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‘Goede gewoontes 
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• bewegen
• voeding
• welzijn
• preventie
• zelfzorg
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‘Maak het jezelf  
   niet te moeilijk’
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MARIANNE 
TIMMER: 
‘Als topsporter 
vraag je soms 
te veel van 
je lichaam’
Is vega(n) eten 
gezond?

5 gadgets om 
beter te focussen

Bescherm je hart, eet 
meer seleen

Tim Knol: ‘Ik wil niet 
de goeroe uithangen’
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Hoi Luca, je bent onlangs bij 
CORPUS geweest. Vertel!
‘Ja klopt, dat was heel leuk. 

Ben er met een vriendin heen 
gegaan, Jade.’

Wat is dat eigenlijk, CORPUS?
‘Dat is een museum in de vorm 
van een menselijk lichaam. En 
daar kun je een reis doorheen 
maken. Het hele lichaam is nage-
bootst, met veel geluid erbij. Je 

krijgt een koptelefoon 
mee, want er wordt 
veel verteld. Zo krijg je 
steeds te horen waar je 
bent in het lichaam.’

Maar even terug, een 
museum in de vorm 
van het menselijk 
lichaam. Hoe dan?
‘Ja, het is een zittend 
mens. Vanuit de hal 

ga je met een grote 
roltrap naar boven. 
Je maakt de reis met 
een groep van onge-
veer tien mensen die 
je helemaal niet kent. 
Je begint dan bij de 
knie. En dan wordt 
er een verhaal ver-
teld over hoe de knie 
werkt. Dan gaat er 
iets fout: er komt 

Op reis door het lichaam
GLK! werkt samen met CORPUS Experience, een educatieve attractie waar je kunt zien 
hoe je lichaam er van binnen uitziet en hoe het werkt. Je beleeft er iets leuks én je steekt 
er iets van op. Luca Louwers (17) ging samen met een vriendin op bezoek in CORPUS 
Experience te Oegstgeest. Ze vertelt ons wat ze ervan vond.
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een echt vogelparadijs 
en worden er hele leuke 
waarnemingen gedaan. 
Neem dus even de tijd 
om over het water te 
speuren.

3. Vogelkijkpunt Prins 
Hendrik Zanddijk
Stap hier even van 
je fiets en loop een 
stukje naar het vogel-
kijkpunt. Dit uitzicht-
punt is 22 meter breed 
en geeft zicht over het 
hele gebied. Loer door 
de telescoop en haal de 
natuur dichter naar je 
toe. De aanwezige vogel-
kaart van Staatsbos-
beheer helpt je bij het 
benoemen van de vele 
soorten vogels die je 
daar kunt zien.

4. Ottersaat
Ottersaat is een van de 
minst bekende vogel-
plasjes, maar juist hier 
kun je je verbazen over 
de hoeveelheid verschil-
lende vogels, zoals de 
visdief, kluut en de kok-
meeuw. Ieder jaar wor-
den er ook de zeldzame 
dwergsterns gezien. 
Aan de houten palen 
kan je nog zien waar de 
oude waddendijk lag. De 
vogels poseren nu prach-
tig op deze paaltjes om 
ze op de foto te zetten. 
Achter Ottersaat zie 
je natuurgebied Dijk-
manshuizen. De riet-
velden worden door 
Natuurmonumenten 
flink natgehouden met 
Zaanse molentjes. Een 
deel van het riet wordt 

in de winter geoogst en 
gebruikt voor daken van 
boerderijen. In het riet 
vinden baardmanne-
tjes en rietgors een ide-
ale schuilplaats. Fiets 
na 400 meter links en 
loop na 450 meter het 
weiland in richting de 
vogelkijkhut. Speur met 
je verrekijker het riet 
af. Welke vogels zie jij 
allemaal?

5. Sluiproute 
Dijkmanshuizen
Hier heeft Natuurmo-
numenten binnendijkse 
wadplaten nagebootst 
om voor een veilig 
broedgebied te zorgen 
voor wadvogels. Utopia, 
waar je straks langs gaat 
fietsen, is jaren geleden 
op dezelfde manier inge-
richt en met groot suc-
ces. Al duizenden jonge 
wadvogeltjes zijn hier 
uit het ei gekropen of 
hebben gebruik gemaakt 
van de rust. 
Stap van je fiets en sluip 
achter de dijk langs 
naar het kijkscherm 
en de vogelkijkhut en 
bespiedt jaarrond de 
vogels van dichtbij. Spot 
in het voorjaar de plui-
zige kuikens van kluten, 
scholeksters, bontbek-
plevieren en visdiefjes. 

6. Zandkes
Tip! Op zaterdagen van 
april t/m september is 
tussen 12.30 en 16.30 uur 
de eendenkooi Spang 
open. Kijk voor actu-
ele openingstijden op 
nm.nl/eendenkooispang. 
Benieuwd naar het mys-
terieuze verhaal van de 
kooiker en zijn eenden? 
De boswachters vertel-
len je graag hoe de kooi 
vroeger werd gebruikt.
Vervolg de tocht rechts 
omhoog de dijk over. Je 
wordt hier verrast door 
het weidse zicht over dit 
verstopte poldertje en de 
Waddenzee. Deze kleine 
brakke polder ligt tussen 

de oude en de nieuwe 
waddendijk. De ondiepe 
waterplassen maken het 
gebied geliefd bij grut-
to’s, ganzen en bergeen-
den. Neem hier ook een 
kijkje over de dijk, een 
mooie plek voor een lek-
kere boterham.

7. Minkewaal
Bij dit binnendijks gele-
gen plasje zie je een 
betonnen wand met 
gaten. Kijk of je bewo-
ners ziet van deze oever-
zwaluwflat. Zij maken 
nesten in deze gaten.

8. Wagejot
Van april t/m juni is het 
Wagejot een perfecte 
plaats voor duizenden 
grote sterns. Deze kwet-
terende kolonie is een 
van de grootste in zijn 
soort. Ouders vliegen af 
en aan met kleine visjes 
die glinsteren in de zon 
om de kleintjes groot en 
sterk te laten worden. 
Buiten het broedseizoen 
wemelt het van de stelt-
lopers. Bij hoogwater op 
de Waddenzee rusten de 
wadvogels in dit soort 
binnendijkse plassen. Of 
ze zoeken hier nog ver-
der, want in het ondiepe, 
brakke water leven volop 
visjes en kreeftjes. 
Na het kabaal van de 
kolonie is het tijd voor 
wat rust. Maak een uit-
stapje naar de achterkant 
van Drijversvogelweid 
De Bol, een bloemrijk 
gebied vol weidevo-
gels. Fiets linksaf de Los-
wal op, je fietst nu door 
het schattige buurt-
schap Oost. Volg de weg 
en houd rechts aan. 
Op de Zwinweg zie je 
aan je rechterhand een 
landweg naar het uit-
zichtpunt in Drijversvo-
gelweid De Bol.

9. Uitkijkpunt De Bol
Vanaf het uitkijkpunt 
zie je het hele jaar door 
vogels. In het voorjaar 

Vogelboulevard,
Texel

Onderweg 
geeft de 
boswachter 
je tips over 
de leukste 
en mooiste 
plekjes. 

Route fietsroute over de 
vogelboulevard van Texel
Afstand 32 km
Startpunt Texel, 
Parkeerplaats Veerhaven
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Het Griekse Ikaria: volgens 
de mythologie was het hier 
dat Icarus, die te dicht bij 
de zon vloog, in zee stortte 
en aanspoelde. Het eiland 
in de Egeïsche Zee is dan 
ook naar hem vernoemd. 
De mensen worden er 
gemiddeld tien jaar ouder 
dan elders ter wereld – en 
dementie komt er veel 
minder voor. Zes redenen 
waarom ze dat lukt! 

Maar liefst een op de drie 
bewoners van Ikaria wordt 
ouder dan negentig, en 

minder dan tien procent krijgt 
op latere leeftijd last van Alzhei-
mer (tegen vijftig procent in de 
Westerse wereld). Dat is al sinds 
eeuwen zo: in de zeventiende eeuw 
verbaasde de aartsbisschop van 
het eiland Samos zich hier al over. 
Volgens hem kwam dat door de 
goede lucht- en waterkwaliteit, het 

karige dieet en de gemeenschaps-
zin. En hij zat er niet ver naast! 
Hier volgen zes redenen waarom 
de achtduizend bewoners van 
Ikaria makkelijk in volle gezond-
heid een hoge leeftijd weten te 
bereiken.

1. Lekker wild!
Net als elders rond de Middel-
landse Zee bestaat het dieet er uit 
veel fruit en groente, volle granen, 
bonen en peulvruchten, rode wijn 
en olijfolie. Maar op Ikaria wordt 
veel minder vis en vlees gegeten. 
Liever kruiden ze hun maaltijd 
met zo’n honderd verschillende 
groenten en kruiden die ze in de 
tuin en erbuiten verzamelen, zoals 
mosterd, witlof, venkel. En deze 
bevatten antioxidanten die de 
slagaders schoonhouden – zelfs 
tien keer meer dan rode wijn!

2. Een kopje vrastiko
De bewoners van het eiland zijn 
heel gastvrij: goede kans dat als 

je de weg vraagt, je wordt uitge-
nodigd om een kopje kruidenthee 
te drinken. Zo’n thee bevat krui-
den die rondom het huis worden 
gevonden, zoals polei, salie, Sint-
janskruid, oregano, rozemarijn 
en paardenbloem. De thee wordt 
dan gezoet met honing: vrastiko 
noemen ze deze thee. Ikarianen 
drinken het elke dag wel, van 
’s ochtends tot ’s avonds. En wat 
blijkt: deze theeën werken niet 
alleen ontstekingsremmend – ze 
zijn zelfs vochtafdrijvend. Hier-
mee kun je je bloeddruk verlagen, 
het helpt de nieren om sodium 
krijt te raken, en houdt je slag-
aders schoon. En daarmee wordt 
de kans dat je Alzheimer krijgt, 
fors minder!

3. Trivoli: natuurlijk Viagra
En als je dan toch een theetje 
drinkt: de bewoners zijn welbe-
kend met de helende kwaliteiten 
van verschillende kruiden die ze 
erin stoppen. En niet alleen thee: 

IkarIa: eiland 
van lang en 
gezond leven

Leonore en Frans de Vos uit Heeze 
zijn twee nog steeds verliefde 
zestigers die elke dag beseffen 
hoe fijn zij het hebben! ‘We zijn 
gezond en daar proberen we op 
onze manier ook ons best voor te 
doen. Wat ons rust en geluk geeft 
(dat speelt uiteraard ook erg mee 
bij een goede gezondheid) is elke 
morgen samen in onze wei een 
bakkie koffie drinken, onder het 
genot van de kwakende kikkers in 
onze paddenpoel, in het voorjaar 

het roepen van de koekoek en 
uiteraard het fluiten van de vele 
andere vogels rondom onze wei. 
Ook het schouwspel van de eek-
hoornfamilie in onze oude kas-
tanjeboom geeft ons geluk.
Als het voor ons ochtend ritueel 
te koud is, zitten we gezellig 
samen in onze zelfopgeknapte 
schaftkeet. In de winter met een 
kacheltje… Voor ons het mooi-
ste ochtendritueel dat je je kunt 
voorstellen!’

MIJN BEGIN

Wilt u ook uw ochtendritueel met ons delen? 
Stuur dan een mail naar redactie@gezonderlevenkan.nl 
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een splinter in het been. Maar hoe 
dat afloopt vertel ik niet, dat moet 
je zelf maar gaan meemaken.
‘Je maakt dus een reis door het 
hele lichaam, van beneden naar 
boven. Je eindigt bijvoorbeeld zo’n 
beetje bij de mond. Maar voor-
dat je daar komt, ga je ook door 
de slokdarm heen. En je leert alles 
over het hart. Dan moet je op een 
stoel gaan zitten en ga je met een 
lift omhoog, echt heel gaaf. Onder-
weg krijg je verschillende ani-
maties te zien, die zijn heel mooi 
gemaakt.’

Heb je nog iets geleerd over het 
menselijk lichaam dat je nog niet 
wist?
‘Ja, ik heb er wel van geleerd. Want 
na de tocht door het lichaam kon 
je ook nog allerlei spelletjes en 

oefeningen doen, heel leuk was 
dat. Dat was op verschillende eta-
ges die je kon bezoeken als je weer 
naar beneden ging. Je kon toepas-
sen wat je net allemaal gehoord en 
gezien had bij de tocht. Bijvoor-
beeld hoeveel water je verbruikt 
op een dag, best interessant. En je 
kon een geluidshoortest doen!’

Wat vond je nu eigenlijk het 
leukste?
‘De rondleiding door het lichaam. 
Vooral de mond, waarbij je ook op 
de tong kon staan. Die is speciaal 
voor kinderen gemaakt denk ik, 

dat je gewoon over de tong kunt 
lopen.’ 

Zou je een bezoek aan CORPUS 
Experience aanraden aan 
anderen?
‘Ja! Het is ook makkelijk te vol-
gen voor kinderen, het is niet een 
saai museum waar je alleen maar 
moet luisteren en kijken. Hier kun 
je zelf ook wat doen! Ik denk dat 
het van zeven tot achttien jaar heel 
interessant en leuk is.’

Kon je er trouwens ook nog wat 
eten of drinken? 
‘Ja, bovenin heb je een restaurant, 
dat was best goedkoop. En met 
uitzicht over de hele stad, dat was 
echt wel mooi!’

www.corpusexperience.nl

CORPUS

‘Je kon gewoon 
over de tong 
lopen!’

C
O

R
PU

S

GEZONDER LEVEN KAN! – 9

INTERVIEW

DOOR ANTAL GIESBERS

J
e jeugd bracht je door op de boerderij van 
je ouders in Sappemeer. Hoe kijk je op die 
tijd terug? 
‘Met veel liefde. Ik ben opgegroeid tussen 
schapen en koeien, en daar ben ik superblij 
mee. Ik was een buitenkind en heel betrok-

ken bij de boerderij, ik ging veel met mijn vader mee 
om te helpen. Geweldig!
Ik was ook vanaf het begin een sportief kind. Ik deed 
aan fietscross, gymnastiek en schaatsen. Toen ik 
Yvonne van Gennip een schaatswedstrijd zag win-
nen, dacht ik: “Dat wil ik ook!” Dus toen ik op mijn 
dertiende de keus moest maken in welke sport ik ver-
der wilde gaan, werd dat schaatsen. Op mijn twin-
tigste behaalde ik een bronzen medaille tijdens het 
WK voor junioren, daarna specialiseerde ik me vooral 
op de korte en middellange afstanden. Hoogtepun-
ten waren de drie gouden medailles die ik behaalde 
tijdens de Olympische Winterspelen in Nagano 
en Turijn. Ik ben uiteindelijk tot eind 2018 als top-
sporter actief gebleven. Ik heb in die jaren echt veel 
geleerd over mijn lichaam. Óók dat je soms te veel 
van je lichaam vraagt, want topsport is nu eenmaal 
extreem.’

Hoe merkte je dat?
‘Ik kreeg last van allerlei kwalen, die ik eigenlijk 
negeerde. Terugkijkend kan ik zien dat ik mijzelf 
twee jaar lang overtraind heb. Er was in die tijd ook 
veel minder aandacht voor, ik pikte zélf de signa-
len van mijn lichaam niet eens op, 
want ik wilde zó graag door! Maar 
ik viel in een gat, ging twijfelen aan 
mijzelf, en omdat mijn coaches de 
signalen ook niet goed oppikten, 
voelde ik me niet serieus genomen.’

Wat was de oplossing?
‘Een ander team met een andere 
trainer, door wie ik me wel gehoord 

voelde. Ik vond het schaatsen weer leuk en ging weer 
supergoed presteren. Ik tekende een contract om 
zeker nog tot mijn 35e door te schaatsen, al is dat best 
oud voor een topsporter. Maar toen brak ik mijn hiel-
been, in 2009. En al was ik in topvorm, dat was wel 
het einde van mijn carrière als topsporter.’

Je hebt na je actieve sportcarrière nog vijf jaar lang 
het damesteam gecoacht, en was chef de mission 
van het jeugdteam. Coachen beviel je wel?
‘Coachen is een enorme verantwoordelijkheid. En 
ik weet uit eigen ervaring wat er kan gebeuren als je 
dat niet goed aanpakt. Gelukkig is alles nu veel ver-
der doorontwikkeld, want topsport is vaak de voorlo-
per van innovatie. Overtrainen, daar zijn we nu veel 
alerter op, dat overkomt mij niet meer. Je kijkt ook 
naar de vitaliteit van het team als geheel: met welke 
karaktereigenschappen kunnen teamleden elkaar ver-
sterken? Want iemand die het tegenovergestelde is 
van jou, kan je helpen om je over een grens heen te 
trekken.’

Nu zet je een heel andere stap: je hebt de Timmer-
fabriek opgericht, waarmee je je aandacht verlegt 
naar het bedrijfsleven. Waarom?
‘De Timmerfabriek is al heel lang een droom van me. 
Hiermee wil ik mijn ervaringen inzetten voor een 
vitale en gelukkige beroepsbevolking. Gezondheid 
en goed voor jezelf zorgen zijn namelijk niet vanzelf-
sprekend voor iedereen, en de balans tussen werk 
en privé is soms lastig te vinden. Daar wil ik men-
sen graag bij helpen. Niet alleen om bijvoorbeeld het 

ziekteverzuim bij bedrijven terug 
te dringen, maar ook omdat vitali-
teit je gelukkiger maakt.’

Hoe doe je dat?
‘Het gaat om bewustwording én 
het nemen van een eigen verant-
woordelijkheid. En kiezen. Het 
kernbegrip is vitaliteit: mijn coa-
ching draait om jouw algemene 

MARIANNE TIMMER 
 ‘Ik kijk altijd:  
hoe staan de ogen?’
Als olympisch schaatsster heeft ze het allemaal meegemaakt: successen, mislukkingen 
en herkansingen. Marianne Timmer was achttien jaar topsporter, en wist drie gouden 
medailles te behalen tijdens de Olympische Winterspelen in Nagano (Japan) en Turijn 
(Italië). Maar ze kwam er ook achter dat je te veel van je lichaam kunt eisen. Die erva-
ringen zet ze vandaag de dag in voor een gezonde toekomst voor Nederland. Daarbij 
draait het om één woord: vitaliteit! 

‘Soms vraag je 
te veel van je 

lichaam, topsport 
is nu eenmaal 

extreem’
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springen de scheldende 
scholeksters uit het 
bloemrijke landschap op 
om de kiekendief (kui-
kendief ) weg te jagen. 
Meestal een handje gehol-
pen door gillende grutto’s 
en kamikaze kieviten. In 
de winter hoor je het flui-
ten van smienten en zie je 
duizenden ganzen.
Fiets dezelfde weg terug 
en vervolg de route langs 
de waddendijk. Ga bij de 
molen links de trap af, het 
smalle paadje op naar Pol-
dermolen het Noorden. 
In mei staan hier volop 
zeldzame knalpaarse 
harlekijnorchideëen.

10. Molen het Noorden
Iedereen die op Texel is 
geweest heeft een foto van 
de molen in zijn collectie. 
Samen met de adembe-
nemende Texelse luchten 
lukt het bijna niet om hier 
een slechte foto van te 
maken. Je staat nu aan de 
andere kant van Drijvers 
Vogelweid De Bol. 
Toe aan koffie met gebak? 
Fiets verder over de Stuif-
weg en loop binnen bij 
Prins Hendrik en geniet 
hier van heerlijke huisge-
maakte cheesecake. Zon-
der twijfel de beste van 
het eiland. Deze mag u 
niet missen!

11. Utopia en De Schorren
Hier sta je tussen de twee 
bekendste gebieden van 
Natuurmonumenten op 
Texel. Binnendijks liggen 
de nagebootste wadpla-
ten van Utopia. Hier broe-
den Tureluurs, visdieven 

en kluten. Deze schelpen-
strandjes zijn speciaal 
aangelegd als broed- en 
rustplaats voor vogels. 
Vogels kunnen hier rustig 
wachten tot de kwelders 
en wadplaten weer droog 
liggen, zodat ze voedsel 
kunnen zoeken. 
Buitendijks zie je De 
Schorren, dit is het hoger 
gelegen begroeide deel 
aan de voet van de wad-
dendijk. Alleen bij spring-
tij of stormvloed staan 
deze kwelders onder 
water. In dit ruige getij-
dengebied broeden lepe-
laars en eidereenden. 
Als je goed oplet zie je 
ook hazenoren boven de 
beplanting uit steken.
Als het goed is zie je de 
vuurtoren al! Spring weer 
op de fiets en fiets die 
kant op.

12. De Cocksdorp
Helemaal besmet met 
het vogelvirus? Sla dan 
linksaf en loop binnen bij 
Vogelinformatie centrum 
Texel. Hier kun je terecht 
voor alles wat te maken 
heeft met natuur en 
vogels kijken.

13. De Volharding
Een van de ruigste gebied-
jes aan de oostkant van 
Texel. Overgeleverd aan de 
zee is het landschap elke 
keer anders.

14. De Vuurtoren
De knalrode 47 meter 
hoge vuurtoren die al 
 eeuwen een punt van her-
kenning is voor ruwe zee-
bonken. Ruik de frisse 
zeewind en kijk uit over 
strand, duinen, Noord- 
en Waddenzee. Kijk voor 
openingstijden op vuur-
torentexel.nl. Breng je fiets 
terug in de Cocksdorp en 
pak de bus, pak de boot 
naar Vlieland of maak het 
rondje eiland af aan de 
westkant van Texel.

FIETSROUTE

De wad-
platen van 
Utopia: 
hier broeden 
 Tureluurs, 
visdieven 
en kluten. 
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blue zones

wil je bijvoorbeeld tot rust komen, 
neem dan een mix van aloë, basi-
licum, honing en wijn. Heb je een 
hoestje, dan wordt polei aangera-
den. En er wordt zelfs gefluisterd 
dat een kruid met de naam trivoli 
dezelfde opwekkende kwaliteiten 
heeft als Viagra!

4. bergaf, bergop!
De dorpen op Ikaria liggen van 
oudsher in de bergen, om uit de 
buurt van piraten te blijven. Maar 
dat betekent dat de bewoners voor 
elke wandeling, elk bezoek en elke 
boodschap bergop of bergaf moe-
ten. Want de velden liggen lager 
op het eiland, en familie woont 
makkelijk een uur lopen verderop. 
Het gevolg: de bewoners van het 
eiland krijgen de hele dag door een 
gezonde workout!

5. een rijk dorpsleven
Het is op Ikaria bijna onmogelijk 
om te vereenzamen, want  sociaal 
contact hoort er gewoon bij. 

Sterker nog: als je niet komt opda-
gen voor een verjaardagsfeest, 
in de kerk of een dorpsfeest, dan 
komen de buren meteen vragen of 
er wat aan de hand is. De bewoners 
maken daarmee niet alleen veel 
minder kans op vereenzaming, 
maar ook op depressie. En juist 
depressieve mensen maken vijftig 
procent meer kans op dementie.

6. natuurlijke bronnen
Ikaria heeft het geluk dat er 
natuurlijke waterbronnen te vin-
den zijn. Zelfs de antieke Grieken 
wisten van de helende 
eigenschappen van 
Ikaria’s natuurlijke 
bronnen, en de ruïnes 
van de oude badhui-
zen van Therma zijn 
er het bewijs van. 
Het bronwater bevat 
radon, dat onder 
meer pijn verlicht in 
spieren en gewrich-
ten, orthopedische 

verwondingen en osteoporose. 
Ook helpt het om huidziekten 
onder controle te houden. 
Het is helaas de vraag hoe lang 
Ikaria een blue zone zal blijven. 
Want het eiland kent een gezonde 
toeristische industrie, en daardoor 
komen de bewoners steeds meer 
in aanraking met de ongezonde 
Westerse levensstijl. De jeugd 
van Ikaria leeft veel minder vol-
gens de oude wijze, en dus is te 
verwachten dat het eiland in de 
toekomst zijn bijzondere status zal 
verliezen…

blue zones
Er zijn plekken ter wereld waar de mensen het gezondst leven en 
ouder worden dan waar dan ook. Waar zijn die locaties te vinden? 
Het zijn Sardinië en Acciaroli in Italië, de Okinawa-eilandengroep van 
Japan, een gemeenschap van zevendedagsadventisten te Loma Linda, 
Californië, het schiereiland Nicoya in Costa Rica, het Griekse eiland 
Ikaria, en drie plekken in Zweden: Öland, Zuid-Småland en Noord-
Oost-Skåne. Die locaties worden ’Blue Zones’ genoemd. Wat maakt 
hen zo bijzonder? Elke editie bezoeken we zo’n blauwe zone.
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GLK! introductie
GLK! wil een breed publiek inspireren en informeren over een gezondere levensstijl. Met aandacht voor 
alles wat met gezondheid te maken heeft: bewegen, voeding, welzijn, preventie en zelfzorg. Want alles 
hangt met elkaar samen. Gezonder leven kan! Voor iedereen, van jong tot oud. En daarvoor hoef je je 
 leven niet ingrijpend te veranderen: kleine stapjes zijn een goed begin.  
GLK! is gevuld met verhalen, interviews, onderzoeken, tips & tricks, allemaal met een positieve insteek 
én met diepgang. We willen aanzetten tot actie, maar ook tot nadenken.
GLK! wordt  in een oplage van 20.000 exemplaren gratis verspreid via honderden locaties door heel het 
land. Het is ook mogelijk om een betaald abonnement te nemen. 

GLK! advertentietarieven 

1/1 pagina B 185 x H 260 mm € 1.500

1/2 pagina B 185 x H 128 mm € 1.000 

1/4 pagina B 94 x H 128 mm      € 650 

GLK! verschijningsdata 2023/2024 
editie   deadline redactie deadline advertenties verschijningsdata    

februari 6-feb-23 9-feb-23 20-feb-23
mei  1-mei-23 4-mei-23 15-mei-23
augustus 7-aug-23 10-aug-23 21-aug-23
november 6-nov-23 9-nov-23 20-nov-23
februari 5-feb-24 8-feb-24 19-feb-24

Uitnodiging tot samenwerking
Graag bespreken wij met u de mogelijkheden van  samenwerking. 

Focus op duurzame groei, voor alle betrokkenen. 

Meer informatie?  Mail naar info@gezonderlevenkan.nl  
of bel 030-223 1718

Kijk ook op www.gezonderlevenkan.nl

Online
www.gezonderlevenkan.nl

www.facebook.com/gezonderlevenkan 
Twitter: @gezonderlevenk

Instagram: @gezonderlevenkan



GLK! is ook online aanwezig!


