


Onderwerp: Prijswinnaars puzzelmarathon bekend * Computertip: handige 
toepassingen in Picasa

Geachte heer/mevrouw, wat is uw mening over thuisonderwijs geven aan kinderen? Stem op onze stelling!

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.

11 augustus 2011 doorsturen / afmelden

Geachte heer/mevrouw, 

NU OP PLUSONLINE, DE WEBSITE VAN PLUS MAGAZINE:

Prijswinnaars Plus Puzzelmarathon bekend
Heeft u meegedaan aan onze Plus Puzzelmarathon of aan een andere 
prijsvraag in juli? Kijk snel of u tot de prijswinnaars behoort! Ook vindt u hier 
de juiste antwoorden van alle puzzels uit de puzzelmarathon.

Computertip: handige toepassingen in Picasa
Na de vakantieperiode is de kans groot dat u weer leuke nieuwe foto’s hebt 
waar u iets extra’s mee wilt doen. Denk aan een foto e-mailen, deze als 
screensaver instellen, afdrukken of branden op een cd/dvd. Daar is een gratis 
fotobewerkingsprogramma voor: Picasa!

Gehoorschade: een sluipmoordenaar
Voor 1,4 miljoen Nederlanders is het maar goed dat ze de informatie in dit artikel kunnen lezen en niet 
hoeven aan te horen. Een groeiend aantal mensen heeft namelijk een verminderd gehoor. Wat zijn 
de oorzaken van gehoorschade en hoe is het te voorkomen?

De nieuwe hypotheekregels op een rij!
Op 1 augustus 2011 zijn de nieuwe regels voor het verstrekken van hypotheken ingegaan. 
Wat is er nu precies veranderd? De deskundige legt uit!
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PRIJSVRAAG

Maak kans op een Big Green Egg buiten-
kooktoestel t.w.v. €450
Houdt u ervan om lekker eten te bereiden in uw 
eigen tuin? Doe dan nu mee met de prijsvraag 
enmaak kans op een Big Green Egg Mini buiten-
kooktoestel t.w.v. €450!

STELLING

'Thuisonderwijs moet toegestaan worden in 
Nederland'
Een gezin uit Assen emigreert binnen drie weken 
naar België, omdat ze hun kinderen in Nederland 
geen thuisonderwijs mogen geven. Vindt u dat ook 
Nederland thuisonderwijs toe moet staan of juist 
niet? Stem en reageer!

OP 
GEWICHT 
BLIJVEN

Streefgewicht behaald. Wat nu?
De weegschaal geeft uw streefgewicht aan! U hoeft 
niet meer af te vallen, alleen maar uw gewicht te 
behouden. Helaas is dat makkelijker gezegd dan 
gedaan. De kilo’s komen er gemakkelijk weer 
bij. Gelukkig zijn er tips om het gewicht te 
stabiliseren.

WORD 
ABONNEE
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5 Plus Specials voor €15! 
Word nu abonnee en ontvang 5 Plus thema-
specials voor slechts €15 per jaar. U profiteert van 
maar liefst 33% korting. Iedere special omvat maar 
liefst 100 pagina's met prachtige geïllustreerde 
artikelen, boordevol inspiratie, praktische informatie 
en heel veel tips.

PLUSWINKEL

Zwart lederen damestas met 5 vakken 
De laatste stuks zijn nu sterk afgeprijsd! Een ruime 
en compacte, echt lederen damestas, met 5 
afsluitbare vakken en op twee manieren te dragen. 
Normaal €29,95, nu voor €17,50 en geen 
verzendkosten!

NU 
POPULAIR

• Favoriete websites delen met Google+  

• Lief & Leed in de familie: ‘Ik wil niet naar mijn dochters bruiloft   
als mijn ex-man komt’

• Kook verstandig, verspil niets  

• De antwoorden van de Plus Puzzelmarathon 2011  

• Afvallen en op gewicht blijven: Fruit tiramisu met Limoncello  

• Lang leve het lijf  

• Een gevlochten heg maken doet u zo  

SECOND HOME

Dé beurs voor uw 
tweede huis
Op de beurs en in 
seminars voorzien 
experts u van 
praktische tips op 
fiscaal, financieel en 
juridisch gebied. 
Klik hier voor entree 
met korting!
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MUSEA

Hollandse glorie in 
het museum
Dat Nederland zijn 
grootse verleden in 
de zeevaart koestert, 
is te zien in tal van 
bekende musea. 
Maar er zijn ook 
minder bekende 
maritieme musea 
met verrassende 
collecties.Een 
compleet overzicht 
vindt u hier.

MEESTERWERKEN

Verborgen Verhalen
In deze spannende 
collegereeks gaat u op 
zoek naar de achter-
liggende betekenis en 
symboliek van enkele 
van de 
bekendstekunstwerken 
uit de Westerse 
Kunstgeschiedenis.

http://public1.tripolis.com/r/wuvXHCatbRHlMhkxWMEJqg/Z08fpASt8D7Uh+WLL7txZQ/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/wuvXHCatbRHlMhkxWMEJqg/Z08fpASt8D7Uh+WLL7txZQ/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/wuvXHCatbRHlMhkxWMEJqg/Z08fpASt8D7Uh+WLL7txZQ/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/FZAB4b1eNmMcmKQZzD6dQQ/Z08fpASt8D7Uh+WLL7txZQ/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/FZAB4b1eNmMcmKQZzD6dQQ/Z08fpASt8D7Uh+WLL7txZQ/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/FZAB4b1eNmMcmKQZzD6dQQ/Z08fpASt8D7Uh+WLL7txZQ/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/xqKI2QEbDs7ZZojBXh_Hfw/Z08fpASt8D7Uh+WLL7txZQ/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/ZCd5TgbMvbStQ7ewTVF8RA/Z08fpASt8D7Uh+WLL7txZQ/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw
http://public1.tripolis.com/r/bTS18YdYnerOIpSR2hunjg/Z08fpASt8D7Uh+WLL7txZQ/CJIaEB4Q8IGMKY0wV+MgHw


FIETSEN

Fietsrouteplanner
Houdt u van fietsen? 
Stel nu op 
PlusOnline uw eigen 
fietsroute samen.     
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