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Actie • CORPUS

Leef! geeft 5 x 2 gratis entreekaarten weg voor CORPUS ‘reis door de mens’

Kans maken op gratis  
entreekaartjes voor CORPUS?

CORPUS: de attractie van het  
menselijk lichaam
Ons lichaam is de basis van alles, maar hoe werkt 

dit nou eigenlijk? U krijgt een spectaculaire reis 

door het menselijk lichaam. U leert hoe het in 

elkaar zit, hoe het werkt en wat u moet doen om 

het gezond te houden. 

Maak in het 5D harttheater een 

duizelingwekkende reis als rood bloedlichaampje 

en ontdek in de hersenshow de spectaculaire 

werking van het menselijk brein. Hoe reageren de 

darmen op een broodje kaas? Wat gebeurt er als u 

niest en waar op uw tong proeft u suiker of juist 

zout? Het antwoord op deze en duizenden andere 

vragen vindt u tijdens de ontdekkingstocht voor 

jong én oud bij CORPUS ‘reis door de mens’.

WINACTIE
Kans maken op 2 gratis kaarten t.w.v. € 32,50?  

Stuur dan vóór 1 mei een e-mail naar  

leef@serviceapotheek.nl met als onderwerp 

CORPUS of schrijf naar Leef!, Postbus 151,  

5201 AD ’s-Hertogenbosch, onder vermelding 

van ‘CORPUS’.

Exclusieve aanbieding voor Leef! lezers
Bezoek CORPUS met € 5,00 korting. U betaalt 
per persoon € 13,25 (i.p.v. € 18,25). CORPUS  
werkt met tijdsloten dus boek op tijd via  
www.corpusexperience.nl/leef. De actie is 
geldig tot en met 7 juli 2017. Voor een bezoek 
aan CORPUS geldt een minimumleeftijd van  
6 jaar. 

Puzzel • Goede doel opbrengst

Colofon
Aan dit nummer werkten mee
Bas Albers, Olga Commandeur, Marieke 

Eijt, Renetta Fransens, Lolita Havinga, 

Karen Hohner, Milou Jansen, Milou van 

Loon, Jeroen Mentink, Bas Peijs, Emma 

Piersma, Mariëlla de Rooij-Duran, Bianca 

ten Velde, Olga van Vemde, Emma Vogels, 

Volle Maan.

Fotografie
Marjolein Annegarn, Shutterstock.

Vormgeving
Mosadex communicatie.

Informatie
In Nederland zijn ruim 445 Service  

Apotheken. Voor adressen en meer  

informatie kunt u terecht bij: 

Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., 

Postbus 151, 5201 AD ’s-Hertogenbosch.  

T 088 - 276 84 84. 

E leef@serviceapotheek.nl. 

www.serviceapotheek.nl. 

Leef! is een gratis magazine van Service 

Apotheek en verschijnt vier keer per jaar.

Oplage: 1.300.000.

Uitgever
Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. 

Redactie-/postadres: Leef!, Postbus151, 

5201 AD ’s-Hertogenbosch. 

Aan de inhoud van Leef! wordt de grootst 

mogelijke zorg besteed. Aan de artikelen 

kunnen geen rechten worden ontleend. 

Advertenties en hun inhoud komen volle-

dig ter verantwoording van de betreffende 

organisatie c.q. juridische entiteit. Niets 

uit deze uitgave mag, op welke wijze dan 

ook, worden verveelvoudigd zonder voor-

afgaande toestemming van de uitgever en 

andere auteursrechthebbenden.

Exclusieve 

aanbieding

Service Apotheek overhandigt cheque 
ter waarde van € 23.142,10

Een geweldige donatie 
aan de KanjerKetting! 

Heeft u in 2016 gepuzzeld voor de KanjerKetting? Bedankt! De meeropbrengst 

van de puzzels in Leef! gaat ieder jaar naar een goed doel. In 2016 hebben alle 

lezers maar liefst € 23.142,50 bij elkaar gepuzzeld voor de KanjerKetting, de 

steun voor kinderen met kanker.

KanjerKetting vertelt het verhaal van kinderen met kanker
De KanjerKetting is een initiatief van de Vereniging Ouders, Kinderen en 

Kanker (VOKK) en is bedoeld als beloningssysteem voor kinderen met kanker. 

De behandeling van kinderkanker duurt lang en is fysiek en mentaal zwaar. 

Chemokuren, bestralingen, scans, haarverlies, operaties of een supergoede dag? 

Voor elke behandeling of gebeurtenis is er een speciale kraal beschikbaar, om 

te rijgen aan de KanjerKetting. De kralen worden uitgedeeld in kinderoncolo-

gische ziekenhuizen. Deze ketting, vol met ervaringen, vertelt het persoonlijke 

verhaal van kinderen met kanker.

De opbrengst
Woensdag 8 februari nam Marinka Draaijer van de VOKK de cheque in ont-

vangst. Enthousiast vertelt ze: “Zo’n donatie komt niet vaak voor, we zijn hier 

enorm blij mee! Met dit grote bedrag kunnen we ongeveer 300 kinderen 

voorzien van de meest prachtige kralen. Laatst hebben we op verzoek van 

ouders een ambulance-kraal toegevoegd voor elke rit met een ambulance. 

De ontwikkeling van zo’n nieuwe kraal is een lang proces en kost geld. Ook 

daar kunnen we deze donatie goed voor gebruiken!”

Marinka Draaijer van de VOKK (links) en Emma Vogels van Service Apotheek (rechts).


