


Springlevend024 in het kort 
  Een nieuw magazine, exclusief voor 50-plussers in de regio 024 
(volgens het CBS in 2022 zo’n 50% van alle inwoners)

 Onze kernwaarden: ontzorgen, betrouwbaarheid, kwaliteit

 Gemiddeld bereik: 75.000 potentiële klanten m/v

 Uniek in de regio met hoge oplage van 50.000

 Verspreiding huis-aan-huis via geselecteerd postcode gebied

  Extra verspreiding via ziekenhuizen, bibliotheken en supermarkten. 
Zie www.springlevend024.nl voor de locaties

 Uitgebreide mogelijkheden voor advertenties en branded content

  Verschijnt 5x per jaar: maart, mei, juli (speciale zomer editie), oktober, 
december (speciale winter editie) 

  Wil je meer? Wij helpen ook met jouw eigen uitingen: persberichten, folders 
en fl yers, websites en copywriting, e-mail marketing, social mediacampagnes
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The story of

De zevenmĳ lslaarzen 
van Linnartz

Persoonlijker, effi ciënter, fl exibeler. Het particulier onderwijs vult moeiteloos de hiaten die het regulier on-
derwijs laat vallen. Bij het Nijmeegse familiebedrijf Linnartz Opleidingengroep BV weten ze dat maar al te 
goed. Met de derde generatie Giesbers aan het roer is het instituut klaar voor de toekomst. 
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‘Wie voor 
Linnartz kiest, 
komt terecht in 

een kleine groep 
van maximaal 20 

studenten’
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De magie van Linnartz en het getal 7
1937    Martin Linnartz tekent voor de oprichting van het opleidingen-instituut

1947   Jo Giesbers neemt de directio-nele bevoegdheden over1967   Verdere professionalisering, er worden extra docenten in dienst genomen1987   Zoon Jomares Giesbers neemt de algemene directie over1997   Grote uitbreidingen binnen het bedrijf, aanbod opleidingen verdubbelt
2017   De derde generatie Giesbers, zoon Koen, treedt toe tot de directie en neemt de dagelijkse leiding over. 

de Nĳ meegse Sint Annastraat. Behalve in Nĳ megen had Linnartz ook vĳ f leslocaties 
verspreid door het hele land. Toen het aantal studenten tĳ dens de economische crisis 
halveerde, bleven alleen Nĳ megen, Breda en Amsterdam over. 

Toekomstplannen
Inmiddels ziet de toekomst er alweer een stuk zonniger uit. Met 500 studenten die 
een beroeps- of vakopleiding volgen, zit het aantal aanmeldingen in de lift. Reden 
temeer om de toekomst van Linnartz als familiebedrĳ f veilig te stellen. Onder leiding 
van ‘coming man’ zoon Koen ligt de focus nu op een zo breed mogelĳ k aanbod van 
opleidingen op maat. Toch is het ons de afgelopen jaren een paar keer gelukt. De 
opleiding lichtarchitectuur is er zo een, of de opleiding evenementen, account en 
officemanagement.”

Jaarlĳ ks komen er bĳ  Linnartz zo’n 4 of 5 nieuwe opleidingen bĳ . Elke opleiding 
wordt eerst langs de eigen strenge meetlat gelegd. Is het bedenken van een opleiding 
volgens Jomares nog te doen, het technisch en inhoudelĳ k ontwikkelen ervan is een 
tweede. De opleiding moet aansluiten op de praktĳ k en de wensen en eisen van het 
bedrĳ fsleven en/of de consument. 

Belangrijkste kracht
Het is de kracht van Linnartz én Jomares, als innovator. De belangrĳ kste functie-
eisen? “Trends volgen, mensenkennis hebben en oren en ogen openhouden.” Tel hier 
de inzet van veel knowhow, ervaring en creativiteit bĳ  op en de toekomst 
tekent zich af: een efficiënt en aantrekkelĳ k opleidingenpakket dat jaarlĳ ks 
honderden studenten een erkend diploma of certificaat oplevert. 

Maar er is meer. Wie een opleiding van Linnartz kiest, komt terecht in een kleine 
groep van maximaal 20 studenten. Voor elk studievak, gemiddeld zes in een oplei-
ding, kan bovendien een afzonderlĳ k erkend diploma worden behaald. Ook prettig: elk 
studiejaar heeft verschillende startmomenten waardoor studenten kunnen beginnen 
wanneer ze willen.

Alle studenten kunnen tĳ dens hun opleiding rekenen op persoonlĳ ke begeleiding 
door ervaren vakdocenten. En de kers op de taart? Studenten die gedurende het 
studiejaar ziek worden of de studie door andere omstandigheden tĳ delĳ k moeten 
onderbreken, kunnen die op elk gewenst moment weer oppakken zonder extra in de 
buidel te hoeven tasten.  ¶

Zĳ n visitekaartje is te klein voor alle func-
ties die hĳ  uitoefent: vinoloog, studieadvi-
seur, journalist, auteur, docent, verkoop-
trainer. Sinds 1989 is Jomares Giesbers (59) 
bovendien directeur van Linnartz Oplei-

dingengroep BV. Dit jaar draagt hĳ  het stokje over aan 
zoon Koen Giesbers (29), wat hem ruimte geeft voor 
wat hĳ  het allerliefste doet: het bedenken, creëren en 
ontwikkelen van nieuwe opleidingen. 

Daarbĳ  volgt hĳ  kritisch alle ontwikkelingen in het on-
derwĳ s. Giesbers stoort zich mateloos aan de verspilling 
van tĳ d en dus geld. “Neem nu de lestĳ d. Op reguliere 
scholen duurt een les 50 minuten. Bruto. Vĳ f minuten 
inloop, vĳ f minuten uitloop, en tenminste vĳ f minuten 

in zo’n les verdoen studenten aan social talk, eten en 
bĳ voorbeeld naar het toilet gaan. Netto dus nog maar 
circa een half uurtje voor zo’n les.” 

Duur van de lessen
Bĳ  Linnartz en andere particuliere instituten duren 
de lessen twee of drie uur. Daar gaan die onrendabele 
minuten ook vanaf, maar per saldo blĳ ft méér netto 
lestĳ d over. Giesbers: “Dat is dus pure winst en ver-
kort de opleidingsduur aanmerkelĳ k. Hierdoor kunnen 
studenten een beroepsopleiding in één studiejaar, dat is 
acht maanden, afronden.”

Al sinds de oprichting in 1937 huist het gerenommeerde 
opleidingsinstituut in enkele monumentale panden aan 

   Made in 024
Brouw jij het lekkerste biertje, timmer 
je kasten van eigen design of verkoop 
je zelfgemaakte handtassen? In Made 
in 024 krijg jij de kans jouw product 
op een unieke manier voor het voet-
licht te brengen. Wist je dat 50-plus-
sers kwaliteit en betrouwbaarheid 
zeer belangrijk vinden? Gebruik deze 
wetenschap en reserveer een podium 
in Springlevend024. Per editie lichten 
we één product uit, geschreven door 
een professioneel journalist.  

   Aandacht voor
Wil je iets kwijt aan alle 50-plussers in 
Nijmegen en omgeving? Laat een van 
onze journalisten er een kort artikel 
over schrijven en zet jezelf of jouw 
bedrijf in de schijnwerpers! Wil je er 
een foto of illustratie bij? Regelen 
we voor je! Vertel een kort of langer 
verhaal dat relevant is voor jouw 
doelgroep en past bij je bedrijf. Hulp 
nodig? Onze content marketing 
specialist denkt graag met je mee 
over waardevolle inhoud die jouw 
klanten raakt.

Beste ondernemer,
Hoe bereik ik mijn doelgroep? Hoe krijg ik meer 

klanten? Een hele zoektocht soms en wat 
werkt nu echt? Springlevend024 richt zich 
specifiek op de koopkrachtige 50-plusser 
in Nijmegen en omgeving. Deze snelgroei-
ende doelgroep staat nog volop in het 
leven en maakt bewuste keuzes. Is deze 
doelgroep interessant voor jou? We gaan 
graag met je om tafel en helpen je verder!

Gert Verberk
Uitgever Springlevend024

Meer verkoop met je verhaal 
Marketing draait meer dan ooit om relevante content. Je komt dichterbij je potentiële 
klanten, houdt langer de aandacht vast én creëert onbewust een band. Door jouw eigen 
verhaal te vertellen val je op en onderscheid je je van de concurrentie. 

Wij geven je verhaal niet alleen een podium, 
maar ook de benodigde kwaliteit. Alleen met 
hoogwaardige en originele content marketing 
ontstijg je de alom aanwezige middelmaat. 
We werken met de beste professionals die 
graag voor je aan de slag gaan.

   The Story Of
Wie ben je als ondernemer? Waarom moeten 
klanten bij jou zijn? Wat maakt jouw bedrijf 
uniek? Wat is het verhaal erachter? Geef 
potentiële klanten de kans je te leren kennen, 
win vertrouwen en de eerste stap naar een 
klantrelatie is gezet. 
In The Story Of vertel jij jouw eigen unieke 
verhaal waarmee jij een onuitwisbare indruk 
achterlaat. Handig voor jou: je mag het ver-
haal (evt aangepast) gebruiken voor je eigen 
website of nieuwsbrief.

Hebben & Houden

MADE IN 024

Bye bye waakhond, 
hallo digitale deurspion
Helaas, veel criminelen hebben het voorzien op ouderen. 
Vaak gekleed in bedrijfsuniform staan ze voor de deur. 
Met een slimme babbeltruc praten ze zichzelf naar 
binnen, om vervolgens waardevolle spullen en contant 
geld te stelen. Met een digitale deurspion kijk je via een 
camera wie er voor de deur staat en vraag je naar de reden 
van het bezoek voordat je de deur opendoet. Voelt een stuk veiliger. Ook handig: de opna-
mefunctie. Voor als je een vergeetachtige of dementerende vader of moeder hebt en wilt 
controleren wie er op bezoek is geweest.  

Verkoopinformatie
Verkrijgbaar via verschillende webshops en doe-het-zelfzaken, prijzen vanaf € 43,99 

De schoonheid van de natuur aan de muur
Vlinders zĳ n geliefd 
vanwege hun schoon-
heid en gratie. Ze 
staan symbool voor 
dans en vreugde en 
de schoonheid van de 
natuur. Met een op-
gezet exemplaar van 
De Museumwinkel in 
Nĳ megen kun je er 
op een verantwoorde 
manier van genieten. De vlinders zĳ n 
verkrĳ gbaar in speciaal voor De Muse-
umwinkel handgemaakte houten lĳ s-
ten. De afgebeelde vlinders komen voor 

in Peru en Indonesië 
en kosten ingelĳ st 
€289,95. Liever een 
goedkoper exemplaar? 
De Museumwinkel 
heeft meer dan 350 
soorten opgezette 
vlinders op voorraad, 
prĳ zen variëren van 
ongeveer €10 tot €900.

Verkoopinformatie
De Museumwinkel
Van Welderenstraat 114, Nijmegen
www.demuseumwinkel.nl

Trotseer een storm met één hand

Hmmm, koekjes 
van eigen deeg

Als bakkersdochter groeide Marijntje van 
Benthum op met de geur van versgebakken 
lekkernijen. Haar ouders hadden 25 jaar lang 
verschillende bakkerswinkels in het Land van 
Cuijk. Inmiddels bakt Marijntje koekjes ‘Van 
Eigen Deeg’ in een ambachtelijke bakkerij in 
Nijmegen. En, duurzaam en milieuvriendelijk 
verpakt.

“Sinds de start Van Eigen Deeg hebben we 
voor onze koekjes verantwoorde ingrediën-
ten gebruikt”, vertelt de koekjesexpert. “Een 
verantwoorde verpakking was dan ook een 
logische vervolgstap.” Resultaat? Een volledig 
composteerbare verpakking, gemaakt van 
landbouwafval, maar met dezelfde kwalitei-
ten en eigenschappen als normaal papier en 
karton.

De lege verpakking kan bij het GFT-afval en 
is na 90 dagen volledig afgebroken. Marijntje: 
“Hiermee laten we als eerste bakkerij zien 
dat duurzaam verpakken van koekjes echt 
mogelijk is.” De ambachtelijke koekjes zijn ver-
krijgbaar in de smaken cranberry kokos, spelt 
choco, vijg havermout en honing amandel. 

Voor verkoopadressen: vaneigendeeg.nl

Binnen blĳ ven voor weer en wind? 
Natuurlĳ k niet. Alleen, een nat pak, dat 
wil je liever niet. Een goede paraplu is 
dan ook onmisbaar. Het liefst een grote 
om met z’n tweeën onder te schuilen. 
En een die niet omklapt en uit elkaar 
waait bĳ  een stevige wind. Met deze 
aerodynamische flin-
kerd hoef je nooit 
meer te vechten 
met je plu, zelfs niet bĳ  
windkracht 10. Door zĳ n asymmetri-
sche vorm drĳ ft de Senz XXL op de 

wind en hoef je ‘m maar met één hand 
vast te houden. Inclusief twee jaar 
garantie.

Verkoopinformatie
Verkrijgbaar via Senz.com voor € 69,90

20  springlevend02420  springlevend024

aandacht voor

Alex Schrĳ ver: ‘Ik ben een bezige bĳ ’

A lex Schrĳ ver (52) mag zich 
sinds het begin van dit jaar 
de nieuwe voorzitter noemen van de Beuningse Hockeyclub MHCB. “Met een dochter die keept bĳ  meisjes A2, was ik als coach al betrokken bĳ  de club. Ik wilde best meer doen en heb me aangemeld voor een bestuurs-functie. Uiteindelĳ k rolde daar het voorzitterschap uit en dat ben ik niet uit de weg gegaan. 

We zĳ n gestart met een geheel nieuw bestuur, waar ook jonge mensen deel van uitmaken. MHCB is een hele 
levendige club met veel goede mensen die zich inzetten in commissies, als coach en op tal van andere plekken. MHCB is een club voor iedereen. In 

welk elftal je ook speelt, elk lid heeft recht op de juiste uitdaging. Daar 
gaan we als bestuur op inzetten.  

G-hockey
We gaan dit voorjaar nog een stapje verder en beginnen met hockey voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen met een licht verstandelĳ ke beper-

king. ‘G-hockey’ noemen we dat. 
Lekker sportief bezig zĳ n in een team, natuurlĳ k onder goede begeleiding.” Naast een volledige baan en een aan-tal andere vrĳ willigersklussen zĳ n de dagen van Alex Schrĳ ver met zĳ n nieuwe rol als voorzitter van MHCB goed gevuld. “Ik ben nu eenmaal een bezige bĳ ”, lacht hĳ . ¶

Hans van Deurzen staat pal voor 50-plussers
D e 70-jarige Hans van Deur-

zen heeft een drukke periode 
achter de rug als lĳ sttrekker van ‘50plus Nĳ megen’, voorheen De Verenigde Seniorenpartĳ  Nĳ megen. Hĳ  heeft er alles aan gedaan om zĳ n partĳ  zo goed mogelĳ k in de schĳ n-

werpers te zetten. “Belangrĳ ke punten voor ons zĳ n onder meer het gratis 
buskaartje voor 65-plussers”, vertelt hĳ  nog voor de verkiezingen. “Dat 
maakt het voor ouderen met een klei-ne portemonnee toch mogelĳ k om er in Nĳ megen op uit te gaan. Veel een-zaamheid wordt daarmee voorkomen.”

Ook na de verkiezingen blĳ ft Hans van Deurzen de partĳ  aanvoeren. 
De ‘vernieuwer met levenservaring’ heeft er zin in. “Samen met mĳ n 
partĳ genoten wil ik onbevooroor-
deeld en met alle generaties werken 

aan een betere samenleving waar-
aan iedereen kan deelnemen. Ik ben heel optimistisch over de uitslag van de verkiezingen. Het zou zomaar 
kunnen dat we vier of vĳ f zetels gaan binnenhalen. Helemaal mooi zou het zĳ n als we ook weer een wethouder zouden mogen leveren voor het nieu-we college. Als we onze ambities waar 

maken, zit er misschien zelfs een 
tweede wethouder in. Die zou zich 
dan speciaal voor ouderenbeleid kun-nen inzetten. Of ik zelf op die stoel ga zitten? Mocht ik ervoor gevraagd worden en als de mensen denken dat ik het moet zĳ n, dan doe ik het. Nĳ -megen kent een grote groep ouderen waar ik me graag voor wil inzetten.” ¶
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In Aandacht voor draaien we de rollen om: jij gaat over de inhoud. Een opmerkelijk bericht, een bijzonder persoon, een te gek evenement, jij bepaalt wie of wat wij voor jou in de schijnwerpers zetten.

V

Vertel!
Heb jij iets moois, grappigs of bijzonders te vertellen? Bel of mail ons en vraag naar de mogelijkheden (tarieven).

Kies voor 
waardevolle 

inhoud die jouw 
klanten raakt!

Door jouw eigen verhaal 
te vertellen val je op en 
onderscheid je je van de 

concurrentie
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de Nĳ meegse Sint Annastraat. Behalve in Nĳ megen had Linnartz ook vĳ f leslocaties 
verspreid door het hele land. Toen het aantal studenten tĳ dens de economische crisis 
halveerde, bleven alleen Nĳ megen, Breda en Amsterdam over. 

Toekomstplannen
Inmiddels ziet de toekomst er alweer een stuk zonniger uit. Met 500 studenten die 
een beroeps- of vakopleiding volgen, zit het aantal aanmeldingen in de lift. Reden 
temeer om de toekomst van Linnartz als familiebedrĳ f veilig te stellen. Onder leiding 
van ‘coming man’ zoon Koen ligt de focus nu op een zo breed mogelĳ k aanbod van 
opleidingen op maat. Toch is het ons de afgelopen jaren een paar keer gelukt. De 
opleiding lichtarchitectuur is er zo een, of de opleiding evenementen, account en 
officemanagement.”
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tekent zich af: een efficiënt en aantrekkelĳ k opleidingenpakket dat jaarlĳ ks 
honderden studenten een erkend diploma of certificaat oplevert. 

Maar er is meer. Wie een opleiding van Linnartz kiest, komt terecht in een kleine 
groep van maximaal 20 studenten. Voor elk studievak, gemiddeld zes in een oplei-
ding, kan bovendien een afzonderlĳ k erkend diploma worden behaald. Ook prettig: elk 
studiejaar heeft verschillende startmomenten waardoor studenten kunnen beginnen 
wanneer ze willen.

Alle studenten kunnen tĳ dens hun opleiding rekenen op persoonlĳ ke begeleiding 
door ervaren vakdocenten. En de kers op de taart? Studenten die gedurende het 
studiejaar ziek worden of de studie door andere omstandigheden tĳ delĳ k moeten 
onderbreken, kunnen die op elk gewenst moment weer oppakken zonder extra in de 
buidel te hoeven tasten.  ¶
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dingengroep BV. Dit jaar draagt hĳ  het stokje over aan 
zoon Koen Giesbers (29), wat hem ruimte geeft voor 
wat hĳ  het allerliefste doet: het bedenken, creëren en 
ontwikkelen van nieuwe opleidingen. 

Daarbĳ  volgt hĳ  kritisch alle ontwikkelingen in het on-
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scholen duurt een les 50 minuten. Bruto. Vĳ f minuten 
inloop, vĳ f minuten uitloop, en tenminste vĳ f minuten 

in zo’n les verdoen studenten aan social talk, eten en 
bĳ voorbeeld naar het toilet gaan. Netto dus nog maar 
circa een half uurtje voor zo’n les.” 

Duur van de lessen
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Gert Verberk
Uitgever Springlevend024

Meer verkoop met je verhaal 
Marketing draait meer dan ooit om relevante content. Je komt dichterbij je potentiële 
klanten, houdt langer de aandacht vast én creëert onbewust een band. Door jouw eigen 
verhaal te vertellen val je op en onderscheid je je van de concurrentie. 

Wij geven je verhaal niet alleen een podium, 
maar ook de benodigde kwaliteit. Alleen met 
hoogwaardige en originele content marketing 
ontstijg je de alom aanwezige middelmaat. 
We werken met de beste professionals die 
graag voor je aan de slag gaan.

   The Story Of
Wie ben je als ondernemer? Waarom moeten 
klanten bij jou zijn? Wat maakt jouw bedrijf 
uniek? Wat is het verhaal erachter? Geef 
potentiële klanten de kans je te leren kennen, 
win vertrouwen en de eerste stap naar een 
klantrelatie is gezet. 
In The Story Of vertel jij jouw eigen unieke 
verhaal waarmee jij een onuitwisbare indruk 
achterlaat. Handig voor jou: je mag het ver-
haal (evt aangepast) gebruiken voor je eigen 
website of nieuwsbrief.

Hebben & Houden

MADE IN 024

Bye bye waakhond, 
hallo digitale deurspion
Helaas, veel criminelen hebben het voorzien op ouderen. 
Vaak gekleed in bedrijfsuniform staan ze voor de deur. 
Met een slimme babbeltruc praten ze zichzelf naar 
binnen, om vervolgens waardevolle spullen en contant 
geld te stelen. Met een digitale deurspion kijk je via een 
camera wie er voor de deur staat en vraag je naar de reden 
van het bezoek voordat je de deur opendoet. Voelt een stuk veiliger. Ook handig: de opna-
mefunctie. Voor als je een vergeetachtige of dementerende vader of moeder hebt en wilt 
controleren wie er op bezoek is geweest.  

Verkoopinformatie
Verkrijgbaar via verschillende webshops en doe-het-zelfzaken, prijzen vanaf € 43,99 

De schoonheid van de natuur aan de muur
Vlinders zĳ n geliefd 
vanwege hun schoon-
heid en gratie. Ze 
staan symbool voor 
dans en vreugde en 
de schoonheid van de 
natuur. Met een op-
gezet exemplaar van 
De Museumwinkel in 
Nĳ megen kun je er 
op een verantwoorde 
manier van genieten. De vlinders zĳ n 
verkrĳ gbaar in speciaal voor De Muse-
umwinkel handgemaakte houten lĳ s-
ten. De afgebeelde vlinders komen voor 

in Peru en Indonesië 
en kosten ingelĳ st 
€289,95. Liever een 
goedkoper exemplaar? 
De Museumwinkel 
heeft meer dan 350 
soorten opgezette 
vlinders op voorraad, 
prĳ zen variëren van 
ongeveer €10 tot €900.

Verkoopinformatie
De Museumwinkel
Van Welderenstraat 114, Nijmegen
www.demuseumwinkel.nl

Trotseer een storm met één hand

Hmmm, koekjes 
van eigen deeg

Als bakkersdochter groeide Marijntje van 
Benthum op met de geur van versgebakken 
lekkernijen. Haar ouders hadden 25 jaar lang 
verschillende bakkerswinkels in het Land van 
Cuijk. Inmiddels bakt Marijntje koekjes ‘Van 
Eigen Deeg’ in een ambachtelijke bakkerij in 
Nijmegen. En, duurzaam en milieuvriendelijk 
verpakt.

“Sinds de start Van Eigen Deeg hebben we 
voor onze koekjes verantwoorde ingrediën-
ten gebruikt”, vertelt de koekjesexpert. “Een 
verantwoorde verpakking was dan ook een 
logische vervolgstap.” Resultaat? Een volledig 
composteerbare verpakking, gemaakt van 
landbouwafval, maar met dezelfde kwalitei-
ten en eigenschappen als normaal papier en 
karton.

De lege verpakking kan bij het GFT-afval en 
is na 90 dagen volledig afgebroken. Marijntje: 
“Hiermee laten we als eerste bakkerij zien 
dat duurzaam verpakken van koekjes echt 
mogelijk is.” De ambachtelijke koekjes zijn ver-
krijgbaar in de smaken cranberry kokos, spelt 
choco, vijg havermout en honing amandel. 

Voor verkoopadressen: vaneigendeeg.nl

Binnen blĳ ven voor weer en wind? 
Natuurlĳ k niet. Alleen, een nat pak, dat 
wil je liever niet. Een goede paraplu is 
dan ook onmisbaar. Het liefst een grote 
om met z’n tweeën onder te schuilen. 
En een die niet omklapt en uit elkaar 
waait bĳ  een stevige wind. Met deze 
aerodynamische flin-
kerd hoef je nooit 
meer te vechten 
met je plu, zelfs niet bĳ  
windkracht 10. Door zĳ n asymmetri-
sche vorm drĳ ft de Senz XXL op de 

wind en hoef je ‘m maar met één hand 
vast te houden. Inclusief twee jaar 
garantie.

Verkoopinformatie
Verkrijgbaar via Senz.com voor € 69,90
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aandacht voor

Alex Schrĳ ver: ‘Ik ben een bezige bĳ ’

A lex Schrĳ ver (52) mag zich 
sinds het begin van dit jaar 
de nieuwe voorzitter noemen van de Beuningse Hockeyclub MHCB. “Met een dochter die keept bĳ  meisjes A2, was ik als coach al betrokken bĳ  de club. Ik wilde best meer doen en heb me aangemeld voor een bestuurs-functie. Uiteindelĳ k rolde daar het voorzitterschap uit en dat ben ik niet uit de weg gegaan. 

We zĳ n gestart met een geheel nieuw bestuur, waar ook jonge mensen deel van uitmaken. MHCB is een hele 
levendige club met veel goede mensen die zich inzetten in commissies, als coach en op tal van andere plekken. MHCB is een club voor iedereen. In 

welk elftal je ook speelt, elk lid heeft recht op de juiste uitdaging. Daar 
gaan we als bestuur op inzetten.  

G-hockey
We gaan dit voorjaar nog een stapje verder en beginnen met hockey voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen met een licht verstandelĳ ke beper-

king. ‘G-hockey’ noemen we dat. 
Lekker sportief bezig zĳ n in een team, natuurlĳ k onder goede begeleiding.” Naast een volledige baan en een aan-tal andere vrĳ willigersklussen zĳ n de dagen van Alex Schrĳ ver met zĳ n nieuwe rol als voorzitter van MHCB goed gevuld. “Ik ben nu eenmaal een bezige bĳ ”, lacht hĳ . ¶

Hans van Deurzen staat pal voor 50-plussers
D e 70-jarige Hans van Deur-

zen heeft een drukke periode 
achter de rug als lĳ sttrekker van ‘50plus Nĳ megen’, voorheen De Verenigde Seniorenpartĳ  Nĳ megen. Hĳ  heeft er alles aan gedaan om zĳ n partĳ  zo goed mogelĳ k in de schĳ n-

werpers te zetten. “Belangrĳ ke punten voor ons zĳ n onder meer het gratis 
buskaartje voor 65-plussers”, vertelt hĳ  nog voor de verkiezingen. “Dat 
maakt het voor ouderen met een klei-ne portemonnee toch mogelĳ k om er in Nĳ megen op uit te gaan. Veel een-zaamheid wordt daarmee voorkomen.”

Ook na de verkiezingen blĳ ft Hans van Deurzen de partĳ  aanvoeren. 
De ‘vernieuwer met levenservaring’ heeft er zin in. “Samen met mĳ n 
partĳ genoten wil ik onbevooroor-
deeld en met alle generaties werken 

aan een betere samenleving waar-
aan iedereen kan deelnemen. Ik ben heel optimistisch over de uitslag van de verkiezingen. Het zou zomaar 
kunnen dat we vier of vĳ f zetels gaan binnenhalen. Helemaal mooi zou het zĳ n als we ook weer een wethouder zouden mogen leveren voor het nieu-we college. Als we onze ambities waar 

maken, zit er misschien zelfs een 
tweede wethouder in. Die zou zich 
dan speciaal voor ouderenbeleid kun-nen inzetten. Of ik zelf op die stoel ga zitten? Mocht ik ervoor gevraagd worden en als de mensen denken dat ik het moet zĳ n, dan doe ik het. Nĳ -megen kent een grote groep ouderen waar ik me graag voor wil inzetten.” ¶
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In Aandacht voor draaien we de rollen om: jij gaat over de inhoud. Een opmerkelijk bericht, een bijzonder persoon, een te gek evenement, jij bepaalt wie of wat wij voor jou in de schijnwerpers zetten.

V

Vertel!
Heb jij iets moois, grappigs of bijzonders te vertellen? Bel of mail ons en vraag naar de mogelijkheden (tarieven).

Kies voor 
waardevolle 

inhoud die jouw 
klanten raakt!

Door jouw eigen verhaal 
te vertellen val je op en 
onderscheid je je van de 

concurrentie



Springlevend024 in het kort 
  Een nieuw magazine, exclusief voor 50-plussers in de regio 024 
(volgens het CBS in 2022 zo’n 50% van alle inwoners)

 Onze kernwaarden: ontzorgen, betrouwbaarheid, kwaliteit

 Gemiddeld bereik: 75.000 potentiële klanten m/v

 Uniek in de regio met hoge oplage van 50.000

 Verspreiding huis-aan-huis via geselecteerd postcode gebied

  Extra verspreiding via ziekenhuizen, bibliotheken en supermarkten. 
Zie www.springlevend024.nl voor de locaties

 Uitgebreide mogelijkheden voor advertenties en branded content

  Verschijnt 5x per jaar: maart, mei, juli (speciale zomer editie), oktober, 
december (speciale winter editie) 

  Wil je meer? Wij helpen ook met jouw eigen uitingen: persberichten, folders 
en fl yers, websites en copywriting, e-mail marketing, social mediacampagnes

naam rubriek
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The story of

De zevenmĳ lslaarzen 
van Linnartz

Persoonlijker, effi ciënter, fl exibeler. Het particulier onderwijs vult moeiteloos de hiaten die het regulier on-
derwijs laat vallen. Bij het Nijmeegse familiebedrijf Linnartz Opleidingengroep BV weten ze dat maar al te 
goed. Met de derde generatie Giesbers aan het roer is het instituut klaar voor de toekomst. 
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‘Wie voor 
Linnartz kiest, 
komt terecht in 

een kleine groep 
van maximaal 20 

studenten’
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De magie van Linnartz en het getal 7
1937    Martin Linnartz tekent voor de oprichting van het opleidingen-instituut

1947   Jo Giesbers neemt de directio-nele bevoegdheden over1967   Verdere professionalisering, er worden extra docenten in dienst genomen1987   Zoon Jomares Giesbers neemt de algemene directie over1997   Grote uitbreidingen binnen het bedrijf, aanbod opleidingen verdubbelt
2017   De derde generatie Giesbers, zoon Koen, treedt toe tot de directie en neemt de dagelijkse leiding over. 

de Nĳ meegse Sint Annastraat. Behalve in Nĳ megen had Linnartz ook vĳ f leslocaties 
verspreid door het hele land. Toen het aantal studenten tĳ dens de economische crisis 
halveerde, bleven alleen Nĳ megen, Breda en Amsterdam over. 

Toekomstplannen
Inmiddels ziet de toekomst er alweer een stuk zonniger uit. Met 500 studenten die 
een beroeps- of vakopleiding volgen, zit het aantal aanmeldingen in de lift. Reden 
temeer om de toekomst van Linnartz als familiebedrĳ f veilig te stellen. Onder leiding 
van ‘coming man’ zoon Koen ligt de focus nu op een zo breed mogelĳ k aanbod van 
opleidingen op maat. Toch is het ons de afgelopen jaren een paar keer gelukt. De 
opleiding lichtarchitectuur is er zo een, of de opleiding evenementen, account en 
officemanagement.”

Jaarlĳ ks komen er bĳ  Linnartz zo’n 4 of 5 nieuwe opleidingen bĳ . Elke opleiding 
wordt eerst langs de eigen strenge meetlat gelegd. Is het bedenken van een opleiding 
volgens Jomares nog te doen, het technisch en inhoudelĳ k ontwikkelen ervan is een 
tweede. De opleiding moet aansluiten op de praktĳ k en de wensen en eisen van het 
bedrĳ fsleven en/of de consument. 

Belangrijkste kracht
Het is de kracht van Linnartz én Jomares, als innovator. De belangrĳ kste functie-
eisen? “Trends volgen, mensenkennis hebben en oren en ogen openhouden.” Tel hier 
de inzet van veel knowhow, ervaring en creativiteit bĳ  op en de toekomst 
tekent zich af: een efficiënt en aantrekkelĳ k opleidingenpakket dat jaarlĳ ks 
honderden studenten een erkend diploma of certificaat oplevert. 

Maar er is meer. Wie een opleiding van Linnartz kiest, komt terecht in een kleine 
groep van maximaal 20 studenten. Voor elk studievak, gemiddeld zes in een oplei-
ding, kan bovendien een afzonderlĳ k erkend diploma worden behaald. Ook prettig: elk 
studiejaar heeft verschillende startmomenten waardoor studenten kunnen beginnen 
wanneer ze willen.

Alle studenten kunnen tĳ dens hun opleiding rekenen op persoonlĳ ke begeleiding 
door ervaren vakdocenten. En de kers op de taart? Studenten die gedurende het 
studiejaar ziek worden of de studie door andere omstandigheden tĳ delĳ k moeten 
onderbreken, kunnen die op elk gewenst moment weer oppakken zonder extra in de 
buidel te hoeven tasten.  ¶

Zĳ n visitekaartje is te klein voor alle func-
ties die hĳ  uitoefent: vinoloog, studieadvi-
seur, journalist, auteur, docent, verkoop-
trainer. Sinds 1989 is Jomares Giesbers (59) 
bovendien directeur van Linnartz Oplei-

dingengroep BV. Dit jaar draagt hĳ  het stokje over aan 
zoon Koen Giesbers (29), wat hem ruimte geeft voor 
wat hĳ  het allerliefste doet: het bedenken, creëren en 
ontwikkelen van nieuwe opleidingen. 

Daarbĳ  volgt hĳ  kritisch alle ontwikkelingen in het on-
derwĳ s. Giesbers stoort zich mateloos aan de verspilling 
van tĳ d en dus geld. “Neem nu de lestĳ d. Op reguliere 
scholen duurt een les 50 minuten. Bruto. Vĳ f minuten 
inloop, vĳ f minuten uitloop, en tenminste vĳ f minuten 

in zo’n les verdoen studenten aan social talk, eten en 
bĳ voorbeeld naar het toilet gaan. Netto dus nog maar 
circa een half uurtje voor zo’n les.” 

Duur van de lessen
Bĳ  Linnartz en andere particuliere instituten duren 
de lessen twee of drie uur. Daar gaan die onrendabele 
minuten ook vanaf, maar per saldo blĳ ft méér netto 
lestĳ d over. Giesbers: “Dat is dus pure winst en ver-
kort de opleidingsduur aanmerkelĳ k. Hierdoor kunnen 
studenten een beroepsopleiding in één studiejaar, dat is 
acht maanden, afronden.”

Al sinds de oprichting in 1937 huist het gerenommeerde 
opleidingsinstituut in enkele monumentale panden aan 

   Made in 024
Brouw jij het lekkerste biertje, timmer 
je kasten van eigen design of verkoop 
je zelfgemaakte handtassen? In Made 
in 024 krijg jij de kans jouw product 
op een unieke manier voor het voet-
licht te brengen. Wist je dat 50-plus-
sers kwaliteit en betrouwbaarheid 
zeer belangrijk vinden? Gebruik deze 
wetenschap en reserveer een podium 
in Springlevend024. Per editie lichten 
we één product uit, geschreven door 
een professioneel journalist.  

   Aandacht voor
Wil je iets kwijt aan alle 50-plussers in 
Nijmegen en omgeving? Laat een van 
onze journalisten er een kort artikel 
over schrijven en zet jezelf of jouw 
bedrijf in de schijnwerpers! Wil je er 
een foto of illustratie bij? Regelen 
we voor je! Vertel een kort of langer 
verhaal dat relevant is voor jouw 
doelgroep en past bij je bedrijf. Hulp 
nodig? Onze content marketing 
specialist denkt graag met je mee 
over waardevolle inhoud die jouw 
klanten raakt.

Beste ondernemer,
Hoe bereik ik mijn doelgroep? Hoe krijg ik meer 

klanten? Een hele zoektocht soms en wat 
werkt nu echt? Springlevend024 richt zich 
specifiek op de koopkrachtige 50-plusser 
in Nijmegen en omgeving. Deze snelgroei-
ende doelgroep staat nog volop in het 
leven en maakt bewuste keuzes. Is deze 
doelgroep interessant voor jou? We gaan 
graag met je om tafel en helpen je verder!

Gert Verberk
Uitgever Springlevend024

Meer verkoop met je verhaal 
Marketing draait meer dan ooit om relevante content. Je komt dichterbij je potentiële 
klanten, houdt langer de aandacht vast én creëert onbewust een band. Door jouw eigen 
verhaal te vertellen val je op en onderscheid je je van de concurrentie. 

Wij geven je verhaal niet alleen een podium, 
maar ook de benodigde kwaliteit. Alleen met 
hoogwaardige en originele content marketing 
ontstijg je de alom aanwezige middelmaat. 
We werken met de beste professionals die 
graag voor je aan de slag gaan.

   The Story Of
Wie ben je als ondernemer? Waarom moeten 
klanten bij jou zijn? Wat maakt jouw bedrijf 
uniek? Wat is het verhaal erachter? Geef 
potentiële klanten de kans je te leren kennen, 
win vertrouwen en de eerste stap naar een 
klantrelatie is gezet. 
In The Story Of vertel jij jouw eigen unieke 
verhaal waarmee jij een onuitwisbare indruk 
achterlaat. Handig voor jou: je mag het ver-
haal (evt aangepast) gebruiken voor je eigen 
website of nieuwsbrief.

Hebben & Houden

MADE IN 024

Bye bye waakhond, 
hallo digitale deurspion
Helaas, veel criminelen hebben het voorzien op ouderen. 
Vaak gekleed in bedrijfsuniform staan ze voor de deur. 
Met een slimme babbeltruc praten ze zichzelf naar 
binnen, om vervolgens waardevolle spullen en contant 
geld te stelen. Met een digitale deurspion kijk je via een 
camera wie er voor de deur staat en vraag je naar de reden 
van het bezoek voordat je de deur opendoet. Voelt een stuk veiliger. Ook handig: de opna-
mefunctie. Voor als je een vergeetachtige of dementerende vader of moeder hebt en wilt 
controleren wie er op bezoek is geweest.  

Verkoopinformatie
Verkrijgbaar via verschillende webshops en doe-het-zelfzaken, prijzen vanaf € 43,99 

De schoonheid van de natuur aan de muur
Vlinders zĳ n geliefd 
vanwege hun schoon-
heid en gratie. Ze 
staan symbool voor 
dans en vreugde en 
de schoonheid van de 
natuur. Met een op-
gezet exemplaar van 
De Museumwinkel in 
Nĳ megen kun je er 
op een verantwoorde 
manier van genieten. De vlinders zĳ n 
verkrĳ gbaar in speciaal voor De Muse-
umwinkel handgemaakte houten lĳ s-
ten. De afgebeelde vlinders komen voor 

in Peru en Indonesië 
en kosten ingelĳ st 
€289,95. Liever een 
goedkoper exemplaar? 
De Museumwinkel 
heeft meer dan 350 
soorten opgezette 
vlinders op voorraad, 
prĳ zen variëren van 
ongeveer €10 tot €900.

Verkoopinformatie
De Museumwinkel
Van Welderenstraat 114, Nijmegen
www.demuseumwinkel.nl

Trotseer een storm met één hand

Hmmm, koekjes 
van eigen deeg

Als bakkersdochter groeide Marijntje van 
Benthum op met de geur van versgebakken 
lekkernijen. Haar ouders hadden 25 jaar lang 
verschillende bakkerswinkels in het Land van 
Cuijk. Inmiddels bakt Marijntje koekjes ‘Van 
Eigen Deeg’ in een ambachtelijke bakkerij in 
Nijmegen. En, duurzaam en milieuvriendelijk 
verpakt.

“Sinds de start Van Eigen Deeg hebben we 
voor onze koekjes verantwoorde ingrediën-
ten gebruikt”, vertelt de koekjesexpert. “Een 
verantwoorde verpakking was dan ook een 
logische vervolgstap.” Resultaat? Een volledig 
composteerbare verpakking, gemaakt van 
landbouwafval, maar met dezelfde kwalitei-
ten en eigenschappen als normaal papier en 
karton.

De lege verpakking kan bij het GFT-afval en 
is na 90 dagen volledig afgebroken. Marijntje: 
“Hiermee laten we als eerste bakkerij zien 
dat duurzaam verpakken van koekjes echt 
mogelijk is.” De ambachtelijke koekjes zijn ver-
krijgbaar in de smaken cranberry kokos, spelt 
choco, vijg havermout en honing amandel. 

Voor verkoopadressen: vaneigendeeg.nl

Binnen blĳ ven voor weer en wind? 
Natuurlĳ k niet. Alleen, een nat pak, dat 
wil je liever niet. Een goede paraplu is 
dan ook onmisbaar. Het liefst een grote 
om met z’n tweeën onder te schuilen. 
En een die niet omklapt en uit elkaar 
waait bĳ  een stevige wind. Met deze 
aerodynamische flin-
kerd hoef je nooit 
meer te vechten 
met je plu, zelfs niet bĳ  
windkracht 10. Door zĳ n asymmetri-
sche vorm drĳ ft de Senz XXL op de 

wind en hoef je ‘m maar met één hand 
vast te houden. Inclusief twee jaar 
garantie.

Verkoopinformatie
Verkrijgbaar via Senz.com voor € 69,90
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aandacht voor

Alex Schrĳ ver: ‘Ik ben een bezige bĳ ’

A lex Schrĳ ver (52) mag zich 
sinds het begin van dit jaar 
de nieuwe voorzitter noemen van de Beuningse Hockeyclub MHCB. “Met een dochter die keept bĳ  meisjes A2, was ik als coach al betrokken bĳ  de club. Ik wilde best meer doen en heb me aangemeld voor een bestuurs-functie. Uiteindelĳ k rolde daar het voorzitterschap uit en dat ben ik niet uit de weg gegaan. 

We zĳ n gestart met een geheel nieuw bestuur, waar ook jonge mensen deel van uitmaken. MHCB is een hele 
levendige club met veel goede mensen die zich inzetten in commissies, als coach en op tal van andere plekken. MHCB is een club voor iedereen. In 

welk elftal je ook speelt, elk lid heeft recht op de juiste uitdaging. Daar 
gaan we als bestuur op inzetten.  

G-hockey
We gaan dit voorjaar nog een stapje verder en beginnen met hockey voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen met een licht verstandelĳ ke beper-

king. ‘G-hockey’ noemen we dat. 
Lekker sportief bezig zĳ n in een team, natuurlĳ k onder goede begeleiding.” Naast een volledige baan en een aan-tal andere vrĳ willigersklussen zĳ n de dagen van Alex Schrĳ ver met zĳ n nieuwe rol als voorzitter van MHCB goed gevuld. “Ik ben nu eenmaal een bezige bĳ ”, lacht hĳ . ¶

Hans van Deurzen staat pal voor 50-plussers
D e 70-jarige Hans van Deur-

zen heeft een drukke periode 
achter de rug als lĳ sttrekker van ‘50plus Nĳ megen’, voorheen De Verenigde Seniorenpartĳ  Nĳ megen. Hĳ  heeft er alles aan gedaan om zĳ n partĳ  zo goed mogelĳ k in de schĳ n-

werpers te zetten. “Belangrĳ ke punten voor ons zĳ n onder meer het gratis 
buskaartje voor 65-plussers”, vertelt hĳ  nog voor de verkiezingen. “Dat 
maakt het voor ouderen met een klei-ne portemonnee toch mogelĳ k om er in Nĳ megen op uit te gaan. Veel een-zaamheid wordt daarmee voorkomen.”

Ook na de verkiezingen blĳ ft Hans van Deurzen de partĳ  aanvoeren. 
De ‘vernieuwer met levenservaring’ heeft er zin in. “Samen met mĳ n 
partĳ genoten wil ik onbevooroor-
deeld en met alle generaties werken 

aan een betere samenleving waar-
aan iedereen kan deelnemen. Ik ben heel optimistisch over de uitslag van de verkiezingen. Het zou zomaar 
kunnen dat we vier of vĳ f zetels gaan binnenhalen. Helemaal mooi zou het zĳ n als we ook weer een wethouder zouden mogen leveren voor het nieu-we college. Als we onze ambities waar 

maken, zit er misschien zelfs een 
tweede wethouder in. Die zou zich 
dan speciaal voor ouderenbeleid kun-nen inzetten. Of ik zelf op die stoel ga zitten? Mocht ik ervoor gevraagd worden en als de mensen denken dat ik het moet zĳ n, dan doe ik het. Nĳ -megen kent een grote groep ouderen waar ik me graag voor wil inzetten.” ¶
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In Aandacht voor draaien we de rollen om: jij gaat over de inhoud. Een opmerkelijk bericht, een bijzonder persoon, een te gek evenement, jij bepaalt wie of wat wij voor jou in de schijnwerpers zetten.

V

Vertel!
Heb jij iets moois, grappigs of bijzonders te vertellen? Bel of mail ons en vraag naar de mogelijkheden (tarieven).

Kies voor 
waardevolle 

inhoud die jouw 
klanten raakt!

Door jouw eigen verhaal 
te vertellen val je op en 
onderscheid je je van de 

concurrentie
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Opmaak door ons verzorgd vanaf € 25,- 
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Formaten (b x h)
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Gemiddeld besteden Nederlanders er 93 
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van 50-plussers die bewuste keuzes maken. 
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mensen in misschien wel de beste helft 
van hun leven! 

   Online
Blijf het hele jaar door in contact met onze 
doelgroep, jouw klanten. Wij bieden je 
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redactie vooraf gescreend en professioneel 
geredigeerd. 

* Bron: NOM Print & Doelgroep Monitor Gfk Trends in digitale media

Meer informatie? 
Ga naar www.springlevend024.nl of 

neem direct contact met ons op.
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