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Een gezellige dag uit voor de actieve 50-plusser
Het is tijd voor een nieuwe editie van BeleefPlus in Limburg! Op 28 en 29 september 2018 strijkt de meest veelzijdige 50-plus beurs neer 
in Evenementenhal Venray. 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!

In samenwerking met KBO 
 Limburg wordt de vierde editie 
van BeleefPlus in deze provin-
cie georganiseerd. KBO Limburg 
richt zich op belangbehartiging, 
advies en informatie op diverse 
gebieden zoals gezondheid, 
wonen, vervoer en financiën 
voor ouderen: een perfect match 
met BeleefPlus!

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 ZwartOpWit 
Notariaat, en krijg antwoord op 
vragen op het gebied van testa-
menten en de financiële gevol-
gen hiervan.
Of sluit aan bij de interactieve 
bijeenkomst van Brandweer Lim-
burg-Noord. Zij vertellen u meer 
over het voorkomen, signaleren 
en vluchten bij brand. Praktische 
tips over het beveiligen van uw 
woning tegen inbraak krijgt u 
bij de lezingen van SafeThuis. Tij-

dens de seminars van Fiets loket 
Nijmegen komt u meer te weten 
over fietsveiligheid om zo uw 
fietsplezier te vergroten! 

En wat nog meer?
Nabij het beursterras vindt u het 
podium. Drie keer per dag zal De 
Brug Modeservice hier de laatste 
najaarsmode laten zien tijdens 
een modeshow. Ook kunt u hier 

door de dagen heen genieten 
van live muziek door koren uit 
de regio. Op vrijdag wordt dit 
verzorgd door Seniorenorkest 
Meijel. 

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 
diverse exposanten met bijvoor-

beeld ligfietsen, sitgo-fietsen, 
scootmobiels en rollators. Pro-
beer eens een rondje en ervaar 
of het wellicht wat voor u zou 
kunnen zijn. Naast deze activi-
teiten 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 
 Evenementenhal Venray, zo staat 
u binnen no-time aan de entree 
van de beurs! 

Andere praktische informatie
BeleefPlus vindt plaats in 
 Evenementenhal Venray gelegen 
aan De Voorde 30 te Oostrum. 
De beurs is op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 september geopend 
van 10:00 uur tot 17:00 uur. Een 
ticket aan de kassa is slechts €5,-. 
Bent u lid van KBO Limburg? In 
dat geval heeft u samen met één 
introducee gratis toegang! Kijk 
voor een routebeschrijving, de 
actuele deelnemerslijst en meer 
op www.beleefplus.nl.  u

De Brandweer Limburg-Noord is 
aanwezig tijdens BeleefPlus om 
u op een interactieve manier 
meer te leren over woning-
brand. De meeste van ons weten 
wel dat het verstandig is om een 
rookmelder in huis te hebben en 
geen kaarsen aan te laten tijdens 
een ommetje, maar wat kunt u 
nu nog meer doen? Tijdens de 
workshops gegeven door de 
Brandweer Limburg-Noord wordt 
u voorgelicht over zowel het 
voorkomen, als signaleren en 
vluchten bij een noodsituatie. 

Na afloop maakt u zelfs kans op 
een woningcheck!

Ook kunt u op BeleefPlus 
een bezoek brengen aan de 
 Experience Unit. Dit is een bele-
vingscontainer, waarin u kunt 
ervaren hoe het is om te moe-
ten vluchten bij brand. Nadat u 
succesvol bent gevlucht, krijgt u 
een ‘vlucht sleutelhanger’ uitge-
reikt! Ook kunt u in de container 
ex  perimenteren met een vlam in 
de pan, en hoe u hier het beste 
mee kunt omgaan. 

Durft u het aan een vluchtpo-
ging te wagen in de Experience 
Unit? Breng dan een bezoek 
aan BeleefPlus Venray! Voor 
meer informatie en het vol-
ledige seminar- en workshop 
programma blader door naar 
pagina 5.u

In deze beurs special:

Ghielen Touringcarbedrijf is de 
vervoerspartner van BeleefPlus 
Venray! Bezoek voor meer 
informatie over het gevarieerde 
aanbod de stand van Ghielen 
Touringcarbedrijf. 

Lees meer over Ghielen 
 Touring carbedrijf op pagina 9 

Als 50-plusser opzoek naar een 
nieuwe baan? Tijdens BeleefPlus 
presenteert KBO Limburg het 
nieuwe project ‘Kansen voor 
50-plussers op de arbeidsmarkt’. 
Op de stand van KBO Limburg zal 
InMenz aanwezig zijn, een coöpe-
ratie die zich o.a. bezighoudt met 
het begeleiden van 50-plussers 
naar de arbeidsmarkt. 

Lees meer over het project 
op pagina 3 

BeleefPlus wordt in samenwerking 
met KBO Limburg georganiseerd. 
KBO Limburg is dé organisatie 
in Limburg voor de senior van 
nu. Een actieve en dynamische 
vrijwilligersorganisatie met ruim 
35.000 leden. 

Lees meer over KBO Limburg 
op pagina 3 

Weet u wat te doen bij brand?
Misschien denkt u wel: “Mij overkomt het niet, een brand in mijn eigen huis”. Toch krijgt de Brand-
weer jaarlijks duizenden meldingen binnen van woningbrand. Het gasfornuis wat toch niet goed uit 
is gedraaid, een nog brandend kaarsje of een enthousiast buur- of kleinkind: een ongeluk kan in een 
klein hoekje zitten. Gelukkig kunt u zelf ook veel doen om bij te dragen aan het brandveiliger maken 
van uw huis! 
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WWW.GHIELEN.NL ISO
9001

Altijd beter uit met Ghielen!
Altijd beter uit met Ghielen!

100%
Geniet

Garantie!
GENIETEN...

Vertrekdatum: 
7 oktober.
8 dagen halfpension  € 415,-

KLASSIEK TOSCANE

Vertrekdatum: 
20 oktober
9 dagen halfpension  € 750,-

STEDENREIS WENEN

Vertrekdatum:  
16 oktober
6 dagen logies/ontbijt  € 475,-

GILLINGHAM – 
KENT/ ENGELAND  
Vertrekdatum: 
15 oktober 
6 dagen halfpension   € 475,-

  

Vertrekdata:
 17 okt. en 21 nov. 

5 dagen logies/ ontbijt
vanaf  € 250,-

Vertrekdatum: 
8 oktober 
5 dagen halfpension  € 410,-

Vertrekdatum: 
24 oktober 
5 dagen logies/ ontbijt € 325,-

 

Vertrekdatum: 
19 oktober
2 dagen halfpension  € 255,-

DISNEYLAND PARIS

HOLZGAU – TIROL/ 
OOSTENRIJK

RATTENBERG - BEIEREN

STEDENREIS PRAAG

WEEKENDJE MOEZEL

ZUIDLAREN – 
DRENTHE

STEDENREIS DRESDEN

 
Vertrekdatum: 
18 oktober 
3 dagen logies/ ontbijt  € 295,-

Vertrekdatum: 
14 oktober
6 dagen halfpension  € 390,-

STEDENREIS LONDEN  

Vertrekdatum: 
7 december
3 dagen logies/ ontbijt  € 230,-

• MEER DAN 250 VAKANTIEREIZEN NAAR BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
• MODERNE BUSSEN MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS
• 

STANDAARD

COMFORTCLASS
VeVeV
7 oktober

RATTENBERG - BEIEREN

! INCL. DAGEXCURSIE AMELAND!

! INCL. VERRASSING!

! *** HOTEL NABIJ CENTRUM

! *** HOTEL NABIJ CENTRUM

Vrouwvriendelijke kijkoperatie Valpoli

Voelt beter

De beste zorg

Maximale persoonlijke aandacht

Een valpartij kan nare gevolgen hebben. 
Met het toenemen van de leeftijd neemt de 
kans hierop verder toe. Als u regelmatig 
valt of bijna valt, kunt u zich onveilig 
gaan voelen en bang worden om te 
vallen. Misschien gaat u minder bewegen 
of verliest u uw sociale contacten. Op 
de Valpoli van het Maasziekenhuis kan 
onderzocht worden waarom u valt en 
welke behandeling mogelijk is.

Heftige pijn in je rug met uitstraling 
naar je been of arm. Vaak na een 
plotselinge beweging, wanneer je je 
vertilt, of zonder aanwijsbare oorzaak. 
Deze klachten kunnen wijzen op een 
hernia. Maasziekenhuis Pantein heeft 
een speciale polikliniek voor onderzoek 
en een snelle behandeling.

Voor een afspraak in het Maasziekenhuis is altijd 
een verwijzing van uw huisarts nodig.
www.maasziekenhuispantein.nl

Een vrouwvriendelijke kijkoperatie 
in de baarmoeder is mogelijk in het 
Maasziekenhuis. De speciale techniek is 
voor kleine ingrepen,  zoals kijkonderzoek 
en het direct verwijderen van poliepen, 
vleesbomen of  verklevingen. Vrouwen 
hoeven niet onder narcose, maar krijgen 
een roesje. Een ingreep duurt hooguit 20 
minuten. Al veel vrouwen zijn succesvol 
geholpen.
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Hoe zit het met mijn erfenis?

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 in veel gevallen 
aan te raden een testament op te 
stellen. Hierin kan bijvoorbeeld 
een voogd worden benoemd 
voor het geval u overlijdt terwijl 
uw kinderen nog minderjarig 
zijn. Een testament kan geheel 
worden ingericht op uw per-
soonlijke situatie en uw wensen. 
Ook kan er bekeken worden of 
het een en ander voor uw partner 
en kinderen fiscaal zo gunstig 
mogelijk is geregeld. 

Testament beoordelen
Heeft u al een testament? Dan is 
het goed om dit om de vijf jaar 
even goed door een notaris te 
laten bekijken. Wetten en regels, 
maar ook uw persoonlijke situatie 
en wensen kunnen veranderen! 
Een regelmatige beoordeling van 
uw testament is daarom aan te 
raden.

Wie regelt mijn zaken als ik 
dat niet meer kan?
Heeft u er al eens over nage-
dacht wie uw zaken gaat rege-
len als u dat niet meer kunt, 
bijvoorbeeld vanwege gees-

telijke of lichamelijke ziekte 
of door andere onverwachte 
omstandigheden? In zo’n geval 
kunt u een familielid of vriend 
die u vertrouwt bevoegdheid 
geven om uw zaken af te han-
delen. Dit kunt u allemaal vast 
laten leggen in een zogenaamd 
“levenstestament”. Hierin kunt u 
benoemen wat uw wensen zijn 
en wie wat namens u mag doen 
en regelen. Net als een testa-
ment, kan een levens testament 
altijd in een later stadium aan-
gepast worden, mits u op dat 
moment wilsbekwaam bent. 

Meer te weten komen?
Tijdens BeleefPlus zal ZwartOp-
Wit Notariaat aanwezig zijn en 
in samenwerking met Heurkens 
Advies seminars verzorgen. 
Notaris Olga Roffers zal u infor-
meren over testamenten en 
levenstestamenten, maar ook 
over de gevolgen die dit kan 
hebben op uw financiële situ-
atie, wanneer u bijvoorbeeld 
in een verzorgingstehuis ver-
blijft. Financieel planner Sjoerd 
Heurkens van Heurkens Advies 
zal de seminars aanvullen met 
eventuele fiscale gevolgen en 
mogelijkheden. 

Op zowel vrijdag als zaterdag 
vinden de seminars van ZwartOp-
Wit Notariaat plaats om 12:00 en 
15:00.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
Peter Holterman | 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.

Op BeleefPlus mag KBO Limburg uiteraard niet ontbreken. We zijn al jarenlang partner van de organisa-
tie van deze beurs voor de actieve 50-plusser. Met gepaste trots presenteren we in Venray onze nieuwe 
informatiestand. We vertellen er graag waar de KBO voor staat: belangenbehartiging – omzien naar 
elkaar – gemeenschapszin – solidariteit – ontmoeting. We zijn ook benieuwd naar uw verhaal. Wat is 
voor u als 50-plusser belangrijk en wat verwacht u van de KBO? We gaan graag met u in gesprek!

Heeft u altijd al eens op de voor-
pagina willen staan van ons 
 Limburg Magazine? Laat u dan 
in onze stand fotograferen. U zult 
verrast zijn over het resultaat. De 
foto krijgt u gratis mee naar huis!

Kansen voor 50-plussers op 
de arbeidsmarkt
Op BeleefPlus presenteren we 
ook ons project ‘Kansen voor 
50-plussers op de arbeids-
markt’. Ondanks de krapte op de 
arbeidsmarkt staan er nog teveel 
50-plussers aan de kant en dat 
terwijl ze zoveel te bieden heb-
ben. KBO Limburg werkt samen 
met InMenz, een coöperatie die 
o.a. 50-plussers begeleidt rich-

ting arbeidsmarkt. Medewerkers 
van InMenz zijn aanwezig in onze 
stand om te vertellen hoe ze dat 
doen. Voor 50-plussers die op 
zoek zijn naar werk beslist een 
aanrader!

Ouderenadviseurs en hulp 
bij belasting
Met zo’n 35.000 leden en dui-
zenden actieve vrijwilligers is 
de KBO de grootste organisatie 
van en voor senioren in Limburg. 
De KBO zit aan tafel waar de 
belangen van 50-plussers in het 
geding zijn. Bij gemeenten, pro-
vincie en ook landelijk zijn we 
actief via onze landelijke orga-
nisatie KBO-PCOB. Voor ouderen 

met vragen rondom wonen, zorg 
en welzijn biedt de KBO zelfs 
opgeleide ouderen adviseurs. 
Vrijwilligers die graag bij u langs 
komen om te bespreken wat er 
aan de hand is en samen met 
u naar oplossingen zoeken. Ze 
kunnen als onafhankelijk cliënt-
ondersteuner ook helpen bij 
het keukentafelgesprek. De KBO 
biedt ook hulp bij belasting-
aangifte. Ook daarvoor hebben 
we goed opgeleide vrijwilligers 
beschikbaar.

Kracht van onze afdelingen
De grote kracht van de KBO ligt 
ook bij de plaatselijke afdelingen. 
Daar worden vrijwel wekelijks 

activiteiten georganiseerd voor 
leden. Vaak zijn ook niet-leden 
welkom om eens te komen kij-
ken. De KBO biedt gezelligheid, 
maar ook allerlei bewegingsac-
tiviteiten en themabijeenkom-
sten. Bijvoorbeeld over positieve 
gezondheid, over veiligheid en 
ook over vragen rondom het 
levenseinde. 

Kijk ook op www.kbolimburg.nl 
of ga eens kijken bij de plaatse-
lijke KBO-afdeling.

KBO-leden hebben op vertoon 
van hun ledenpas gratis toegang 
tot BeleefPlus en mogen daarbij 
ook een introducee meebrengen. 
Van harte welkom!u

KBO Limburg present op BeleefPlus:

'Altijd al eens op de voorpagina willen staan?´

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



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 Venray 
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

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 Modeservice. 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 Mode-
service om eens lekker door de collectie 
heen te snuffelen. Ook bieden zij speciaal 
tijdens BeleefPlus mooie beursaanbiedin-
gen aan! 

De modeshows vinden op zowel vrijdag 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 herfst-
seizoen toch echt weer bijna voor de deur.  

Modieus het 
najaar in
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Seminar- en workshopprogramma

podiumprogramma

Seminarruimte 1: 
Brandweer Limburg-Noord
Aan de hand van deze interactieve workshop worden 
bezoekers meegenomen in brandveiligheid! De 
thema’s voorkomen, signaleren en vluchten komen 
aanbod.

Vrijdag & zaterdag:
11:00 – 11:30 uur
12:00 – 12:30 uur
13:30 – 14:00 uur
15:00 – 15:30 uur

Seminarruimte 2: 
SafeThuis & Fietsloket Nijmegen
SafeThuis: wilt u een bijdrage leveren om het inbrekers 
moeilijker te maken? Bezoek dan de presentaties van 
SafeThuis.

Fietsloket Nijmegen: meer weten over hoe u uw 
fietsplezier- en veiligheid kunt vergroten? Ga dan eens 
luisteren bij de workshop van Fietsloket Nijmegen! 

Vrijdag & zaterdag:
11:00 uur Fietsloket Nijmegen
12:00 uur SafeThuis
14:00 uur Fietsloket Nijmegen
15:00 uur SafeThuis
16:00 uur Fietsloket Nijmegen

Seminarruimte 3: 
ZwartOpWit Notariaat
Tijdens de seminars van ZwartOpWit Notariaat 
komt u meer te weten over testamenten en 
levenstestamenten, maar ook de gevolgen die dit kan 
hebben voor uw financiële situatie.

Vrijdag & zaterdag:
12:00 – 12:30 uur
15:00 – 15:30 uur

VRIJDAG 28 september ZATERDAG 29 september
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 Seniorenorkest Meijel

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

14.00 uur Live Muziek Seniorenorkest Meijel

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



Deelnemers 2018 Venray
Plattegrond  2018

BeleefPlus

EVENEMENTENHAL 
VENRAY

Deze plattegrond is bijgewerkt tot 12 sept. 2018. 
Aan deze plattegrond kunnen geen rechten worden 
ontleend. Wijzigingen onder voorbehoud. 

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

To
ile

t
To

ile
t

1

ENTREE

Diverse proefritten mogelijk
aangeboden door:
10. Max Welzijnswinkel
11. Fietsloket Nijmegen
52. Dutch Bicycle Centre
53. Altena Bike

Met �etsen van o.a. de volgende merken:
• Hase Lepus
• Kettwiesel
• Recumbent
• Opus-3
• Sitgo

Podiumprogramma:
Tijd
VRIJDAG
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

ZATERDAG
Tijd
11:00
13:00
15:00

Activiteit

Modeshow
Live muziek
Modeshow
Live muziek
Modeshow

Activiteit
Modeshow
Modeshow
Modeshow

Exposant

De Brug Modeservice
Seniorenorkest Meijel
De Brug Modeservice
Seniorenorkest Meijel
De Brug Modeservice

Exposant
De Brug Modeservice
De Brug Modeservice
De Brug Modeservice

Seminarruimte 2: SafeThuis en Fietsloket Nijmegen
SafeThuis: wilt u een bijdrage leveren om het inbrekers 
moeilijker te maken? Bezoek dan de presentaties van 
SafeThuis.

Fietsloket Nijmegen: meer weten over hoe u uw 
�etsplezier- en veiligheid kunt vergroten? Ga dan eens 
luisteren bij de workshop van Fietsloket Nijmegen! 

VRIJDAG & ZATERDAG:
11:00 Fietsloket Nijmegen
12:00 SafeThuis
14:00 Fietsloket Nijmegen
15:00 SafeThuis
16:00 Fietsloket Nijmegen

Seminarruimte 1: Brandweer Limburg-Noord
Aan de hand van deze interactieve workshop worden 
bezoekers meegenomen in brandveiligheid! De 
thema’s voorkomen, signaleren en vluchten komen 
aan bod.

VRIJDAG & ZATERDAG
11:00 – 11:30
12:00 – 12:30
13:30 – 14:00
15:00 – 15:30

Seminarruimte 3: ZwartOpWit 
Notariaat
Tijdens de seminars van 
ZwartOpWit Notariaat komt u 
meer te weten over testamenten 
en levenstestamenten, maar 
ook over de gevolgen die dit kan 
hebben voor uw �nanciële 
situatie.

VRIJDAG & ZATERDAG:
12:00 – 12:30 uur
15:00 – 15:30 uur
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TOILETTEN

1 Schouwburg Venray

2 Optelec Nederland

3 Energetix

4 Patiëntenvereniging PVVN

 5 OPTIE

6 Brandweer Limburg-Noord

7 Seminarruimte 1: Brandweer Limburg-Noord

8 KBO Limburg

9 NVVR ‘De Wervelkolom’

10 MAX Welzijnswinkel 

11 Fietsloket Nijmegen

12 Seminarruimte 2: Safe Thuis en Fietsloket Nijmegen

13 Van Boxtel Hoorwinkels

14 H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG Weinhaus und Weinkellerei 
vertegenwoordigd door Jallroundagency

15 Seminarruimte 3: ZwartOpWit Notariaat

16 Bofrost

17 ZwartOpWit Notariaat

18 Duisenburgh Vermogensregie

19 Heurkens Advies

20 De Brug Modeservice

21 Kleedkamer

22 Podium

23 Horeca

24 SWS Waterontharders

25 Ghielen Touringcarbedrijf

26 Forever Living Products

27 Roan Camping Holidays

28 Enjoyhotels.nl

29 Correct Slapen

30 FNV

31 FYSIO-therapeuten Eindstraat

32 IQ Wellness Center

33 Evacuatieexpert.nl

34 Experience Unit Brandweer Limburg-Noord

35 L&L

36 OPTIE

37 Spiqle

38 Natuurbegraafplaats Weverslo

39 Mobiliteitsplein

40 De Breierij

41 Safe Thuis

42 EXON DNA

43 Sensoor de Landelijke Luisterlijn

44 Medikaart

45 OPTIE

46 Centrum Mondzorg

47 Golf- EN Countryclub Geijsteren

48 AutoArena

49 Expert Venray

50 Senior Vakantie Plan

51 Apetito

52 Dutch Bicycle Centre

53 Altena Bike



U komt toch ook?
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Diverse proefritten mogelijk
aangeboden door:
10. Max Welzijnswinkel
11. Fietsloket Nijmegen
52. Dutch Bicycle Centre
53. Altena Bike

Met �etsen van o.a. de volgende merken:
• Hase Lepus
• Kettwiesel
• Recumbent
• Opus-3
• Sitgo

Podiumprogramma:
Tijd
VRIJDAG
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

ZATERDAG
Tijd
11:00
13:00
15:00

Activiteit

Modeshow
Live muziek
Modeshow
Live muziek
Modeshow

Activiteit
Modeshow
Modeshow
Modeshow

Exposant

De Brug Modeservice
Seniorenorkest Meijel
De Brug Modeservice
Seniorenorkest Meijel
De Brug Modeservice

Exposant
De Brug Modeservice
De Brug Modeservice
De Brug Modeservice

Seminarruimte 2: SafeThuis en Fietsloket Nijmegen
SafeThuis: wilt u een bijdrage leveren om het inbrekers 
moeilijker te maken? Bezoek dan de presentaties van 
SafeThuis.

Fietsloket Nijmegen: meer weten over hoe u uw 
�etsplezier- en veiligheid kunt vergroten? Ga dan eens 
luisteren bij de workshop van Fietsloket Nijmegen! 

VRIJDAG & ZATERDAG:
11:00 Fietsloket Nijmegen
12:00 SafeThuis
14:00 Fietsloket Nijmegen
15:00 SafeThuis
16:00 Fietsloket Nijmegen

Seminarruimte 1: Brandweer Limburg-Noord
Aan de hand van deze interactieve workshop worden 
bezoekers meegenomen in brandveiligheid! De 
thema’s voorkomen, signaleren en vluchten komen 
aan bod.

VRIJDAG & ZATERDAG
11:00 – 11:30
12:00 – 12:30
13:30 – 14:00
15:00 – 15:30

Seminarruimte 3: ZwartOpWit 
Notariaat
Tijdens de seminars van 
ZwartOpWit Notariaat komt u 
meer te weten over testamenten 
en levenstestamenten, maar 
ook over de gevolgen die dit kan 
hebben voor uw �nanciële 
situatie.

VRIJDAG & ZATERDAG:
12:00 – 12:30 uur
15:00 – 15:30 uur
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Ben je nog niet klaar 
  voor de geraniums?

Wil je werken op de camping
 in het buitenland?  .

Dan zijn wij op zoek
       naar jullie!

KOM NAAR ONZE STAND
OF KIJK OP WWW.WERKENBIJROAN.NL

Advertentie BeleefPlus Venray.indd   1 23-08-18   10:35
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Bekijk uw woning eens door 
de ogen van een inbreker 

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

Het begon, lang geleden, in 1921 
toen Ruud Ghielen samen met zijn 
broer Leo besloot om het boeren-
bedrijf te verlaten en verder te 
gaan in de vervoerssector. De eer-
ste vrachtauto die zij kochten was 
een Duitse legerwagen, hiermee 
werden zowel goederen als per-
sonen vervoerd. In de regio was 
nog weinig concurrentie op het 
gebied van vracht- en personen-
vervoer, dus al snel werden de eer-
ste autobussen aangeschaft. Een 
aantal jaren lang verzorgde Ruud 
Ghielen een dienst naar  Philips 
in Eindhoven, en zodra er geld 

binnenkwam werd dit direct geïn-
vesteerd in nieuwe vervoersmid-
delen. Met het aanbreken van de 
crisis in de jaren dertig kwam ook 
het Beringse bus- en transport-
bedrijf in een lastige periode.
De tijden trokken weer aan als 
gevolg van de mobilisatie aan 
het einde van de jaren dertig. De 
komst van vele duizenden militai-
ren langs de Peellinie betekende 
een opleving voor het touring-
carbedrijf. Er werd een lijndienst 
ingezet tussen Weert, Meijel en 
Helden waarlangs zo’n 1.400 mili-
tairen gelegerd waren die in het 

weekend allemaal op het open-
baar vervoer aangewezen waren. 
Dit vervoer liep dermate goed, 
dat het bedrijf wederom werd 
uitgebreid. Deze stijgende lijn was 
echter van korte duur; tijdens de 
oorlogsjaren lag het bedrijf hele-
maal stil en werd er zelfs beslag 

gelegd op de bussen en auto’s. 

In de eerste jaren na de oorlog 
was het lastig om weer opgang 
te komen. Het was daarom een 
opsteker dat toen de fabrikanten 
de productie van benzine weer 
hervatten, Ghielen aangewezen 

werd voor het personeelsvervoer. 
In deze naoorlogse periode begon 
ook de mijnvervoerperiode. Het 
was een zwaar bestaan: het was 
vaak dag en nacht werken. Aan 
het eind van de veertiger, begin 
vijftiger jaren werd er naast het 
vervoer van personeel ook begon-
nen met eigen reizen- en dagtoch-
tenprogramma’s. Zo stond het 
bedrijf in die dagen bekend om 
haar Lourdes-reizen en dagtoch-
ten naar o.a. de Ardennen, de Eifel, 
Schiphol en Parijs.

In de loop van de jaren is het aan-
tal georganiseerde reizen en dag-
tochten geleidelijk uitgegroeid 
tot het enorme gevarieerde aan-
bod van vandaag de dag. Zo is er 
tegenwoordig keus uit bijna 250 
georganiseerde vakantiereizen en 
uit vele tientallen dagtochten! u

Sensoor, de landelijke  luister lijn, 
geeft dag en nacht gehoor. Ieder-
een heeft wel eens behoefte aan 
een luisterend oor. Meer dan dui-
zend vrijwilligers in Nederland 
bemensen de luisterlijnen van 
Sensoor. Het hele jaar door zijn 
zij bereikbaar via telefoon, chat 
en mail. Thema’s als eenzaam-
heid, relaties, financiën, werk en 
allerlei alledaagse problemen 
komen voorbij.  

Vrijwilliger Irma: ‘Het helpen zit 
in het luisteren, oplossingen 
horen mensen al zo vaak.’ Alle 
vrijwilligers krijgen bij aanvang 
een training. Trainer/begeleider 
Maria: ‘Luisterend naar elkaar 
ontstaat er soms zo maar een 
mooie ontmoeting die je nog 

lange tijd bij blijft. Luisteren 
vanuit een oprechte belangstel-
ling in wie de ander is. Luisteren 
helpt je begrijpen en dat geeft 
verbinding’. 

Een luisterend oor geeft rust 
In 2018 biedt Sensoor 60 jaar 
een luisterend oor. Eenzaamheid 
is vaak de aanleiding voor men-
sen om contact te zoeken. Irma: 
‘Door voelbaar aanwezig te zijn 
kun je hier echt iets betekenen 
voor een ander.’ Ontmoet enkele 
vrijwilligers tijdens BeleefPlus in 
Venray voor een praatje of meer 
informatie. 

Behoefte aan een luisterend 
oor
Bij behoefte aan een anoniem 

luisterend oor zijn de vrijwilligers 
telefonisch 24 uur per dag bereik-
baar op nummer 0900-0767 (5 ct. 
p/m) of lokaal op: 077- 354 88 88 
(Sensoor Venlo). Bezoek voor de 
chat en mail de website www.
sensoor.nl. 

Een luisterend oor bieden 
Venlo is één van de locaties van 
Sensoor, de landelijke luister-
lijn. Lijkt dit vrijwilligerswerk je 
interessant en heb jij ruimte in 
hoofd, hart en agenda? Kijk op 
www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk 
en vul voor een vrijblijvende 
kennismaking het aanmeld-
formulier in. De eerstvolgende 
trainings groep in Venlo start op 
11 oktober 2018. u

Er zijn nog steeds vele misver-
standen over de wijze waarop 
de inbreker zich ongeoorloofd 
toegang verschaft tot de woning, 
wellicht wel die van u. natuurlijk 
kan een inbraak nooit voor 100% 
voorkomen worden en de intentie 
van SafeThuis is ook niet om van 
uw gezellige huis een bunker te 
maken. Maar het is wel bewezen 
dat wanneer u de juiste organi-
satorische handelingen toepast, 
in combinatie met goed gekeurd 
hang- en sluitwerk, dit de kans om 
ongewild slachtoffer te worden 

van woninginbraak in hoge mate 
helpt te verminderen. 

Hoeveel tijd denkt u dat een 
inbreker nodig heeft om zich 
toegang tot een woning te ver-
lenen? Zonder al teveel inspan-
ning en zware gereedschappen 
is dit al mogelijk binnen zo’n 10 
seconden. Daar komt bij dat dit 
ook nog vaak zonder duidelijke 
inbraakschade gebeurt. De onge-
nodigde gast is vaak ook weer bin-
nen enkele minuten vertrokken 
met eenvoudig mee te nemen 

persoonlijke bezittingen. U kunt 
zich voorstellen wat de impact 
van deze onprettige ervaring is 
op uw gevoel van veiligheid en 
woonplezier. 

Wilt u een bijdrage leveren om het 
criminelen moeilijker te maken? 
Wilt u uw eigen woning opti-
maal beschermen tegen inbraak? 
Bezoek dan de seminars van 
SafeThuis. Deze presentaties vin-
den zowel op vrijdag als zaterdag 
plaats om 12:00 en 15:00 uur.u

De laatste jaren zat er een neerwaartse lijn in het aantal pogingen 
dan wel geslaagde inbraken, helaas is daar recentelijk een einde 
aan gekomen. Wist u dat u daar als bewoner grote invloed op heeft?

Ghielen Touringcarbedrijf: een bedrijf met historie
Ghielen Touringcarbedrijf is een onafhankelijk touringcarbedrijf dat 
op allerlei markten van het personen vervoer thuis is én de vervoer-
spartner van BeleefPlus Venray. Naast een volledig in eigen beheer 
opgezet reisprogramma, met bestemmingen in heel Europa, worden 
het hele jaar door dagtochten georganiseerd. Een bedrijf dat is uitge-
groeid tot een grote naam in de regio, maar hoe is dat zo gekomen?



PRIVATE LEASE, 
GEEN ADDERTJES ONDER HET GRAS.

ŠKODA Private Lease voldoet aan het keurmerk Private Lease. 
Veilig, verantwoord en vertrouwd een ŠKODA leasen.

✔ Gemakkelijk 
Echt alles is 

inbegrepen, je betaalt 
alleen de brandstof

CITIGO
vanaf � 199 p.m.

FABIA COMBI
vanaf � 249 p.m.

KAROQ
vanaf � 476 p.m.

✔ Betrouwbaar 
Verantwoord en

vertrouwd met het 
Private Lease Keurmerk

✔ Zekerheid  
Een vast maandbedrag

zonder onverwachte 
kosten

AUTOARENA
ŠKODA SALES & SERVICE 
Keizersveld 85, 5803 AP Venray
tel. 0478-55 13 00
www.autoarena.nl

ŠKODA SERVICE 
Celsiusweg 5, 5928 PR Venlo, tel. 077-320 30 40
J.F. Kennedylaan 20, 5981 XC Panningen, tel. 077-306 06 66

Maak kennis met de ŠKODA Citigo, Fabia en 
Karoq op onze stand bij de BeleefPlus Beurs 
in Venray op 28 & 29 september.

* Private Lease voor een vast bedrag per maand. Dit product wordt u aangeboden door ŠKODA Leasing. De actieprijs geldt op toegewezen voorraadauto’s en is o.b.v. Private Lease, 10.000 km per jaar, looptijd 48 maanden en geldig t/m 30 oktober 2018.  
Inclusief BTW, exclusief brandstof met een eigen risico van € 500,00 per niet verhaalbare schade. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.
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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 Venray zijn er 

verschillende exposanten aan-
wezig die diensten en produc-
ten aanbieden die hierbij een 
steuntje in de rug kunnen geven.  
 Informatie over het vergroten 
van uw fietsplezier en -veiligheid 
krijgt u bijvoorbeeld bij de semi-
nars van Fietsloket Nijmegen. Hier 
leert u meer over hoe u als fietser 
op een veilige manier deel kunt 
nemen aan het verkeer. 

Op het mobiliteitsplein dat is 
aangelegd op BeleefPlus kunt u 
kennismaken met allerlei fiets-
modellen- en merken. Heeft 
u bijvoorbeeld wel eens een 
driewiel-fiets, een ligfiets of een 
loopfiets geprobeerd? U bent 
vrij om een proefritje te maken 
op modellen van o.a. Hase 
Lepus en Sitgo. Ook zal MAX 
Welzijnswinkel paraat staan op 

het mobiliteitsplein om u op een 
ongedwongen manier kennis 
te laten maken met het lopen 
met een rollator of een rit in een 
scootmobiel. 

Ook voor de langere afstanden 
is het fijn om op eigen gele-
genheid een bezoek te kunnen 
brengen aan vrienden of fami-
lie. Bij de stand van AutoArena 

kunt u van dichtbij een kijkje 
nemen in drie modellen van 
ŠKODA met allemaal hun eigen 
karakter. Denk bijvoorbeeld 
eens aan een auto met een 
hoge instap voor extra gemak, 
een auto met erg veel ruimte of 
juist een kleine stadsauto! Ga 
eens langs bij AutoArena en laat 
u informeren over de speciale 
actietarieven.u

Een van de belangrijkste zaken 
die het Mobiliteitsplein graag laat 
zien, is dat vervoerskeuzes zeker 
niet voor iedereen hetzelfde hoe-
ven te zijn. Als mens verschillen we 
nu eenmaal in wat we doen, in wat 
we willen, in wat we kunnen en in 
de informatie die we hebben. De 
perfecte e-bike voor uw buurman, 
vriendin of iemand anders, hoeft 
niet ook het geschikte model voor 
u te zijn. 

Helaas gebeurt het vaak dat men-
sen een ongelukkige keuze maken 
of gemaakt hebben zonder zich 
hiervan bewust te zijn. Fietsloket 
Nijmegen biedt graag een aanvul-
ling op het netwerk (familie, vrien-
den, buren) en professionals (de 
fietsverkoper, de fysiotherapeut) 
en vertelt u daar graag meer over 
tijdens BeleefPlus Venray.

Wilt u weten wat u allemaal zou 

kunnen doen om meer plezier te 
ervaren in het verkeer? Volg dan 
zeker een van de seminars ‘Veilig 
& plezierig op de fiets’. Lijkt het 
u wel wat om in de toekomst uw 
eigen fiets te laten omtoveren 
tot een driewielfiets? Informeert 
u dan gerust naar de mogelijk-
heden. Ziet u zichzelf al op een 
loopfiets stappen? Ook deze 
staat er om vrijblijvend uit te 
proberen. 

Kortom, wilt u zo lang mogelijk in 
beweging blijven, leuke dingen 
blijven ondernemen en uw zelf-
standigheid en vrijheid behou-

den, dan bent u van harte welkom 
bij het Mobiliteitsplein of tijdens 
een van de seminars van Fietsloket 
 Nijmegen. u

De waarde van mobiel zijn én blijven
Naarmate we ouder worden, 
worden we steeds een beetje 
minder mobiel. Fietsen, traplo-
pen, een rondje met de hond 
wandelen maar ook een sim-
pele boodschap bij de super-
markt doen kan lastiger gaan 
dan vroeger. Actief blijven is 
belangrijk: voldoende lichaams-
beweging helpt bij het onder-
houden van een fitte levensstijl. 
 Mobiliteit zorgt er ook voor 
dat ouderen maatschappelijk 
betrokken blijven. 

Lopen, fietsen, autorijden, met de taxi, bus of trein? De keuze van vervoer is altijd een persoonlijke, 
afhankelijk van ieders eigen voorkeuren en mogelijkheden. Zodra de omstandigheden veranderen 
passen we onze keuzes aan, bewust of onbewust. Zonder dat we dit altijd beseffen zijn de keuzemo-
gelijkheden echter enorm. Heel veel beslissingen nemen we daardoor op basis van soms beperkte, 
verkeerde of verouderde kennis. Het Mobiliteitsplein verrast u graag met nieuwe inzichten. 

Met meer plezier 
op de fiets!



Laat uw gegevens 
achter en maak kans 
op mooie prijzen!
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TICKETS VOOR DIVERSE
THEATERVOORSTELLINGEN!

WEEKENDJE WEG VOOR
2 PERSONEN NAAR SAUERLAND!

 

Tijdens BeleefPlus maakt u kans op 
5 x 2 tickets voor diverse theater-

voorstellingen in Schouwburg Venray!

Ook maakt u kans op een volledig 
verzorgd weekendje weg 

naar Enjoy Hotel Alpin in Schmallenberg 
van Enjoyhotels.nl! Het arrangement is 

inclusief o.a.:

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

• 2x overnachting inclusief ontbijtbuffet;
• 2x warme lunch of lunchpakket;
• 2x culinair dinerbuffet;
• koffie 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-, fiets- en wandelroutes.

Schouwburg Venray Enjoyhotels.nl

 


