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Plus Magazine is het enige general interest blad voor zelfbewuste vrouwen èn 
mannen vanaf vijftig jaar. De mix van onderwerpen, de aanpak van die onderwerpen 
en de tone of voice, maken Plus Magazine uniek.

Plus Magazine is gebouwd op 6 redactionele pijlers: Mensen, Gezondheid, Geld&Recht, 
Reizen, Cultuur en Lifestyle. Plus Magazine kenmerkt zich door objectiviteit, 
authenticiteit, nuance en diepgang. Plus Magazine behandelt onderwerpen vanuit 
het perspectief van de 50Plusser.

Plus Magazine



Lezersprofiel
De Plus lezer is een actieve, maatschappelijk betrokken senior met een brede 
belangstelling. De lezer wil zich grondig informeren over zaken die van belang 
zijn in de levensfase waarin men nu zit. Waarbij serieuze onderwerpen als 
gezondheid, maatschappelijke ontwikkelingen en financiën een belangrijke rol 
spelen. Daarnaast wil de lezer ook alles weten over dingen die het leven kunnen 
verrijken want hij of zij wil vooral ook genieten!

Uitgaves
Frequentie:   11x per jaar
Verspreide oplage:  132.200 exemplaren



Impressie

Om uw overcomplete spullen ter beschikking 
te stellen aan de goederenwinkel van ons chr. 

opvangcentrum voor mensen in nood en ‘open 
huis’ voor alleenstaanden, eenzamen enz.

In principe is alles welkom, mits courant. 
Overleg voor complete inboedels bij bijv. 

overlijden, kleiner gaan wonen e.d. of algehele 
boedelruiming.

Om te kopen is de 4300m2 winkel
3 (delen van) dagen open.

U steunt er een zaak van 
levensbelang mee.

Bel tijdens kantooruren voor overleg 
en/of informatie:  Kollumerzwaag 

0511 441542/441212 www.lichtpuntinfo.nl 

COMFORTABELE APPARTEMENTEN MET EEN PLUS!
www.servicefl atbelvedere.nl

Huur vanaf: € 765,-
Koop vanaf: € 86.250,- k.k.
Voor meer informatie kijk op:
woonstede.nl/belvedere

COMFORTABELE APPARTEMENTEN
MET EEN PLUS!
COMFORTABELE APPARTEMENTEN
MET EEN PLUS!
Knus restaurant • Activiteiten • 24/7 beveiliging • Wasserette

COMFORTABELE APPARTEMENTEN MET EEN PLUS!

www.woonstede.nl
Dennenlaan 100

6711 RB Ede

WWW.KUSTLICHT.NL | 0118-561809

Wij verhuren diverse vakan-
tiewoningen en appartementen 
dichtbij het strand en dorpen: 
Zoutelande, Westkapelle en 
Dishoek.  Huisdieren zijn op 
aanvraag toegestaan.

5-daags arrangement:

‘IN ZUID-LIMBURG’
• welkomst kopje koffi e/thee
• 4x overnachten
• 4x ontbĳ tbuffet*
• 4x 3-gangendiner* 
• kortingskaartjes
• wandel- en fi etsroutes 
*wĳ  volgen de actuele coronaregels, indien 
restaurant niet open kan, is afhalen ook mogelĳ k.

HOTEL-EPERLAND.NL - TEL: 043-4551240

€240,- p.p.

Boetiek hotel BonAparte | Lochem | T. 0573 298 900 | hotelbonaparte.nl

Drie dagen Achterhoeks genieten….
• Twee overnachtingen in een kleine Boetiek kamer 
• Twee maal uitgebreid genieten van ons Gelderse ontbĳ t 
• Eén maal het drie gangen keuze menu op de eerste avond
• Eén maal een vier gangen streek menu op de tweede avond
• Borrelgarnituur in de Waterloobar tussen 21:00 en 22:00 uur
• Gratis WIFI, zwembad, sauna en spa, wandel en fi etsroutes 

3 Dagen voordelig naar de Achterhoek

LEZERS-
AANBIEDING: 
€109,- PP

0172 51 81 13
www.laanyacht.nl

jachtverhuur in Woubrugge 
het groene hart van nederland

huur een 
Motorjacht!
Vaarles/instructies inbegrepen, 
ook zonder ervaring of vaarbewijs.

BELEGGINGSPAND 
VERKOPEN?

WWW.BODOPUWPAND.NL

3 nachten kamer met balkon of terras € 232,50
p.p. HP (incl. 3x diner + 3x ontbijtbuffet), 2 nachten
€ 175 p.p. Incl. ontbijt 3 nachten € 195 p.p., 
2 nachten € 145,-- p.p.. Ook week/midweek 
mogelijk en zomermaanden beschikbaar. 
Gratis parkeren + Gratis Wi-Fi.
0222-317281 | www.hotelboschrand.nl

       

Klant beoordeling 
9,4

Al 14 jr de allerbeste toiletzitting 
met onderdouche

Gun Uzelf 100% hygiëne en wellness

072 5629 269  / 020 6141 232 • spatoilet.com

Eenvoudig te installeren - gebruiksvriendelijk - met geurvreter - 
verwarmde zitting - afstandsbediening - gratis proberen - betaal achteraf

Al 14 jr de allerbeste toiletzitting 
met onderdouche

Gun Uzelf 100% hygiëne en wellness

Eenvoudig te installeren - gebruiksvriendelijk - met geurvreter - Eenvoudig te installeren - gebruiksvriendelijk - met geurvreter - 

Al 14 jr de allerbeste toiletzitting 
met onderdouche

Gun Uzelf 100% hygiëne en wellness

Eenvoudig te installeren - gebruiksvriendelijk - met geurvreter - 

• € 745,- incl. btw en 3 jr garantie
• Past op vrijwel iedere wc-pot
• Installatie zonder hakken of 

breken € 195,- incl. btw 
en materialen 

BijzondereZaken.nl | Zoek & vind alle zaken die bijzonder zijn!
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kendro-stijl.nl

Sta-op stoel “de Bib”, zonder stroom.

Een moderne verplaatsbare mechanische sta-op stoel,
ook toepasbaar aan een eetkamertafel of bureau.

• Stimuleert de beweging
• Zitting keert terug naar de normale stand
•Quawerkingniet afhankelĳk vangewicht gebruiker
• Duurzaam zowel in gebruik als materiaal
•Terugkoop regeling, voor als uwomstandigheden

veranderen

Opstaan doe jezelf!
De ‘Bib’ is een innovatieve, stĳlvolle mechanische sta-op stoel
zonder stroom. Werkt altĳd en houdt u fit. Volgt de natuurlĳke op-
sta beweging en zorgt ervoor dat u in beweging blĳft.

De Bib is een actieve stoel met een uitstekende pasvorm, waar u
heerlĳk in zit en waar u zonder veel krachtsinspanning uit op kan
staan. Nederlands product, dus flexibel in eventuele aanpassingen.

De perfecte sta-op stoel voor bĳ een eetkamertafel of in uw zithoek.
In verschillende zithoogtes. (43/45/47 cm tot 50/52/55 cm)
Blank- of ebbenhout gebeitst en een ruime keuze in bekleding.

De Bib wordt o.a. gebruikt bĳ mensen met polyneuropathie, spier-
ziektes, CVA, Parkinson, reuma, knie- en heupproblemen en
rugklachten. Ook is het mogelĳk om de stoel te huren.
Voor meer informatie: 033-4940254 of per mail via info@kendro-stĳl.nl

Kĳk ook eens op onze website:www.kendro-stĳl.nl

Kendro-Stĳl bv| Edisonstraat20 | 3861NENijkerk| 0334940254| 0651763495 | info@kendro-stĳl.nl|
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Opstaan doe jezelf!

        | Edisonstraat 20 | 3861 NE Nijkerk | 03334940254 | 0651763495 | info@kendro-stijl.nl | kendro-stijl.nl

T 0578 - 614 235 I www.iwbepe.nl

Oppassen in woningen
iets voor u?

IWB in Epe • zorgvuldig en vertrouwd

KASTELEN & LANDHUIZEN

KASTEELOVERNACHTINGEN.NL

Vertrouwd boeken 

bij dè specialist!

Arrangementen ∙ Reizen op maat 
Groepen ∙ Bedrijven

Logeren bĳ  Nederlanders in Normandië
Kamers v.a. €95 per nacht inclusief ontbĳ t

www.bb-sainte-mere-eglise.com
maisonleshirondelles@gmail.com

ROMANTISCHE BED & BREAKFAST
dichtbĳ  Sainte Mère Eglise in Normandië

plused0708'21.indd   1plused0708'21.indd   1 26-05-2021   10:3726-05-2021   10:37



Formaten
1 blokje 40 mm br  x  26  mm hg
2 blokjes liggend  84 mm br  x  26  mm hg
2 blokjes staand  40 mm br  x  55  mm hg
4 blokjes 84 mm br  x  55  mm hg
6 blokjes 84 mm br x 84  mm hg
8 blokjes 84 mm br x 113  mm hg

   4x   6x   11x
1 blokje  €    341  €    317  €    299
2 blokjes  €    637  €    590 €    559
3 blokjes €    862 €    835 €    790
4 blokjes  € 1.073  € 1.037  €  1000
6 blokjes € 2.049 € 1.971 € 1.904

Advertentietarief (excl. 21% b.t.w.) per plaatsing

Tarieven



  Aanleveren Verschijnt
1.  Januari 31-10-2022 16-12-2022
2.  Februari 12-12-2022 20-01-2023
3.  Maart 09-01-2023 17-02-2023
4.  April 13-02-2023 24-03-2023
5.  Mei 13-03-2023 21-04-2023
6.  Juni 10-04-2023 19-05-2023
7/8. Juli/ augustus 15-05-2023 23-06-2023
9.  September 10-07-2023 18-08-2023
10.  Oktober 14-08-2023 22-09-2023
11.  November 11-09-2023 20-10-2023
12.  December 09-10-2023 17-11-2023
1.  Januari’24 06-11-2023 15-12-2023

Verschijnings- & 
aanleverdata



Zadkine Media B.V.
Plein Eendragt 11b
3111 AR Schiedam

tel: 010 - 43 69 124
Email: info@zadkinemedia.nl

www.zadkinemedia.nl
www.bijzonderezaken.nl

Aanleveren advertentiemateriaal 
Vanessa van der Roest - de Vette
traffic@zadkinemedia.nl

Contact


