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Gezond leven? Dáár dacht Jan Heemskerk nooit een seconde
over na. Jan was meer een man van het grote genieten. Véél
genieten. Vaak genieten! Hier een biertje, daar een wijntje,
kilootje varken van de barbecue. Toastje kaas, plakje worst,
altijd feest of iets te vieren. Sporten, ho maar, veel te zwaar of
tóch geen tijd. Eigenlijk... een heel gewone Nederlandse man
van zekere leeftijd.
Jan dacht nooit aan zijn gewicht tot hij – op uitdrukkelijk
verzoek van mevrouw Heemskerk – na lange tijd weer op de
weegschaal ging staan. En zich de pleuris schrok. Tot hij als
kwieke jonge vijftiger bij een diëtist binnenstapte en vertrok
als lijder aan overtollig orgaanvet, hoge bloeddruk en
zorgelijke lever-, bloedsuiker- en cholesterolwaarden. En
zowat met één been in een ontijdig graf bleek te staan. Toen
was de lol er wel af. In blinde paniek in met frisse tegenzin
begon Jan Heemskerk aan een gezondere levensstijl.
In zijn boek neemt hij je mee op zijn hobbelige zoektocht naar het nut en de lol van een leven in
balans. Maar wees gerust: van Jan hoeft niets. Zijn boek is geen zendingswerk, maar een kijkje in de
keuken van een worstelende man met de keus: moet je gaan voor een gezond of een leuk leven? Of
kan het ook samengaan? En hoe doe je dat dan? Jan is min vijftien kilo, fit als een hoentje, drinkt
nooit meer een druppel drank en heeft nog altijd vrienden!

PDF File: Als Jan het kan…

Download online boek Nederlands Als Jan het kan… Jan Heemskerk , Als Jan het kan, dan kan jij het ook!Gezond leven? Dáár dacht
Jan Heemskerk nooit een seconde over na. Jan was meer een man van het grote genieten. Véél...

Download Online Boek Nederlands Als Jan Het Kan… - Jan
Heemskerk
Download online boek Nederlands Als Jan het kan… Jan Heemskerk , Are you looking for als
jan het kan… PDF?. If you are areader who likes to download als jan het kan… Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get als jan het kan… Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading als jan het kan… Pdf? You may think
better just to read als jan het kan… Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read als jan het kan… electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, als jan het
kan… Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
als jan het kan… Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download als jan het kan… Pdf from our online library.
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