
HAAL MEER 
UIT FRIESLAND!



‘Mensen met meer groen in de nabije leefomgeving voelen zich gezonder.’  

Zo blijkt uit een groot Nederlands wetenschappelijk onderzoek*. En er bleek 

nog iets. Met alleen groen in de omgeving bent u er nog niet. Het wordt pas 

ècht gezond als u ook actief gebruikmaakt van die groene omgeving. Lekker 

fietsen of wandelen in de Friese natuur. Precies daarom nodigen It Fryske 

Gea en De Friesland Zorgverzekeraar u uit om meer te halen uit Friesland. 

En te kiezen voor het Groen & Fit Collectief. Samen zetten we ons in voor een 

groen Friesland waar u lekker naar buiten kunt. Actief de buitenlucht in. 

Of gewoon ontspannen van vogelgeluiden genieten. Weg van de dagelijkse 

drukte. Daar knapt een mens van op.

Kom. Haal meer uit Friesland en stap over dat hekje!
Als u daar nu ook wat voor voelt, stap dan over dat hekje. Stap over naar het 

Groen & Fit Collectief. Een voordelige zorgverzekering voor u en steun voor 

Friesland. Daarmee maakt u in één keer een mooie driesprong: 

• Steun voor It Fryske Gea en de Friese natuur

• 8% premiekorting op uw zorgverzekering

• Gratis fit welkomstcadeau  

Gezond leven en een goede zorgverzekering gaan hand in hand. Lees hier 

meer over het werk van It Fryske Gea en de voordelen van De Friesland. En 

kijk vooral ook op  www.defriesland.nl/friesland

* Wetenschappelijk onderzoek naar ‘Effecten van nabije natuur op gezondheid en welzijn’, 
Universiteit Wageningen, maart 2009

STAP OVER NAAR 
HET GROEN & FIT COLLECTIEF

G

De provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân



PETRA SPORT HET LIEFST
BUITEN IN DE NATUUR

HAAL MEER UIT FRIESLAND MET IT FRYSKE GEA
Enkele activiteiten waar u met een lidmaatschap bij It Fryske Gea van kunt genieten:

Petra is lid van It Fryske Gea. En verzekerd bij De Friesland 

Zorgverzekeraar. “Ik hou er nou eenmaal niet van dingen half te 

doen’, zegt ze. Haar favoriete buitenactiviteit? Hardlopen naar 

Grikelân en Turkije”, zegt Petra. Dat klinkt ver weg, maar zo heet 

één van de 58 natuurgebieden van It Fryske Gea. Dichtbij 

Leeuwarden, dicht bij de voordeur. Petra heeft een drukke baan. 

“Af en toe een flink stuk hardlopen maakt m’n lijf weer los, m’n 

hoofd weer vrij. Het klinkt gek, maar tien kilometer rennen 

maakt me minder moe dan elke avond op de bank hangen. Even 

weg van de wereld. Lekker dat dat zo dicht bij huis kan.” Petra 

weet dat ze met het Groen & Fit Collectief bijdraagt aan zoveel 

mogelijk gezonde Friese natuur. “Het is echt waar: een gezond 

Friesland begint bij jezelf. Haal er meer uit, dat is beter voor je 

gezondheid.”
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’s Avonds het bos in. Spannend!  
Regelmatig worden in natuurgebied de 

Alde Feanen winterse avondwandelingen 

georganiseerd. Spannend voor jong, 

ontspannend voor oud(eren). Zintuigen

op scherp. Geluiden klinken anders. 

Hoor, een uil! Goed kijken waar u loopt. 

Een spannende belevenis!

Speciaal voor de (klein)kinderen: 
SPEUREN NAAR SPOREN
Kinderen willen graag de natuur in, als 

ze maar iets kunnen doen. Pootaf-

drukken zoeken.  Afgeknaagde takken. 

Braakballen van uilen zoeken en 

uitpluizen. Als u goed kijkt, ziet u meer. 

Wandel mee. Gezond en leerzaam.

Friesland Waterland. Roeien dus!
Met een groep kanoën in de Friese water-

rijke natuur is sportief en avontuurlijk. Zo 

komt u op de meest avontuurlijke plekjes. 

Een natuurgids zorgt ervoor dat u niets 

mist. Leuk om met het hele gezin, familie 

of vrienden te doen. 
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Neem verrekijker en laarzen mee.
Kom Baardmannetjes spotten!
In de natuurgebieden van It Fryske Gea 

verveelt u zich geen moment. Fietsen. 

Wandelen. Spelen. Sporten. Maar vooral; 

kijken. Ontdek de baardmannetjes. Geen 

mannen maar vogels met baarden. Ziet 

u ze?  Tussen het riet van de Súdwaard bij 

Makkum. 

Dankzij u € 15,- steun voor 
It Fryske Gea
Voor iedere betalende deelnemer aan het 

Groen & Fit Collectief ontvangt It Fryske 

Gea € 15,- voor een Klim- en Klauterpark 

in de Alde Feanen. Zo leren kinderen 

spelenderwijs hoe leuk het is om buiten 

actief bezig te zijn. 

Nu een jaar lang gratis lid en 
ontvang het magazine gratis
Friesland heeft ongelooflijk veel te 

bieden. In het ledenmagazine van It 

Fryske Gea doet u de ene ontdekking 

na de andere. Stap nu over op het 

Groen & Fit Collectief. Dan bent u 

een jaar lang gratis lid van It Fryske 

Gea en ontvangt u gratis 

het magazine. 

Met daarin alle 

activiteiten en 

de jeugdspecial 

‘Kids-Gea!’

Over al deze activiteiten leest u meer op de website van It Fryske Gea. www.itfryskegea.nl



U bent al 
verzekerd vanaf 

€ 71,79*

Basis verzekering 2015 Premie incl. 
8% korting

Besparing 
8% korting

Alles Verzorgd Polis € 101,95 € 93,79 € 8,16

Aanvullende verzekering

Budget € 6,50

Standaard € 13,50

Extra € 19,25 € 17,71 € 1,54

Optimaal € 37,25

€ 9,70  
p.p.p.mnd

€ 232,70 
2 personen per jaar 

MARGRIET VOND EEN BETERE BALANS 
TUSSEN WERK EN PRIVÉ

Margriet is verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar. 

En lid van It Fryske Gea. “Zo heb ik het beste van twee 

werelden”, zegt ze. “Ik wilde gezonder leven. Maar ik 

hoef niet per se iets heel heftigs te doen. Mijn werk is 

al druk zat. Rennen, vliegen en weinig tijd voor 

ontspanning. Met een gratis workshop (Stress te Lijf) 

van Fan van Fit leerde ik tot rust te komen. En wat ik 

heb geleerd, breng ik nu vaak buiten in praktijk. In een  

bos of een Friese polder, want hier is alles dichtbij.” 

Margriet mag graag uren struinen door een natuur-

gebied als de Alde Feanen. Het is een paradijs voor 

vogels, waterrijk ook voor water sporten en iedereen is 

welkom. Je ziet er van alles. Weidevogels, ganzen, 

eenden, Margriet herkent ze inmiddels moeiteloos. 

“Het mooie is: bijna ongemerkt wandel je heel wat 

kilometers. Je bent er even helemaal uit. Ik voel me een 

stuk lekkerder sinds ik dit regel matig doe. Ik ben vitaler, 

alerter. Frisser. Ik ben geen arts, maar ik voel dat het 

goed voor me is en raad iedereen aan om meer actief 

te genieten van de Friese natuur.”
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HAAL MEER UIT FRIESLAND
MET DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR

G
Het Groen & Fit Collectief: 8% premiekorting 
Bij De Friesland stimuleren en belonen we gezond

gedrag. Daarom is er nu het Groen & Fit Collectief, met 

8% premiekorting voor u. Zowel op de basisverzekering 

als op onze aanvullende (tandarts) verzekering(en). 

Een gezin bespaart zo al ruim € 200,- per jaar! 

Gratis workshops en cadeaus  
Het Fan van Fit spaarprogramma is één van de drie 

voordelen van Groen & Fit. Jaarlijks krijgt u 100 Fan 

van Fit spaarpunten. Die mag u besteden aan artikelen 

die helpen om lekkerder en gezonder te leven. 

Welk cadeau kiest u? De fruitblender, 
een workshop Mindfulness of …
Als welkomstcadeau krijgt u nu zelfs 150 Fan van Fit 

spaarpunten! Daarmee kunt u vanaf 1 februari een

gratis fit cadeau kiezen uit de Fan van Fit webshop.  

Bent u al fan? Neem gerust al een kijkje op 

www.defriesland.nl/fanvanfit.  

We sturen u niet zomaar het bos in: 
maak kennis met Zorgwijzer 
De Friesland Zorgverzekeraar kent de weg in de

Nederlandse en de Friese zorg. Of u nu naar een 

gespecialiseerd ziekenhuis op zoek bent of een 

specifieke therapeut. Twijfelt u of uw zorgverlener

wel volledig vergoed wordt? Of weet u niet waar u

welke zorg kunt krijgen? Wij wijzen u graag de weg 

in de zorg. En meer dan dat. We helpen u als u te lang 

moet wachten op een behandeling. Ook daarom kiest u 

voor het Groen & Fit Collectief. Haal meer uit uw zorg, 

haal meer uit Friesland.

Premies 2015

Uw voordelen:

• 8% premiekorting

• Jaar gratis lid van It Fryske Gea

• Gratis welkomstcadeau

HAAL NU MEER UIT 2015 VOOR EEN FRIESE 
START. KIES HET GROEN & FIT COLLECTIEF

Ga naar 
www.defriesland.nl/friesland 
en stap over naar het 
Groen & Fit Collectief.

* Op basis van een vrijwillig eigen risico van € 500,-



• 8% premiekorting op onze basisverzekering

• 8% premiekorting op al onze aanvullende (tandarts) verzekeringen

• 150 punten voor het Fan van Fit spaarprogramma voor een mooi welkomstcadeau 

• Jaar lang gratis lid van It Fryske Gea

• € 15,- steun voor de realisatie van het Klim & Klauterpark 

• Korting op alle activiteiten van It Fryske Gea

• 1 jaar gratis It Fryske Gea magazine

• 10% korting op uw reisverzekering

• Een echt Friese zorgverzekering, met zorg overal in Nederland

Ga naar www.defriesland.nl/friesland 
en stap over naar het Groen & Fit Collectief. Of bel met

(058) 291 31 31. Wij regelen het voor u.

HAAL MEER UIT 2015 
VOOR EEN FRIESE START.

KIES HET GROEN & FIT COLLECTIEF
G

Het Groen & Fit Collectief is een initiatief van It Fryske Gea en De Friesland Zorgverzekeraar.


