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Springlevend024 in het kort 
  Een 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

  Verspreiding huis-aan-huis via  
geselecteerd postcode gebied

  Uitgebreide mogelijkheden voor  
advertenties en branded content

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

  Verschijnt in maart, juni (speciale 
zomereditie), oktober en december 
(speciale wintereditie)

  We helpen ook met jouw eigen  
uitingen: persberichten, folders en 
flyers, websites en copywriting,  
e-mail marketing, social media- 
campagnes

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 snelgroeiende 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



  aangeBoden door
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.

Meer verkoop met je verhaal 

Kies voor waardevolle 
inhoud die jouw  
klanten raakt!
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AANGEBODEN DOOR DE LINDENBERG

Bij de Lindenberg in Nijmegen volg je cursussen in muziek, dans, schrijven, beeldende kunst en theater. 
Op alle niveaus, en voor alle leeftijden! Ook de muzikanten in de 35 bands bij de Lindenberg variëren in 
leeftijd, een maximale leeftijd is er niet. De band Traditional Jazz bestaat bijna volledig uit 60-plussers.

Foto's: Valerie Spanjers

Spelen in een band bij de Lindenberg is voor alle leeftijden

 D e band speelt al zo'n 12,5 jaar samen in de huidige samenstelling, alleen de bassist wisselt regelmatig. Ger van 72 en Henry van 63 spelen gitaar, Marleen van 61 speelt sax, Joost van 65 speelt trompet en bugel, Herman van 60 speelt drums, Guy van 62 speelt tenorsax en benjamin Daniël van 21 is op dit moment de bassist. In het dagelijks leven zijn ze docent, bedrijfsarts, HR-manager, of gepensioneerd, maar iedere dinsdagavond komen ze samen in de Lindenberg om te repeteren onder de bezielen-de leiding van muziekdocent Luciën. En daarna drinken ze een biertje in het café.

Ze spelen jazzmuziek, maar niet alleen traditionele jazz zoals de naam van hun band doet vermoeden: ook moderne compo-nisten komen voorbij. Ongeveer vijf keer per jaar staat de band op een podium, bij de Lindenberg zelf maar ook bij plekken als Trianon of Brebl.  

Waarom vinden ze het eigenlijk zo leuk om samen in deze band te spelen? 'Het geluid dat je samen kunt maken', noemt Marleen, maar ook de vaste waarde van één keer per week samen spe-

len is heel fijn. Joost vindt de leuke mensen ook wel heel waar-devol, ‘je zou ons bijna vrienden kunnen noemen'. Voor Henry is de begeleiding ook belangrijk, zo blijf je jezelf ontwikkelen als muzikant. 

Leer je nog wel wat bij op deze leeftijd dan, als je al zo lang mu-ziek maakt? Zeker! Vooral binnen het improviseren leert de band nog altijd bij. En, voegt docent Lucien toe: ‘Hoe meer je weet van muziek, hoe meer je beseft wat je allemaal nog niet weet.’ 
De bandleden zijn ervan overtuigd dat er geen maximale leeftijd zit aan het spelen in een band. Zolang je je instrument vast kunt houden, je handen nog meewerken en je ogen goed genoeg zijn om de muziek te lezen kan je blijven spelen. Traditional Jazz heeft haar laatste noot nog lang niet gespeeld! 

Ook iets voor jou? 
bekijk het ruime aanbod in muzieklessen en bands op www.delindenberg.com
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Tekst: Hans Bouwman • Foto's: Rob KoppersAANGEBODEN DOOR GEZONDHEIDSCENTRUM DE KROON

Een echt familiebedrijf, zo noemen Ronald en Irma Jansen de drie gezondheidswinkels die ze hebben 
in Wijchen, Nijmegen en Arnhem. Ronald (63) is meestal in Wijchen bij De Kroon te vinden, zoon Tim 
(34) staat in De Pimpernel in Nijmegen en zoon Bas (33) bestiert de gezondheidswinkel in de Wever-
straat in Arnhem. Irma (61) werkt als gediplomeerd kinesioloog en hypnotherapeut en is bij diverse 
vestigingen te vinden. 

In 2013 nam het echtpaar Jansen De 
Kroon in Wijchen over en daarmee een 
brok geschiedenis, want het ontstaan 
van de zaak aan de Markt gaat terug 
tot 1919. Aanvankelijk als herberg, 

maar toen de eigenaar ‘dingetjes ging 
brouwen’ en zich bezighield met homeo-
pathie en handoplegging werd het al gauw 
een soort drogisterij. Nu, ruim een eeuw 
later, bestaat de zaak nog steeds en is het 
een bekende gezondheidswinkel. Klanten 
kunnen er terecht voor drogisterijartikelen 
en nog veel meer. Of het nu om afslanken, 
sportvoeding, natuurlijke cosmetica, ge-
zonde voeding of vitaminen en mineralen 
gaat, bij De Kroon is het te vinden. 
In 2016 werd de gezondheidswinkel in de 
Weverstraat in Arnhem overgenomen en in 

2021 De Pimpernel in de Bloemerstraat in 
Nijmegen. Deze zaak is gespecialiseerd in 
voedingssupplementen en sportvoeding. 

Goede opleiding
Naast het verkopen van producten is het 
geven van deskundig advies over ‘natuur-
lijke’ gezondheid heel belangrijk, zegt Ro-
nald Jansen. “De medewerkers beschikken 
over een goede opleiding en hebben vaak 
jaren ervaring op het gebied van gezond-
heidsproducten. De door de medewerkers 
genoten opleidingen variëren van drogis-
terij en orthomoleculaire geneeskunde tot 
voedings- en dieetleer.”
“Wij gaan echter niet op de stoel van de 
huisarts zitten”, zegt Irma Jansen. “Zeer 
zeker niet. Wij zijn complementair aan de 

geneeskunde; wij hebben ons gespeciali-
seerd in voedingsproducten en voedings-
supplementen en bieden een toegevoegde 
waarde door het deskundige advies dat we 
kunnen geven.”
De Kroon en de gezondheidswinkel in 
Arnhem zijn aangesloten bij de inkoopor-
ganisatie Gezond en Wel die meer dan 
honderd vestigingen door heel Nederland 
heeft en beschikt over een eigen academie 
die medewerkers opleidt en bijschoolt en 
regelmatig (product)trainingen geeft.

Therapeuten
De combinatie van winkel en praktijk 
vinden Ronald en Irma Jansen belangrijk. 
Naast het verkopen van producten en het 
geven van adviezen, kunnen mensen bij  

De Kroon dan ook terecht bij diverse thera-
peuten die in het pand een praktijkruimte 
hebben. Onder meer op het gebied van na-
tuurgeneeskunde, orthomoleculaire therapie en 
massagetherapie. Ook is er een schoonheidssalon. 

Irma Jansen werkt zelf ook als therapeut. Ze was in het 
verleden werkzaam in de gezondheidszorg, onder meer met de-
menterende ouderen in Dekkerswald en bij De Winkelsteegh  
in Nijmegen. In de loop der jaren raakte ze geïnteresseerd in na-
tuurgeneeskunde en volgde ze veel cursussen en opleidingen.  
Ze houdt zich nu bezig met kinesiologie en hypnotherapie.  
Kinesiologie is een alternatieve methode die middels een spier- 
test blokkades en onbalans in fysiek en emotioneel opzicht in  
het lichaam opspoort, bijvoorbeeld slaapproblemen, stress,  
concentratie- en gedragsproblemen. Als hypnotherapeut helpt  
ze mensen die bijvoorbeeld van het roken af willen komen.  

“Ik richt me zowel op de geestelijke als lichamelijke gezondheid. 
Je hebt allerlei technieken om iemand beter in balans te bren-
gen. Eventueel met voedingssupplementen als mensen echt 
iets tekortkomen.” Ze maakt daarbij gebruik van onder meer 
Bach-bloesems die helpen om gemoedsstemmingen bij bepaalde 

gebeurtenissen in de loop van de dag beter in 
evenwicht te houden. De geheel natuurlijke 

originele Bach-bloesems zijn in de jaren dertig 
ontwikkeld door dr. Edward Bach, een arts en 

homeopaat die ervan overtuigd was dat emotio-
neel welzijn de sleutel was tot een goede gezondheid. 

Opvolging
Ronald en Irma Jansen blijven ambitieus. Er is nog ruimte voor 
meer therapeuten en ze zoeken nog een pedicure om het aanbod 
nog completer te maken. Voor de verdere toekomst hopen ze dat 
het bedrijf een familiebedrijf blijft. Met twee zonen die nu ieder 
een vestiging runnen, lijkt dat geen ijdele hoop. “Nee, zeker niet. 
Ze zijn enthousiast en ze willen verder met hetgeen wij hier heb-
ben opgebouwd.”

       Een gezond  
familiebedrijf 

G&W GezondheidsWinkel De Kroon
Markt 19, Wijchen 
024-641 23 79
De Pimpernel
Bloemerstraat 44, Nijmegen  
024-323 61 21

‘Wij gaan 
niet op de stoel  
van de huisarts  
zitten, maar zijn  
complementair’  

Irma Jansen

G&W GezondheidsWinkel 
de Weverstraat
Weverstraat 16A, Arnhem
026-443 39 45

aangeboden door de bIbLIoTHeeK geLderLand ZUId

De Bibliotheek Gelderland Zuid zet zich in voor een samenleving waarin iedereen meedoet en de kans 

krijgt om te leren, anderen te ontmoeten, geïnspireerd te raken en te groeien. 

 Voor boekfanaten die zich 

graag willen aansluiten bij 

een leeskring, organiseert de 

Bibliotheek Gelderland Zuid 

op dinsdag 7 februari 2023 een speed-

date-avond voor nieuwe leeskringen in 

Bibliotheek De Mariënburg in Nijmegen. 

Deelnemers kunnen van 19.30 tot 21.30 uur 

gesprekjes met elkaar aanknopen in de 

bibliotheek. Tijdens deze speeddate- 

avond leer je gelijkgestemden kennen. 

Ook krijg je tips over het opzetten van  

een leeskring. De bijeenkomst is gratis.  

Boekenproeverij

Op maandag 3 april van 20.00 tot 22.00 

uur vindt er weer een Boekenproeverij 

plaats in Bibliotheek De Mariënburg in 

Nijmegen. Een boekenexpert van de bieb, 

een boekverkoper van Dekker v.d. Vegt 

en een literatuurwetenschapper van de 

Radboud Universiteit vertellen dan over 

boeken die hun hart hebben gestolen. 

Oftewel, de ‘pareltjes’ uit de collectie van 

de bibliotheek. Titels die heel geschikt 

zijn voor leeskringen, maar ook voor een 

bredere groep leesliefhebbers. Laat je 

inspireren! Na afloop krijg je een boekje 

mee met alle leestips. 

Koffie & Boek

Heb jij pas een fantastisch boek gelezen 

waarover je graag wilt vertellen? Of krijg 

je graag leestips van anderen? Kom dan 

naar ‘Koffie & Boek’. Iedere derde dinsdag 

van de maand in Bibliotheek Beuningen 

en iedere derde woensdag in Bibliotheek 

Elst. Telkens om 10.00 uur. Neem het boek 

mee waarover je graag wilt vertellen.  

Er staat koffie en thee klaar en samen  

met anderen ga je in gesprek over  

boeken. Je gaat naar huis met een 

mooi lijstje titels die je beslist 

nog wilt lezen. 

Samen praten 
over boeken
Samen met andere leesliefhebbers hetzelfde boek lezen en deze samen bespreken: 

het populaire concept van een leeskring. Zit je al bij een leeskring of wil je het eens 

proberen? De Bibliotheek Gelderland Zuid organiseert verschillende activiteiten voor 

leesliefhebbers.   

Mariënburg 29, Nijmegen 

024 327 49 11 • www.obgz.nl

! Bibliotheekgelderlandzuid

Reserveer je  

(gratis) tickets via  

www.obgz.nl/agenda!

Leeskringservice

De Bibliotheek Gelderland Zuid 

biedt ook een leeskringservice. 

Gedurende het hele jaar worden 

de aangesloten leeskringen op de 

hoogte gehouden van activiteiten 

van de bibliotheek. In november 

ontvangen de leeskringen een Ne-

derland Leest-tas, met een gratis 

boek. Meld jouw leeskring aan via 

www.obgz.nl/leeskringen.

Uittrekselbank 
De Uittrekselbank bevat ruim 1.400 

uittreksels van voornamelijk Neder-

landse literaire werken en meer dan 

150 auteursportretten. De uittreksels 

bestaan uit een samenvatting en 

een bespreking van onder andere 

thematiek, structuur, personages en 

stijl. Handig voor leeskringen! 

Leestips van de bieb 

Wist je dat je op de website van de 

Bibliotheek Gelderland Zuid tiental-

len leestips in verschillende genres 

kunt vinden? Ook vind je hier de 

nieuwste aanwinsten van de 

bieb. Of verdiep je in het aanbod 

Grootletterboeken en anderstalige 

boeken, zoals in het Engels of Fries. 

Laat je verrassen op www.obgz.nl/

leestips. 
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Foto Leeskringservice: Marcel Krijgsman



  Magazine
Van alle Nederlanders leest 80% regelmatig 
een magazine (ruim 11,4 miljoen mensen). 
Gemiddeld besteden Nederlanders er 93  
minuten per week aan, 61 minuten in print  
en 32 minuten digitaal.*  

Springlevend024 sluit aan bij de behoeftes van 
50-plussers die bewuste keuzes maken.  
Positief en inspirerend, voor en over 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 als 
ondernemer naast ons magazine ook online 
aandacht op onze website en Facebookpagi-
na. Profiteer van ons online bereik in de regio 
024 en ga via onze community het gesprek 
aan met 50-plussers. Je advertentie plaat-
sen we door, afgewisseld met redactionele 
content. Wij zorgen ervoor dat jij niet uit het 
zicht verdwijnt!

gratiS premium account t.w.v. € 450!
Wil je een stap verdergaan? Met een gra-
tis premium account ontvang je als vaste 
adverteerder (minimaal 3 keer ¼ pagina) een 
jaar lang exclusief toegang tot de website van 
Springlevend024. Blijf in contact met je (poten-
tiële) klanten en publiceer jouw nieuwtjes, foto’s 
en video’s voor nog meer aandacht. Alle content 
wordt door onze redactie vooraf gescreend en 
professioneel geredigeerd. 

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

zichtbaar zijn in print en online

Meer informatie? 
Ga naar www.springlevend024.nl of neem direct contact 
op via contact@springlevend024.nl of bel 06 238 85 349



SPRING
LEVEND
50+

magazine

voor stad 

en regio

The Story of

Formaat tarief*

2 x 1/1 Op aanvraag

Uitbreiding met 1  
advertentiepagina, 
aansluitend aan  
The Story Of  

Op aanvraag

*  Inclusief professionele journalistieke  
productiekosten en fotografie 

Plusposities

Positie Percentage

Achterpagina 15%

Pagina 2 & 3 10% 

Overige  
plaatsingswensen

10%

aangeboden door
Tarief via advertenties@springlevend024.nl

CoverPlus positie  
Advertentie op de voorpagina rechtsboven 
Tarief via advertenties@springlevend024.nl

display plaatsen 50 exemplaren 
Tarieven via contact@springlevend024.nl

Verschijningsdata 2023
15 maart, 21 juni, 11 oktober en 13 december

online banner (265 x 200 pixels)

Duur plaatsing tarief

Maand 50,-

Kwartaal 125,-

Half jaar 195,-

Jaar 325,-
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advertenties

advertenties

Formaten (b x h) aantal plaatsingen & tarieven

1/8 (102 x 66 mm) 205,- 195,- 190,-

1/4L (209 x 66 mm) 396,- 375,- 368,- 

1/4S (102 x 137 mm) 396,- 375,- 368,-

1/2L (209 x 137 mm) 695,- 665,- 645,-

1/2S (102 x 279 mm) 695,- 665,- 645,-

1/1 (209 x 279 mm) 1230,- 1105,- 995,-

2 x 1/1 (460 x 300 + 3mm) 2215,- 1930,- 1830,-

Tarieven 2023

Tarieven op aanvraag:
Adverteren vanaf €199,- 


