


Geachte heer/mevrouw, heeft u uw favoriete televisieprogramma gemist? Lees hoe u de uitzending alsnog kunt 
bekijken!

Als u deze nieuwsbrief niet kunt lezen, klik dan hier.
Beantwoorden van deze e-mail heeft geen zin omdat er gebruik wordt gemaakt van een 

automatisch verzendadres.

28 juli 2011 doorsturen / afmelden

Geachte heer/mevrouw, 

NU OP PLUSONLINE, DE WEBSITE VAN PLUS MAGAZINE:

Uitzending gemist? Geen probleem!
Met alle drukte van vandaag de dag kan het zomaar gebeuren dat u een 
uitzending van uw favoriete serie of die ene documentaire mist. Gelukkig is er 
Uitzending Gemist: de internetdienst waarmee u eerder uitgezonden tv-
programma’s terug kunt zien.     

Gezond eten om goed te zien
Worteltjes zijn goed voor de ogen, dat vertelt elke moeder haar kind. Wortelen 
bevatten namelijk vitamine A en andere voedingsstoffen die essentieel zijn 
voor de gezondheid van de ogen. Wat kunt u nog meer eten om uw ogen 
gezond en stralend te houden?     

Geef uw mening in ons Plus Panel
Deel uw ideeën met ons! Geef uw mening over Plus Magazine, PlusOnline, actuele gebeurtenissen en vele 
andere onderwerpen. Het is eenvoudig en vrijblijvend - u hebt geen verplichting en bent elke keer vrij om 
deel te nemen aan een onderzoek. Meld u aan op www.pluspanel.nl.

Welke culinaire oliën zijn het gezondst?
Wie op zoek is naar een lekkere olie om in te bakken of om als dressing te gebruiken, kan soms schrikken 
van het enorme aanbod aan oliën in de winkel. Van arachideolie tot zonnebloemolie: er is keuze te 
over. Wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen al die culinaire oliën?
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PLUS 
PUZZELMARATHON

5e puzzel: vind de letters
Zoek de letters op onze website en vind het woord! 
Maak 2x kans op een verblijf voor 4 of 6 personen 
op één van de geselecteerde parken van Landal 
GreenParks t.w.v. €350,-! U maakt tevens 4x kans 
op de hoofdprijs: een Acer netbook!     

ERECTIEPROBLEEM

10 vragen over erectiestoornissen
Naarmate een man ouder wordt, neemt de kans op 
een erectiestoornis toe. Dat is een puur lichamelijke 
kwestie. Of niet? En wat is er nu écht aan te 
doen? 10 vragen en antwoorden over 
erectieproblemen!

AFDINGEN 
KUNT U 
LEREN

Cursus handjeklap voor beginners
€280 korting op een bankstel van €2000? Dat kan. 
Want afdingen hoort niet alleen bij warme 
vakantielanden, ook in eigen land valt veel voordeel 
te behalen. Hoe kunt u het beste afdingen? Lees het 
hier.

WORD 
ABONNEE
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GRATIS 3-delige tassenset 
Neem nu een abonnement voor slechts €11,50 per 3 
maanden en ontvang GRATIS een 3-delige 
tassenset. Elke maand ruim 200 pagina's met 
besparingstips, actuele informatie over uw rechten, 
gezondheid en reizen. Reageer nu en maak 
voordelig kennis met Plus Magazine!

PLUSWINKEL

Platenspeler met ingebouwde speakers 
Pak dit voordeel! Deze platenspeler (33/45/78 
toeren) met ingebouwde versterker en stereo 
luidsprekers, geeft weer geluid aan uw 
platencollectie! Van €49,95 voor €29,95 en geen 
verzendkosten. Reageer snel, slechts 50 stuks 
beschikbaar! OP=OP

NU 
POPULAIR

• Test uw gehoor: verschillende hoortests  

• Tip ons en win een jaar lang gratis energie  

• De machtig mooie Manteling van Walcheren  

• Fit uit het vliegtuig: van anti-verveeltips tot oefeningen  

• Test: eten in attractieparken  

• Afvallen en op gewicht blijven: pasta-aardappelsalade met   
sperziebonen

• Stelling: de overheid moet extremistische personen online   
actiever gaan volgen

ADVERTORIAL

Nieuw: de ideale 
stoel om de Plus in 
te lezen
Zeg ‘Chubby 
Checker’ 
en de gemiddelde 
vijftigplusser zegt 
‘The Twist’. Voor 
Prominent een goede 
reden om haar 

http://public1.tripolis.com/r/iR7yQ2eKJ6nSKQCTVno4+w/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/iR7yQ2eKJ6nSKQCTVno4+w/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/DEl+7Y5xMWx+MK2U3d1Yjw/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/DEl+7Y5xMWx+MK2U3d1Yjw/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/GIi28b8cKGPjs0RcyGyC9g/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/Irjb4Z+1GhsS7aCrvqmMvg/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/OxDWGwcoqhvu6+7VzEe_ig/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/SssIE9rPHnzJOaHsFvq4MA/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/ubqSNAmy1zno2dVJY5ji1Q/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/_3mbY_AHBTqyuA429caMEg/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/_3mbY_AHBTqyuA429caMEg/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/voWRNPXiTaTBgaIlTQ0HVA/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/voWRNPXiTaTBgaIlTQ0HVA/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/4ikDkRWM1zQyHWwl97EOoA/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/4ikDkRWM1zQyHWwl97EOoA/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/HtqNlGM9PGGFUJn94cg8mA/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/HtqNlGM9PGGFUJn94cg8mA/kR3yLfJ3lTe+TEOMb9vpDA/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw


nieuwste 
relaxfauteuil Twist te 
noemen. Waar zou u 
liever Plus in lezen 
dan in de Twist?

PLUSTICKET

Kunstjaarbeurs
Bezoek de Nationale 
Kunstjaarbeurs en 
zie 350 beeldend 
kunstenaars met 
meer dan 1.100 
kunstwerken.Bestel 
nu met korting!

RONDREIS ISRAËL

10-daagse 
exclusieve 
pelgrimstocht
Onder leiding van 
Joke Litjens en Peter 
Denneman zult u een 
cultureel en 
historisch 
reisprogramma 
combineren met 
meditatie en 
bijzondere 
ontmoetingen. Nog 
slechts enkele 
plaatsen 
beschikbaar!
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ONTSPANNING

Spelletjes spelen?
Dat kan op 
PlusOnline! U kunt 
kiezen uit bingo, 
woordtornado en nog 
veel meer. Speel nu!
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