend van interessant en leer-
zaam tot meer actieve programma’s of juist 
cultureel. 

Het is prima mogelijk om uw eigen pro-
gramma te destilleren uit onze voorstellen. 
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? u

Met KBO afdeling Goes gingen wij dit jaar naar ‘het Land van Cuijk’. We bezochten 
er het bijzondere landhuis De Aalshof en maakten een rondrit door het de Vilt en 
het unieke Maasheggengebied. 

Dhr. Rombaut weet te vertellen: ‘Onze chauffeur Jan wist overal piekfijn de weg. Het 

landhuis was verrassend interessant en de eigengemaakte appeltaart ging er prima in!’

MODESHOWS DOOR 
DE BRUG MODESERVICE

De Brug Modeservice verzorgt al meer dan 
30 jaar modepresentaties voor de 50-plus-
ser. 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 vrijblij-
vend 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. 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.
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MELSE VLISSINGEN
Industrieweg 31

4382 NA Vlissingen
T.: 0118 415220 
E: info@melse.nl

MELSE GOES
Amundsenweg 35 

4462 GP Goes
T: 0113-211048 

E: info@melsegoes.nl

MELSE TERNEUZEN
Handelspoort 4 

4538 BN Terneuzen
T: 0115-745301 

E: terneuzen@melse.nl

ŠKODA YetiSEAT Ateca ŠKODA YetiSEAT Ateca

vanaf € 25.900,- vanaf € 22.590,-

Private Lease vanaf € 437,- Private Lease vanaf € 416,-

IEDERE DAG ALS 
NOOIT TEVOREN.
DE NIEUWE SEAT ATECA

VOOR ELK AVONTUUR 
EEN VERTROUWD EN 
BEPROEFD CONCEPT.

KBO ZEELAND IS ER VOOR U
Unie KBO is met 190.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, KBO 
Zeeland heeft 6.900 leden. De KBO komt op voor de belangen van alle 50-plussers die 
lid zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid, digitalisering, koopkracht en langer 
thuis wonen. Daarnaast biedt KBO Zeeland haar leden ontmoeting, ondersteuning en 
aantrekkelijke voordelen.

KBO Zeeland heeft 33 lokale afdelingen, 
verspreid over de hele provincie. Binnen 
iedere afdeling wordt er ruimte gecreëerd 
voor leden om elkaar te ontmoeten, wor-
den activiteiten georganiseerd en worden 
de belangen van 50-plussers behartigd. Het 
landelijke bureau van de Unie KBO komt op 
voor de belangen van haar 190.000 leden 
in politiek Den Haag en zorgt voor de zicht-
baarheid en landelijke coördinatie. 
Het doel van Unie KBO is dat de 50-plussers 
in Nederland volwaardig en zelfbewust aan 
de samenleving kunnen deelnemen.

Waarom lid worden van KBO 
Zeeland?
De KBO behartigd de belangen van alle 
50-plussers op landelijk, provinciaal en 
lokaal niveau. Nadat er zeven jaar een 
daling in de koopkracht van 50-plussers 
plaatsvond is de koopkracht dit jaar weer 
gestegen. De oorspronkelijke voorstel-
len van het kabinet – die betekenden dat 
vrijwel alle ouderen hun koopkracht juist 
zagen dalen – zijn aangepast. Dit is ont-
staan mede door de druk vanuit de Unie 
KBO!

Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van 
onze zelfstandigheid. Om zo lang moge-
lijk 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. 

Mobiliteit is er in diverse vormen en maten. 
Denk bijvoorbeeld aan een auto met hoge 
instap, hiermee wordt het in- en uitstappen 
een stuk comfortabeler. Mag u niet langer 

auto rijden? Dan is een scootmobiel mis-
schien een goede oplossing. En wat dacht 
u van de e-bike? Deze is tegenwoordig niet 
meer weg te denken uit het verkeer. 

Automotions 
Neem op de stand van Automotions plaats 
in een luxe stoel en kijk middels een Virtual 
Reality bril binnen in diverse modellen 
auto’s. Deze bril maakt het tevens mogelijk 
om een virtuele proefrit te maken! Of stap 
in de nieuwe Opel Mokka of Peugot 2008. 

Auto Melse
Autobedrijf Melse is al sinds begin jaren 
80 dealer van SEAT en sinds 2006 dealer 
van Kia. ŠKODA is recent aan het merken-
gamma toegevoegd. Tijdens BeleefPlus 
worden o.a. de SEAT Ateca en ŠKODA Yeti 
aan u gepresenteerd. 

Ervaar het gemak van de elektrische fiets 
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.

Maak een testrit op een scootmobiel 
KOG Center presenteert tijdens BeleefPlus 
diverse modellen scootmobielen. Maak 
een testrit op het buitenterrein en ervaar 
het comfort van de scootmobiel zelf. u

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG MOBIEL 

Met 33 lokale afdelingen in de provincie 
Zeeland is er altijd een afdeling bij u in de 
buurt. Om mensen te ontmoeten, samen 
leuke dingen te ondernemen of om deel 
te nemen aan één van de vele reizen van 
KBO Zeeland. 
Nog niet overtuigd? Bezoek dan de stand 
en kom er achter welke voordelen u als 
lid van KBO Zeeland krijgt.

KBO Zeeland tijdens BeleefPlus
Bent u enthousiast geworden? Breng dan 
een bezoek aan de stand van KBO  Zeeland 
tijdens Beleeflus. 
Wordt u lid? Dan ontvangt u tevens 
€10,00 korting op het eerste jaar van uw 
nieuwe lidmaatschap! 
Nu alvast meer informatie ontvangen? 
Neem dan contact op met KBO Zeeland 
via kboplusbeurs@gmail.com.
KBO Zeeland, echt iets voor u! u
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...Meer dan een Thuiszorgwinkel! 088 - 10 20 100        www.medipoint.nl/herfst

Met een goed matras slaap ik beter

Ik ben goed voorbereid 
op de herfst
Goede hulpmiddelen voor uw mobiliteit en gezondheid

van 299.-
voor 239.-

Visco Climate matras
• Leverbaar in alle gewenste afmetingen
• Prijs gebaseerd op een matras van 70 x 200 cm
• Drukverlagend traagschuim, zeer goed ventilerend
• Regulering van warmte en waterdamp
• Aanbevolen door zorgprofessionals

Maak gebruik van deze actie en u krijgt ook:
• GRATIS thuisbezorging
•  Gratis bedbodem check voorafgaand aan bezorging van het matras t.w.v. € 59,99 

Deze check houdt het volgende in: 
- Inventarisatie leeftijd, type, verstelbaarheid en soort montage bedbodem 
- Visuele controle op de algehele staat, mogelijke defecten en conditie van de diverse 
bodemzones

• Gratis inname van uw oude matras bij levering

Medipoint: voor al uw zorg- en welzijnsproducten
Bij Medipoint kan iedereen terecht voor het lenen, huren en kopen van zorg- en welzijnsproducten, voorzien 
van persoonlijk advies. Medipoint is in de Oosterschelde regio de dienstverlener voor hulpmiddelen namens 
de gemeenten (Wmo). Doordat Medipoint nauw samenwerkt met veel thuiszorgorganisaties, gemeenten en álle 
zorgverzekeraars, kunnen onze medewerkers nagaan welke vergoedingsmogelijkheden voor u gelden en dit 
coördineren.

Medipoint winkels bij u in de buurt:
Medipoint l Thuiszorgcentrum Zeeland
Badhuisstraat 104, Vlissingen 
(ma t/m vrij 09.00 - 17.30 uur)

Medipoint Goes
Klein Frankrijk 31, Goes (ma t/m vrij 08.30 - 17.00 uur)
www.medipoint.nl/oosterschelderegio

 
Medipoint l TWB 
Boerhaaveplein 9A, Bergen op Zoom 
(ma t/m vrij 08.30 - 17.00 uur)

25% korting op 
Sta-opstoelen
Een persoonlijke zitanalyse 
en profiteren van extra voordelen? 

Bezoek donderdag 27 oktober onze 
gratis demodag Gezond Zitten in Goes.

van 599.-

voor 299.-

50%
korting!

Rollator Travixx
Lichtgewicht en exclusief design

Bloeddrukmeter
Eenvoudig in gebruik

   

   

Voor meer informatie bel 088 - 10 20 100, kijk op www.medipoint.nl/matrassenactie of kom langs in de winkel

Meer informatie? www.medipoint.nl/demodagen of bel 088- 10 20 100

De genoemde aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of 
waardebonnen en geldt t/m 16 november 2016 (Bergen op Zoom), 3 december 2016 
(Vlissingen) en 14 januari 2017 (Goes). Vraag naar de overige actievoorwaarden in de 
winkel of kijk op www.medipoint.nl/matrassenactie

De genoemde aanbiedingen zijn geldig t/m 30 november 2016 en gelden niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. Kijk op www.medipoint.nl/showmodellen waar een sta-opstoel 
showmodel aanwezig is.

Mevrouw van Gastel: ’Ik vind dit matras heerlijk: je gaat liggen 
en je blijft eigenlijk liggen. Het is ook lekker warm in de winter. Ik 
kom uitgeslapen mijn bed uit. Ik moet zeggen, ik kan het iedereen 
aanraden!’

Nu al vanaf 
€ 1124.-!

Zevenaar, Didamsestraat 35 •

Winkellocaties | Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 9A • Goes, Klein Frankrijk 31 • Vlissingen, Badhuisstraat 104

Met de gratis iHealth app MyVitals 
kunt u de resultaten bijhouden van 
meerdere iHealth apparaten 

van 39.99

voor 32.99
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Goes
Plattegrond  2016

BeleefPlus
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LEGENDA
 Mobiliteit
 Wonen, Tuin & tuinieren
 Vakantie & Vrije Tijd 
 Gezond & welzijn
 Entree
 Algemene ruimtes 
 Niet voor publiek toegankelijk

Deze plattegrond is bijgewerkt tot 
14 oktober 2016. Aan deze plattegrond 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wijzigingen onder voorbehoud. 

OMNIUM GOES

1 Auto Melse Goes - Vlissingen – Terneuzen

2 ASZW

3 Water specialist

4 NVVE

5 Tandartspraktijk Koster

5 Tandprotheticus Adriaansens

6 Apetito

7 WilsbeschikkingOnline.nl

8 CombiComfort

9 Van Gilst Sanitair

10 Knop Tweewielers

11 ApneuVereniging

12 Medipoint

13 Kog Center

14 Bibliotheek Oosterschelde

15 Hello Fresh

16 Puur San Massages

16 Senang in Body & Mind

17 Seminarruimte 2

18 Optie

19 Jacare

20 Monuta Richard Ensing

21 Rode Pilaren

22 KBO Goes

22 KBO Zeeland

23 Zorgstroom

23 Tafel Thuis

24 Bowling De Thoolse Brug

24 Bowling Goes

25 Patiënten Vereniging Voor Neurostilmulatie

26 Hallux Podotherapie - Sandy Westerhof

27 Neeltje Jans Zeeuwse Mosselen

28 Slaappunt

29 Vandebron

30 ABN AMRO Bank

31 VrijwilligersHuis Borsele

32 NVVR ‘de Wervelkolom’

33 Omnium Goes

34 SafeThuis

35 Seminarruimte 3

36 Automotions

37 D&M Fashion

38 De Brug Modeservice

39 Kleedruimte

40 terras/podium

41 Moens Tegels en Sanitair

42 Invitalis Benelux

43 Koninklijke Visio

44 Alpaca Fashion

45 Stichting Chocolate Lovers

46 Berkenhof Tropical Zoo & Restaurant

47 A Seal Zeehondenopvang Stellendam

47 Expo Stellendam

48 ZorgPlezier

49 CDA Zeeland

50 Stichting Dagattracties Zeeland

51 Optie

52 Sta Op Stoel aan huis

53 De Zeeuwse Haarden Specialist

54 Brabant Expres Reizen

55 Seminarruimte 1

56 De Zeeuwse Alliantie

57 Sonora Muziek

58 AMZ

59 Chemdry Slabbekoorn

60 Verta

61 De Worstenkoning

62 optie

90 DELTA

91 Woninginrichting Vital Timmermans

DEELNEMERS BELEEFPLUS GOES

Seminarruimte 1 De Zeeuwse Alliantie

Seminarruimte 2 Jacare + Rode Pilaren

Seminarruimte 3 SafeThuis + Monuta - Richard Ensing

•   Ruime keuze in maaltijden, 
 voor- en nagerechten
•   Wekelijks vriesvers aan huis bezorgd
•   Ook dieetmaaltijden te bestellen
•   Gratis klantenservice
•   Gratis dieetadvies
•   Geen verplichtingen
•   Geen bezorgkosten

MEER WETEN? BEL GRATIS:

0800 - 023 29 75
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

*Uw inschrijving bij een thuiszorg- of welzijnsorganisatie geeft mogelijk recht op korting. Onze klantenservice informeert u hier graag over.

heerlijke maaltijden 
aan huis bezorgd!

Maaltijden vanaf

€ 5,49
exclusief eventuele 

ledenkorting*

www.apetito.nl  •  info@apetito.nl

44588 apetito Adv. 130x194 Algemeen.indd   1 12-11-15   16:19



BeleefPlus Beurs Aanbieding
Rode GistRijst met Q10Pezen-Slijmbeurzen

& Gewrichtsbanden Balsem
met Glucosamine

Draagt bij aan de instandhouding van 
een normaal cholesterolgehalte in het bloed

Rode GistRijst 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.

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 gewrichts-
banden en pezen verlichten van
bewegingsklachten. Bevat een natuur-
lijke combinatie van Arnica, Duivels-
klauw, Eucalyptus en Glucosamine.

100 caps 29,95

Nu 2 voor 55,00
300 ml van 14,95

Nu voor 12,50

Handig van Handicare

Het Trapliftenspreekuur op 
BeleefPlus Goes
28 en 29 oktober van 10.00 uur – 16.00 uur

Meer weten over de trapliften van Handicare? Ontdekken of 
een traplift een oplossing voor u is? Maak nu een afspraak 
voor het Trapliften spreekuur!

Kijk voor meer informatie op www.handicare-trapliften.nl/beleefplus

Kom naar de stand van CombiComfort of meld u vooraf aan via 072 75 111 75

Handicare 
expert Laurie 
beantwoordt 
al uw vragen

Persoonlijk contact; u heeft een afspraak met Laurie, Handicare trapliften expert.

U verkrijgt precies de informatie die u nodig heeft en kunt alle vragen stellen die u heeft.

Handicare heeft voor iedere trap en elk budget een oplossing.

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

Meerdaagse reizen en dagtochten

10 daagse wintersportreis Kirchberg
27 jan - 5 feb. v.a. € 799,--
Sfeervol gelegen in de Kitzbüheler Alpen

10 daagse wintersportreis Achenkirch
10 maart - 19 maart v.a. € 549,--
Aan de voet van het hooggebergte in Tirol 

3 daagse London 
9-11 dec of 16-18 dec v.a. € 199,--
3 daagse Parijs
9-11 december v.a. € 169,--
2 daagse London SALE 
14-15 januari v.a. € 119,--
Shop till you drop!!

Night of the Proms Antwerpen
za 5 november € 69,--

Margriet Winter Festival
za 19, di 22, do 24 november € 43,--

Dagtocht Canterbury
wo 14 dec € 59,--
The Bodyguard
Avondvoorstelling    v.a. € 89,--

Kerstmarkt Oberhausen
wo 30 nov, za 17 dec € 35,--

Diverse kerstreizen
O.a. Brugge, Valkenburg v.a. € 25,--
En nog veel meer uitstapjes op onze site!Diverse opstapplaatsen: 

oa.  Vlissingen, Middelburg, Goes, 
Kruiningen, Oostburg, Terneuzen, Hulst
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BeleefPlus

Vragen over 
                      wilsverklaringen?

Ontmoet ons op de beurs

Monuta Richard Ensing
0113 - 783 993 (dag en nacht)
info@monutarichardensing.nl
www.monutarichardensing.nl

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

BeleefPlus nu 
ook in Goes.  
Ervaar het 
op 28 en 29 
oktober.  

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2016 vindt de eerste editie van 
BeleefPlus in Goes plaats. Tijdens deze dagen kunt u bij Monuta Richard 
Ensing terecht voor informatie over een passend afscheid.
 
Lezingen ‘Een passend afscheid’
Op beide dagen geven wij om 13.30 uur een lezing ‘Een passend afscheid’. 
We bespreken de trends in de uitvaartbranche, want er is vaak meer mogelijk 
dan u misschien denkt.
 
Beursinfo
De beurs vindt plaats in het Omnium, Zwembadweg 3 in Goes op 28 en 29 oktober 
2016 van 10.00 tot 17.00 uur. Door u vooraf te registreren op www.beleefplus.nl 
is uw toegang kosteloos.  

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 bar-
bershop- en close harmony songs, rustige 
ballads en swingende up tempo nummers, 
zowel Nederlands- als Engelstalig. Hier-
door 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. 

Lid worden van de Sea Sound Singers? 
Enthousiaste zangeressen zijn altijd welkom 
om het koor te versterken. Bent u door het 
beluisteren van het koor geïnspireerd en 
tussen de 16 en de 60 jaar?  Kom dan gerust 
eens een kijkje nemen op een van de repe-
tities op maandagavond in De Zwaan in 
Oost-Souburg.  

Sea Sound Singers op BeleefPlus 
Op zaterdagmiddag 29 oktober kunt u live 
kennis maken met de Sea Sound Singers. Om 
12.00 uur en om 14.00 uur verzorgen zij een 
optreden op het podium. u

Bij Bibliotheek Oosterschelde kunt u uiter-
aard terecht voor een actuele collectie van 
meer dan 2 miljoen boeken, films, muziek 
en games. Maar ook voor het lenen van 
e-books en tijdschriften kunt u hier terecht. 
En u levert u geleende spullen altijd op tijd 
in met de ‘Nooit meer te-laat-service’.

Lid worden
U kunt al lid worden van de bibliotheek voor 
slechts €3,00 per maand. Daarnaast maken 
18 – 21 jarigen en 65-plussers gebruik van 
een speciaal tarief. Kinderen tot 18 jaar zijn 
zelfs gratis! Behalve een schat aan informa-

tie krijgt u als lid van de bibliotheek ook 
korting op een dagje of avondje uit. Uw 
bieb-pas is tevens een kortingspas voor 
diverse uitjes in het land!

Bibliotheek Oosterschelde tijdens 
BeleefPlus
Wordt u lid van de bibliotheek tijdens de 
beurs? Dan krijgt u twee maanden een gra-
tis lidmaatschap én een shopper cadeau! 
Bezoek de stand voor meer informatie. u

Brabant Expres Reizen gaat verder dan alleen 
het regelen van touringcarvervoer. De 
ervaring van de chauffeurs, de voordelige 
tarieven bij diverse locaties en één van de 
medewerkers die in samenspraak met u de 
reis organiseert, zijn de ideale mix voor een 
betaalbare, prachtige en unieke dagtocht of 
meerdaagse reis. 

Voor bestuursleden van verenigingen ligt er 
een schitterende brochure klaar bij de stand.  
En wellicht bent u ook geïnteresseerd in de 
promotiereis naar Luxemburg of Sauerland? 

Bent u niet met een groep of een klein 
gezelschap? Sluit u dan aan bij de reizen 

die  individueel aangeboden worden. Vraag 
bij de stand om het actuele aanbod of 
reserveer ter plekke de unieke beursaan-
bieding voor de dagtocht naar de musicals 
Soldaat van Oranje, The Bodyguard en/of 
Jesus Christ Superstar. Of gaat u mee op 
een meerdaagse reis naar Disneyland Parijs? 
Speciaal voor deze beursaanbiedingen 
zijn er opstapplaatsen in Zeeland en West- 
Brabant toegevoegd. 

Bij de stand kunt u overigens ook gratis 
deelnemen aan een prijsvraag. 
Doe mee en maak kans op enkele aantrek-
kelijke prijzen! u

DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER
Bibliotheek Oosterschelde verzorgt het openbare bibliotheekwerk voor meer dan 150.000 
inwoners van diverse gemeenten. Met 23 vestigingen in de provincie Zeeland is er altijd 
een vestiging bij u in de buurt!

Zowel voor individuele boekers als groepen worden dagtochten en meerdaagse 
reizen georganiseerd. Vele bedrijven, scholen, verenigingen en families reizen met de 
comfortabele touringcars naar diverse bestemmingen in binnen- en buitenland. De 
touringcar is namelijk het meest praktische, veilige, goedkope en gezellige vervoersmiddel.Ladies A Capella group: 

Sea Sound Singers

BRABANT EXPRES REIZEN
AL MEER DAN 80 JAAR DE (GROEPS)REIs SPECIALIST



brandstofverbruik: liter/100km: 6,7-3,9; km/liter: 12,7-25,6; CO2 gr/km: 182-103.
Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl

AUTOMATISCHE
NOODHULP

Wij presenteren u twee aantrekkelijke nieuwkomers tegelijk. De nieuwe MOKKA X is door zijn hoge zit de perfecte 
combinatie tussen een stoere SUV en een comfortabele stads-crossover. De nieuwe Zafi ra is met standaard 7 
zitplaatsen onze topper op het gebied van fl exibiliteit, ruimte en comfort. Ter ere van de introductie ontvangt 
u op beide modellen tijdelijk 3 jaar gratis Opel OnStar inclusief 4G Wi-Fi t.w.v. € 1.170. Bovendien krijgt u de 
volledige afl everkosten van ons cadeau. Wij begroeten u graag voor een uitgebreide proefrit.

NU IN DE SHOWROOM:
DE NIEUWE OPEL MOKKA X EN OPEL ZAFIRA.

ASSISTENT
PERSOONLIJK

STAP NU IN EN 
KRIJG ALLE 
AFLEVERKOSTEN 
CADEAU!

*Servicevestiging

Goes
Pearyweg 19
Tel. (0113) 23 79 23 

www.automotions.nl/opel

Roosendaal
Van Beethovenlaan 6
Tel. (0165) 57 85 78 

Breda
Minervum 7001A

Tel. (076) 587 79 50

Middelharnis 
Langeweg 113
Tel. (0187) 47 67 67

Etten-Leur*
Ecustraat 25
Tel. (076) 502 06 52

Vlissingen*
Bedrijfsweg 2
Tel. (0118) 46 17 10

De zeer luxe Allure uitvoering is voorzien van: automatisch dimmende binnenspiegel, carkit, centrale deurvergrendeling afstandbediend,
climate control, cruise control, dakrails, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, lederen stuurwiel, lichtmetalen velgen, parkeersensoren, 
radio, regensensor, spoiler achter, sportstoelen en stoelen in hoogte verstelbaar.

Nu rijklaar voor

€ 21.828,-
van € 25.280,-

Pearyweg 11 • 4462 GT Goes • T 0113 220620 • peugeot.goes@automotions.nl

DE COMPLEET NIEUWE PEUGEOT 2008 SUV ALLURE
NU MET € 3.452,- VOORDEEL!

Verbruik vanaf CO2 102-114 g/km, 4,4-4,9 l/100km


