
Beste relatie

Op 25, 26 en 27 april (10.00 - 18.00 uur) vind je ons terug op . 
REVA wijst mensen met een beperking, ouderen en hun helpende handen de weg doorheen het zorgaanbod. Spring zeker 
eens binnen, want een bezoek aan REVA2019 is dubbel en dik de moeite waard, van hoe ver je ook komt. Naast ons aan-
bod krijg je ook de producten en diensten van 170 anderen te zien.

Tot ziens op REVA!
Met vriendelijke groeten, 
Sailability Vlaanderen

Gratis toegangskaart
Met deze brief kan je gratis REVA2019 bezoeken.
Je kan hem zoveel keer printen als je wenst, maar ook met de pdf  
op je smartphone of tablet kan je binnen. 

Je vindt ons op stand nr. D1.01.

In het ruime REVA-aanbod zit er vast iets voor jou. 
• REVAnueva toont en beloont innovaties van 

exposanten en studenten. 
• REVAstudy brengt korte, interessante lezingen over 

uiteenlopende onderwerpen. 
• REVAhome geeft informatie over woning -

aanpassingen en mobilteitsadvies, ook voor ouderen.
En verder? Er zijn nog tal van workshops, 
sportactiviteiten, gevarieerde randanimatie, … 

Hoe bereik je  ?
• Met de wagen? Neem afrit 14 van de E40 Brussel-Oostende.  
• Met de trein? Neem de (aangepaste) tram 1, links van het station. 
 Die brengt je in vijf minuutjes ter plaatse.
 Info & dienstregelingen: nmbs.be – delijn.be
• Geen rolstoelplaatsen meer op de tram? Kom je met een scootmobiel?  

Dan is er aangepast vervoer voorzien.
Let op: enkel officieel erkende en herkenbare assistentiehonden zijn toegelaten op de beurs.

Er is parking voorzien voor houders van een  officiële parkeerkaart, volg het -symbool.

Alle praktische informatie vind je op www.reva.be

Iedereen moet kunnen zeilen ook en 
vooral mensen met een beperking.
Bezoek ons op de REVA beurs in 
Flanders expo. 25 t/m 27 april 2019

Sailability Vlaanderen vzw 
Pastoor Van de Wouwerstraat 38 
2600 Berchem 
info@sailability.be - www.sailability.be              

Erkend door de Koning Boudewijnstichting  
onder nr. 2017-D5162010-104145

Met de medewerking van :


