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Een dag uit duizenden

’Wat zullen we eens ondernemen?’ Dit nummer staat boordevol met 
antwoorden op die vraag. De onderwerpen zijn zo gevarieerd en interes-
sant dat het bijna niet anders kan of u gaat hem meemaken: een dag 
uit duizenden. 
Zo waren we alvast in bakkerij en graanpakkerij de Bisschopsmolen voor 
u. Daar leert u alles over de populaire graansoort spelt. Bovendien kunt 
u er deelnemen aan de workshop vlaaien bakken. En wat smaakt er beter 
dan een stuk zelfgemaakte vlaai als u thuiskomt na een bezoek aan de 
Gezondheidsbeurs in het MECC? Daar komt u – onder meer – alles te 
weten over de helende werking van sauna’s en kuuroorden. Bij Thermen 
Born of Thermae 2000 kunt u dat aan den lijve ondervinden, zoals blijkt 
uit twee andere artikelen in dit nummer.
In de nieuwe Euroscoop aan de Maastrichtse Wilhelminasingel kunt u op 
klaarlichte dag lekker wegdromen bij een film. Vraag aan uw (klein)kinde-
ren of ze met u mee willen dromen. Heeft u geen zin om in uw eentje op 
pad te gaan? Sluit u dan aan bij Click4friends. Van een leuke wandeling 
tot een gezellig dagje winkelen. De keus is aan u. 
Volop keuze heeft u ook bij Volksuniversiteit Maasland. Een cursus Frans, 
Italiaans of Japans, tekenen en schilderen, bridge, yoga … 
Of schrijf u in voor een excursie naar een Europese stad of een reis naar 
een ver land.
Misschien dat u van tevoren dan nog een kleine gezondheidscheck wilt 
doen. Ook daar leest u over in dit nummer. Bij meerdere artikelen staan 
websiteadressen vermeld, zodat u meteen al meer komt te weten over 
een bepaald onderwerp. Lees daarom voor alle zekerheid het artikel over 
computerhulp aan huis. Service van Envida zou het namelijk zonde 
vinden als uw dag uit duizenden door een haperende computer in het 
honderd loopt.

Ik wens u veel leesplezier!

Harry Heykens
Manager Service van Envida
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Spelt was een tijdlang vergeten. 
De Bisschopsmolen - de eerste 100% speltbakkerij van 
Nederland - heeft deze graansoort weer helemaal op de 
menukaart gezet.

De naam van bakkerij en graanpakkerij de Bisschopsmolen is dezelfde als die van de watermolen achter 
het pand in het Maastrichtse Jekerkwartier. Die molen stamt uit de zevende eeuw. In de elfde eeuw is 
de molen in het bezit van hertog Godfried van Bouillon, die hem verpacht aan de bisschop van Luik. 
Op die manier kan Godfried van Bouillon zijn eerste kruistocht financieren.

Open bakkerij 
Monny Haseleers leidt ons rond in de 
Bisschopsmolen. Ze vertelt dat bezoe-
kers een goed beeld krijgen van het 
bakkers- en molenaarsambacht. De 
bakkers bakken de hele dag door in 
een open bakkerij. Bezoekers kunnen 
die bakkerij binnenstappen en zelfs 
een schort pakken om vervolgens een 
handje mee te helpen.

Eigen, bijna pittige smaak 
Spelttelers uit Beek, Urmond, Valken-
burg, Schinnen en Voerendaal hebben 
enkele jaren geleden een nieuw project 
opgestart. De deelname van speltbak-
kers was een belangrijk onderdeel 

daarvan. Frank van Eerd is de eigenaar 
van de Bisschopsmolen. Hij legt uit 
wat destijds de insteek was. ’Via het 
project Kollenberger Spelt wilden we 
de vergeten graansoort spelt herintro-
duceren op de markt. Dat was voor mij 
ook de aanleiding om een 100% 
speltbrood te gaan bakken, een 
zwaarder brood met een vastere 
structuur. Omdat de spelt is geteeld op 
Limburgse lössgrond, hebben onze 
speltproducten een geheel eigen, bijna 
pittige smaak.’ Het feit dat Limburgse 
akkerbouwers, Limburgse molenaars 
en Limburgse bakkers samenwerken 
binnen een ambachtelijke keten, maakt 
de speltproducten van de Bisschops-

molen typisch Limburgs.

Vlaai komt uit Duitsland 
De speltbroden van de Bisschopsmolen 
bestaan nooit uit meer dan zes ingre-
diënten: meel, bloem, water, desem, 
zout, vetstof en vooral tijd. De toevoe-
ging van chemische hulpstoffen is uit 
den boze. De speltvlaaien van de 
Bisschopsmolen hebben hetzelfde 
natuurlijke en ambachtelijke karakter 
en ook die zijn typisch Limburgs. 
Alhoewel. Frank wijst erop dat vlaai 
oorspronkelijk uit Duitsland komt. 
In het verleden was vlaaideeg een 
restproduct bij het bakken van broden. 
Was er weinig deeg over, dan ontstond 

Spelt is de 
held van de 
Bisschopsmolen
Schrijf u in voor een
workshop vlaaien bakken
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een open vlaai. Bij voldoende deeg 
werd een vlaai met een ruitpatroon of 
een deksel gemaakt.

Zwarte pruimen 
Wat de toevoeging van fruit aan de 
speltvlaaien betreft: Monny vertelt 
over de samenwerking met onder meer 
de Bemelerhof, die gespecialiseerd is 
in fruit. In de directe omgeving van de 
Bemelerhof staan onder andere 
tientallen soorten kersen- en pruimen-
bomen. En omdat Frank op zijn 
vakgebied nu eenmaal een wandelende 
encyclopedie is, voegt hij daaraan toe 
dat zwarte pruimen niet aan bomen 
groeien, al denken sommige mensen 
van wel. Pruimen worden enkel zwart 
door droging. 

Speltbrood voor topsporters 
Over de voedings- en spijsverterings-
technische voordelen van spelt ten 
opzichte van bijvoorbeeld tarwe zijn 
de geleerden het nog niet eens, maar 
spelt is en blijft de held van de 
Bisschopsmolen. En van meerdere 
topsporters. Zo is de Bisschopsmolen 
de vaste broodleverancier voor de 
profwielrenners van Team LottoNL-
Jumbo. Ook MVV Maastricht maakt 
gebruik van hun producten, net als de 
Triatlon Bond, het High Performance 

Centre van Topsport Limburg en 
Sportcentrum Papendal.

Fruitige platsen 
In samenwerking met Team LottoNL-
Jumbo heeft de Bisschopsmolen 
onlangs een nieuw product ontwik-
keld: fruitige platsen. Dat zijn mini-
broodjes van vlaaideeg met een vulling 
van fruit of pudding. Die minibroodjes 
zijn op de fiets gemakkelijker te eten 
dan een stuk vlaai. Bovendien zijn het 
echte vitaminebommen, of het nu gaat 
om platsen met kersen, platsen met 
kiwibessen en aardbeien of – wat ook 
kan – platsen met rabarber en aard-
beien.

Workshop vlaaien bakken 
De medewerkers van de Bisschopsmo-
len nodigen u graag uit om deel te 
nemen aan een workshop vlaaien 
bakken op dinsdag 8 november van 
10.00 tot 12.30 uur. Daarbij kunt u 
kiezen uit twee of drie soorten fruit-
vulling, afhankelijk van het aanbod 
van de teler. Ook bepaalt u of u de 
vlaai een deksel wilt geven of een 
ruitjespatroon. Als uw vlaai in de oven 
staat, serveert de Bisschopsmolen een 
kop koffie en een vlaaipunt.
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Click4friends is een vriendschaps-
netwerk en géén datingsite. Heel 
handig voor wie iets wil onderne-

Leuke 
mensen 
ontmoeten?

Op 14 en 15 oktober 2016 
vindt in het MECC de tweede 

editie plaats van de 
Gezondheidsbeurs Limburg. 

Jong en oud wordt op 
een aantrekkelijke en 

interactieve manier 
geïnformeerd over een 

breed aanbod aan 
diensten en producten 

op het gebied van 
gezondheid en zorg.

Bent u ouder dan 40 en 
alleenstaand? Heeft u 
behoefte aan meer sociaal 
contact en wilt u een stap 
zetten naar een leven met 
meer activiteiten? Sluit u 
dan nu aan bij ‘Click4friends’, 
een organisatie voor alleen-
staande 40-, 50- en 60-plus-
sers die op zoek zijn naar 
nieuwe vrienden.

Actie!

Leden van Service van Envida betalen voor de workshop vlaaien bakken 
inclusief rondleiding slechts € 20,- p.p. (in plaats van € 29,95). Schrijf u nu 
in via tel. (043) 369 06 10 of stuur een e-mail naar: service@envida.nl (met 

vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats). Bij meer dan 
30 aanmeldingen wordt een tweede workshop georganiseerd.

 
In de Bisschopsmolen kunt u ook gezellig een kop
 koffie drinken. Op vertoon van uw ledenpas ontvangt 
u bij een stuk vlaai een gratis kop koffie of thee  
(max. 2 personen per ledenpas).

Deze actie duurt tot en met 30 november 2016.

Adres Bisschopsmolen: Stenenbrug 3 in Maastricht, 
Tel. (043) 327 06 13, www.bisschopsmolen.nl

Workshop dinsdag 8 november



 

Samen met hoofd-
partner Envida 
nemen diverse 
subpartners de 
bezoekers mee in 

de wereld van 
beauty en wellness, 

wonen en voeding en 
gewicht. Andere onderwerpen die aan 
bod komen, zijn: kinderen en jeugd, 
yoga, vitaliteit, persoonlijke verzor-
ging, massages, spiritualiteit, sauna’s 
en kuuroorden. Daarnaast kunnen 
bezoekers inspiratie opdoen voor een 
ontspannen dagje uit in de eigen regio 
en bijzondere reizen naar bekende en 
onbekende oorden. 
Bezoekers kunnen tijdens de beurs 
ook – letterlijk – proeven van het 
gezonde leven. Er zijn diverse stands 
aanwezig die onder meer de nieuwste 
vormen van maaltijden aan huis 
presenteren en een veelheid aan delica-

Alle bijeenkomsten zijn vrij te bezoeken en 
beginnen om 14.00 uur:
•	 Op	9	oktober	in	Meerssen,
 Café-Zaal de Keizer, Markt 14
•	 Op	23	oktober	in	Heerlen,	Gasterie	
 De Fabel, Benzenraderweg 104 
•	 Op	13	november	in	Gulpen,	Gasterij	
 De Poort, Rosstraat 23-25
•	 Op	20	november	in	Sittard,	
 Hotel de Limbourg, Markt 21-22

Voordeel voor leden:
Als u zich wilt aansluiten bij Click-
4friends kunt u kiezen voor een (half)
jaarabonnement of een proefabonnement 
van twee maanden. Leden van Service van 
Envida krijgen 50% korting op het 
proefabonnement en betalen € 12,50 
i.p.v. € 25,-. Aanmelden kan via 
www.click4friends.nl/inschrijven. 
Vergeet daarbij niet uw lidnummer van 
Service van Envida te vermelden.

tessen. Op de gebieden wonen & leven 
en zorg & welzijn is er uitgebreide 
aandacht voor thuiszorg en de zorg 
voor mensen met een beperking.
Nu steeds meer oudere mensen langer 
thuis blijven wonen, is zelfredzaam-
heid ook een thema tijdens de beurs. 

Verder geven meerdere organisaties 
voorlichting over aandoeningen en 
ziekten. Workshops, demonstraties, 
lezingen, medische testen en metingen 
zorgen voor een compleet dagje uit.
Kijk voor meer informatie op 
www.gezondheidsbeurslimburg.nl.

Gezondheidsbeurs Limburg in het MECC

Gratis 
entree en 

gratis 
parkeren!

men, maar niet alleen. Er worden 
allerhande activiteiten georganiseerd, 
uiteenlopend van samen eten, gezellig 
winkelen, een museum bezoeken, 
wandelen en fietsen, bowlen, dansen 
tot een terrasje pikken. Click4friends 
is een organisatie die via een online 
platform alleenstaande mensen in 
contact brengt met gelijkgestemden 
in de eigen regio. Neem een kijkje op 
www.click4friends.nl en lees de 
reacties van mensen die al lid zijn. 
Als u zich aanmeldt, wordt u lid van 
de online community en kunt u ook 
zelf oproepen op de website plaatsen. 

Meer informatie en kennismaken 
met Click4friends
Er worden diverse informatiebijeen-
komsten georganiseerd met aanslui-
tend een korte wandeling van 5 km. 
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Vijf dagen per week, altijd tussen 
12.30 en 13.00 uur, levert de bezorger 
van Apetito een warme maaltijd bij 
hen af. ‘Voorheen hadden we een 
andere leverancier. Met die maaltij-
den was niets mis, maar ze werden 
pas later in de middag bezorgd. Dat 
was lastig voor ons.’
Mevrouw Mesters is blind. Tot haar 
67e heeft ze normaal kunnen zien. 
Tijdens een vakantie merkte ze dat 
haar gezichtsvermogen minder was. 
‘We liepen de trappen op naar een 
gebouw dat we wilden bezichtigen. 
Ik had moeite om boven te komen, 
omdat ik de treden niet goed zag. 
Ik vond dat heel vreemd.’ Bij een 
bezoek aan de huisarts en aansluitend 
de oogspecialist werd de diagnose 
gesteld dat de cellen achter het net-

Gezellig samen kunnen eten 

op een vast moment van de 

dag zoals ze dat van vroeger 

uit gewend zijn. Dat willen 

de 89-jarige meneer Mesters 

en zijn 93-jarige vrouw uit 

Maastricht zo graag. Hoe 

fijn is het dan als dit gere-

geld kan worden? Dankzij de 

maaltijdservice waar ze sinds 

oktober 2015 gebruik van 

maken, eten ze elke dag op 

dezelfde tijd een heerlijke, 

warme maaltijd. 

Maaltijdservice 
Onze maaltijdservice is niet alleen 
voor oudere mensen. Voor iedereen 
die geen zin of tijd heeft om te koken, 
is een aan huis bezorgde maaltijd een 
uitkomst. U kunt kiezen uit vries-
verse, koelverse of warme maaltijden, 
waaronder ook dieetmaaltijden. 
Bij de vriesverse maaltijden heeft u 
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Zwemmen 
In het 25-meter bad kunt u heerlijk 
baantjes zwemmen. De watertempera-
tuur is 30,5°C. Ook zijn er verschil-
lende attracties, zoals een glijbaan van 
50 meter lang, stroomversnelling, 
bubbelbad, sauna en peuterbad.

Tarieven voor leden: 
Volwassenen € 4,- (i.p.v. € 5,-) 
Kinderen € 3,50 (i.p.v € 4,-)
Bovenstaande tarieven gelden voor alle 
gezinsleden van het lidmaatschap.
Onder voorbehoud van wijzigingen is 
het zwembad op werkdagen geopend 
van 09.00 – 21.00 uur. In het weekend 
gelden andere tijden. 

Bowlen
Heeft u zin om een keer te gaan 
bowlen met uw familie of vrienden? 
Als lid van Service van Envida huurt 
u een bowlingbaan voor € 17,50 in 
plaats van € 22,50 per uur. 
Maximaal 8 personen per baan.

Onder voorbehoud van wijzigingen 
zijn de bowlingbanen dagelijks 
geopend van 09.00 - 21.00 uur. 
Wij verzoeken u vooraf te 
reserveren via tel. (043) 306 83 77.

Voordelig zwemmen 
 en bowlen bij 
  Landal Hoog Vaals

Op vakantiepark Landal Hoog Vaals is van alles te beleven. 
Naast de 355 bungalows beschikt dit park over diverse 
faciliteiten, zoals een zwembad, bowlingbanen, café, 
brasserie, tennis- & squashbanen en een 9-holes golfbaan. 

Zowel het zwembad als de bowlingbanen zijn ook toegankelijk voor mensen 
uit de regio. Als lid van Service van Envida krijgt u op vertoon van uw 
ledenpas een leuke korting.

Voor actuele informatie over de 
openingstijden adviseren wij
u contact op te nemen met 
Landal Hoog Vaals, Randweg 21, 
tel. (043) 306 83 15.

Nieuw!
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vlies langzaam aan het afsterven 
waren. ‘Mijn zicht werd steeds slech-
ter tot ik op een gegeven moment 
helemaal blind was. Dat proces heeft 
tien jaar geduurd.‘

Zelf leren koken 
‘In de periode dat ze wel nog kon zien, 
heeft ze mij leren koken’, vult haar 
man aan. ‘In de eerste jaren lukte het 
nog wel om een maaltijd te bereiden, 
maar met het klimmen der jaren werd 
het steeds moeilijker.’ Dat was voor 
hen de reden om voor deze maaltijd-
service te kiezen.

Vast dagritme 
‘Weet je’, zegt meneer Mesters die nog 
even wil aanhalen waarom het zo lastig 
was toen de maaltijden pas later in de 

middag bezorgd werden. ‘Voor mensen 
op onze leeftijd is een vast dagritme 
belangrijk. Toen de vorige leverancier 
de bezorging van de maaltijden van de 
ochtend naar de middag verschoof, 
vond ik dat vervelend.
Ik kwam in de knel met mijn middag-
dutje. Dat middagdutje heb ik echt 
nodig, omdat ik niet meer de jongste 
ben en ook nog eens mantelzorger 
voor mijn vrouw ben. Dan moet ik 
goed uitgerust zijn.’

Ruime porties 
‘Behalve vis’, zegt mevrouw Mesters. 
‘Maar dat heeft niets met de kwaliteit 
van de maaltijden te maken. Ik hou 
gewoon niet van vis. Mijn lievelings-
gerecht is het vegetarische ei. Heerlijk.’ 
Op de vraag of de porties voldoende 
zijn, zegt de heer Mesters: ‘Meer dan 
genoeg. De porties stamppot krijgen 
we zelfs niet eens op. Vroeger wel, 
maar nu niet meer. Ook dat heeft met 
ouderdom te maken.’

Samen 
genieten 

van heerlijke 
maaltijden

de keuze uit meer dan 120 verschil-
lende maaltijden. De bezorging is eens 
per week aan huis. 
In Maastricht Heuvelland is de bezor-
ging op maandag en in de Westelijke 
Mijnstreek op vrijdag.
De koelverse maaltijden worden gele-
verd in maaltijdonderdelen. In over-
leg wordt een bezorgdag vastgesteld. 

U kunt de maaltijd dus zelf samen-
stellen. 
Bij de warme maaltijden heeft u de 
keuze uit 7 verschillende maaltijden 
per dag. De dagen, waarop u de maal-
tijden wenst te krijgen, kunt u zelf 
bepalen. Als lid van Service van 
Envida krijgt u 10% korting op de 
hoofdmaaltijd.

 

Maak kennis 
met de maaltijden 
van Service van Envida 
en bestel vijf vriesverse maaltijden 
voor de actieprijs van € 3,99 
per stuk. U krijgt dan bovendien 
een gratis ijsassortiment. Deze 
actie is geldig tot 1 december 2016.

Neem contact op met Service van 
Envida, tel. (043) 369 06 10 of 
stuur een e-mail naar: 
service@envida.nl (met vermelding 
van uw naam, adres, postcode en 
woonplaats).

Actie!
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 Gezellig samen       
         naar de film

U kunt uw bioscoopkaartjes reserveren bij Service van Envida, 
tel. (043)-369 06 10 of via e-mail: service@envida.nl. De betaling geschiedt op 

vertoon van uw ledenpas direct aan de kassa van Euroscoop Maastricht. 
U kunt uw gereserveerde kaarten eventueel al eerder ophalen bij de bioscoop.
Euroscoop Maastricht is gelegen aan de Wilhelminasingel 39 in Maastricht op 5 minuten lopen vanaf 
het station Maastricht. De bioscoop beschikt ook over een eigen parkeergarage (tarief € 3,- per auto). 

Dat kan nu heel voordelig op twee zaterdagochtenden in november. Speciaal voor 
leden heeft Service van Envida een heel leuk aanbod. Voor slechts € 5,- per persoon 
kunt u naar de nieuwste films in Euroscoop Maastricht. U kunt kiezen uit twee films:

Dit jaar komt het Sinterklaasfeest opnieuw in gevaar! 
Slechterik Dokter Vleugelaer heeft een plan bedacht 
om zoveel mogelijk geld te verdienen met een zoge-
noemde ‘Blafspray’. Iedereen die daarmee in aanraking 
komt, kan alleen nog maar blaffen. De slechte dokter 

Zaterdag 19 november:

De Club 
van Sinterklaas 
& Geblaf op de Pakjesboot
Ontvangst vanaf 10.00 uur met koffie/thee. 
De kinderen krijgen ranja en een zakje 
strooigoed. De film start om 11.00 uur.

Zaterdag 5 november:

Inferno
Ontvangst vanaf 09.00 uur met koffie/thee 
en vlaai. De film start om 10.00 uur.

Inferno is de nieuwe spannende thriller van 
regisseur Ron Howard (The Da Vinci Code), 
gebaseerd op de meest recente bestseller van Dan 
Browns succesvolle Robert Langdon-boekenreeks. 

In Inferno wordt de beroemde hoogle-
raar kunstgeschiedenis en symboliek, 
Robert Langdon (Tom Hanks) wakker 
in een Italiaans ziekenhuis met 
geheugenverlies. Hij ontdekt dat hij in 

het bezit is van geheimzinnige codes, die verband hebben met 
het duistere meesterwerk Inferno van Dante Alighieri. 
Als blijkt dat zijn leven in gevaar is, helpt de jonge dokter 
Sienna Brooks (Felicity Jones) hem te ontsnappen en de 
mysterieuze codes te ontcijferen.

wil met de spray alle kinderen van het land 
de ‘Blafhoest’ bezorgen, zodat hij daarna voor 
veel geld het tegenmedicijn aan alle bezorgde 
ouders kan verkopen. En ja, hoe bereik je 
zoveel mogelijk kinderen? Via Sinterklaas!

Samen 

met de (klein)

kinderen

Reserveren!
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Ledendag
12 oktober

Service aan huis

Als lid van Service van Envida heeft u op woensdag 
12 oktober een streepje voor bij Thermae 2000! 
Voor slechts € 9,50 (in plaats van € 32,50) mag u een 
hele dag genieten van de krachten van het thermale water in 
de binnen- en de buitenbaden en het prachtige uitzicht over 
het Limburgse landschap. Er zijn die dag ook diverse 
workshops waar u voor € 5,- aan kunt deelnemen. 

Reserveer uw toegangsbewijs 
via www.thermae.nl/envidadag 
en beleef een ontspannen dag 
op de top van de Cauberg. 
Op 12 oktober is Thermae 2000 
geopend van 09.00 - 23.00 uur.

Adres: Cauberg 25-27 in Valkenburg a/d Geul

Een ontspannen dagje uit voor maar € 9,50 per persoon

Nieuwe fietsbanden nodig?
Een goede fietsband is belangrijk om comfortabel en veilig te kunnen fietsen, zeker 
in de herfst en winter. In de maanden oktober en november 2016 betaalt 
u als lid van Service van Envida geen arbeidsloon als u uw fiets laat voorzien 
van twee nieuwe binnen- en buitenbanden (maten 28 x 13/8 15/8). De mobiele 
fietsenmaker van Service van Envida komt daarvoor graag bij u aan huis. 
U krijgt tevens 50% korting op de voorrijkosten.
De twee binnen- en buitenbanden kosten € 39,95. Afwijkende bandenmaten 
zijn ook mogelijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen 
met Service van Envida, tel. (043) 369 06 10 of stuur een e-mail naar: 
service@envida.nl (met vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats).

Klussendienst
Met de herfst en de winter voor de deur zijn er vast en zeker klussen in huis 
die u nog graag gedaan wilt hebben, denk aan het repareren van de dakgoot, 
het verven van de kozijnen of het aansluiten van de nieuwe buitenlamp. 
Onze klussendienst kan u hierbij helpen. Wij werken samen met echte 
vakmensen, die veel ervaring hebben en betrouwbaar zijn.
Leden van Service van Envida krijgen korting op de uurprijs. 
Voor meer informatie kunt u bellen met tel. (043) 369 06 10 of kijk op 
www.servicevanenvida.nl

€ 10,- korting op een vaccinatie 
Het is belangrijk dat u uw hond of kat ieder jaar laat vaccineren. 
In ons land komen namelijk verschillende besmettelijke en levensbedreigende 
ziekten voor. Tegen een aantal ziekten bestaan helaas geen goede medicijnen 
en/of behandeling. Maak gauw een afspraak met onze dierenarts, want zoals 
het spreekwoord luidt: voorkomen is beter dan genezen. 
In de maand oktober 2016 krijgt u € 10,- korting op de vaccinatie van uw 
hond of kat. De dierenarts komt graag bij u thuis. Interesse? 
Bel voor een afspraak met Service van Envida tel. (043) 369 06 10 of 
stuur een e-mail naar: service@envida.nl (met vermelding van uw naam, 
adres, postcode en woonplaats).

9
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Piet Dizy, algemeen directeur van 
Volksuniversiteit Maasland: ’We 
bieden cursussen aan op meerdere 
locaties	in	Geleen,	Heerlen	en	Maas-
tricht. Daarbij gaat het om maar liefst 
140 cursussen op verschillende 
niveaus. Daartoe beschikken we over 
90 bevoegde en gekwalificeerde 
docenten. Veel van onze cursisten zijn 
vaste klanten, zeg maar. Daaruit kun 
je concluderen dat ze het echt naar 

hun zin hebben bij ons. Een voorbeeld: 
we hebben een zeer bevlogen en 
inspirerende docente Frans. Een groot 
deel van haar cursisten beheerst die 
taal inmiddels très bien. Toch blijven 
ze komen, omdat ze gehecht zijn aan 
hun docente en aan hun medecursis-
ten, met wie ze ook op excursie gaan 
naar Frankrijk.’

Niet-commercieel 
’Volksuniversiteit Maasland is een 
stichting en dus geen commerciële 
instelling, al moeten we vanzelfspre-
kend wel zorgen voor onze financiële 
continuïteit. We ontvangen geen 
subsidies. Het niet-commerciële 
karakter van Volksuniversiteit Maas-
land draagt ook bij aan de sociale sfeer 
die ons kenmerkt. We hebben trou-
wens iets meer vrouwen dan mannen 
als cursisten. Wat voor beiden geldt: 
zelfontplooiing staat centraal, waar-

door ze volop kunnen genieten van hun 
toegenomen geestelijke rijkdom om die 
vervolgens te delen met anderen.’

Welke cursus wilt u volgen? 
Misschien heeft u tijdens uw vakantie 
ontdekt dat uw talenkennis beter kan. 
Daartoe kunt u als voorbereiding op uw 
volgende vakantie een talencursus naar 
keuze volgen bij Volksuniversiteit 
Maasland. Van Engels, Italiaans en 
Spaans tot Turks, Russisch en Japans. U 
kunt – bijvoorbeeld ter compensatie van 
een drukke baan – ook een cursus 
klassieke muziek volgen, inclusief de 
mooie achtergrondverhalen die daar deel 
van uitmaken. Of een cursus digitale 
fotografie. De gemiddelde leeftijd van de 
cursisten is 50+. U heeft als cursist geen 
vooropleiding nodig. De cursussen 
worden niet afgesloten met een tenta-
men. Wel ontvangt u na afloop van de 
cursus een bewijs van deelname.

Zo leuk kan leren zijn
Volksuniversiteit 
Maasland 
nodigt u uit

Een mens is nooit te oud om te leren. Of te jong 
natuurlijk. Daarom biedt Volksuniversiteit 
Maasland voor jong en oud cursussen aan rond 
kennis, creativiteit en cultuur. De extra toege-
voegde waarde van Volksuniversiteit Maasland: 

het opdoen van nieuwe vaardigheden gaat hand in 
hand met aandacht voor een informele, gezellige 
leeromgeving. Dat maakt het cursuscentrum tot een 
geheel eigen sociale ontmoetingsplek, die ook het 
vertrekpunt kan zijn voor excursies en reizen.
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Even met de auto naar de 
supermarkt of een goede vriendin. 
Wel zo gemakkelijk! 
Een rijbewijs houdt u mobiel. Als 75 
plusser bent u verplicht om u te laten 
keuren. Via Service van Envida kunt u 
naar de rijbewijskeuringsarts, die 
spreekuur houdt in Maastricht, 
Valkenburg,	Gulpen	en	Sittard.	Leden	
betalen € 30,- voor de keuring. Niet 
alleen uw ogen, spierkracht en beweeg-
lijkheid worden dan getest. Ook de 
bloeddruk, urine en het medicijn-
gebruik worden nagekeken. 
De resultaten worden doorgestuurd 
naar het CBR, die u vervolgens laat 
weten of u uw rijbewijs mag laten 
verlengen bij de gemeente.

Wij raden u aan om 6 maanden voor 
het verlopen van het rijbewijs al de 
keuring te laten doen. Het CBR en de 
gemeente hebben namelijk tijd nodig 

Op negen plaatsen in Zuid-Limburg 
kunt u weer terecht voor een gezond-
heidscheck. Leden betalen dit jaar 
slechts € 10,- (in plaats van € 20,-). 
De verpleegkundige meet verschillende 
zaken, waardoor risico’s op hart- en 
vaatziekten en diabetes worden opge- 
spoord. Natuurlijk blijft het niet 
alleen bij meten. U krijgt voldoende 
de tijd om vragen te stellen over 

om alles administratief te verwerken. 
Mocht u nog een aanvullend onder-
zoek moeten ondergaan, dan heeft u 
daar in ieder geval nog de tijd voor.
U kunt een afspraak maken bij de 
rijbewijskeuringsarts via Service van 
Envida, tel (043) 369 06 10 of stuur 
een e-mail naar: service@envida.nl 
(met vermelding van uw naam, adres, 
postcode en woonplaats).

Rijbewijskeuring aan huis
Bijvoorbeeld voor mensen die voor 
hun partner zorgen en aan huis 
gebonden zijn. De kosten voor deze 
keuring bedragen € 75,- voor leden 
van Service van Envida.

Check uw gezondheid
uw gezondheid en welbevinden. 
Op grond van de verzamelde gegevens 
krijgt u vervolgens een passend advies 
om gezond te blijven. 
Mocht u momenteel gezondheids-
klachten hebben, dan raden we u aan 
om eerst naar uw huisarts te gaan. 

U kunt een afspraak maken via 
Service van Envida, tel (043) 369 06 10.

Rijbewijskeuring

Nieuw!

10% korting voor leden
 
Service van Envida is een samen-
werking aangegaan met Volksuni-
versiteit Maasland. Daardoor 
krijgt u als lid van Service van 
Envida 10% korting op de cursus 
van uw keuze. 
Nog meer voorbeelden uit het 
uitgebreide aanbod van 
Volksuniversiteit Maasland: bridge, 
computer, yoga, luisteren en kijken 
naar muziek uit de jaren 60, 
kunstgeschiedenis, aquarelleren, 
schilderen en tekenen, houtbewer-
ken en edelsmeden. 

Vraag het programmaboekje 
van Volksuniversiteit 
Maasland op bij Service 
van Envida. 
Bel tel. (043) 369 06 10 
of stuur een e-mail naar 
service@envida.nl 
(met vermelding van uw naam, 
adres, postcode en woonplaats).
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Computerhulp aan huis

Even iets opzoeken op internet, een e-mail versturen of een reis boeken, 
wat zijn computers toch handig. Behalve als ze niet doen wat u wilt. 
Dan is het fijn als u hulp kunt inschakelen via Service van Envida. 
Sinds kort werken wij samen met een computerdeskundige die u thuis 
kan helpen met bijvoorbeeld:

•	de	internetaansluiting
•	het	opschonen	van	de	computer	waardoor	hij	niet	meer	traag	is
•	het	aansluiten	van	de	printer,	scanner	of	andere	apparaten
•	uitleg	over	Word,	internet,	e-mailen,	Facebook,	internetbankieren,	
  foto’s opslaan, etc.

Onze deskundige kan u tevens helpen met de installatie van uw televisie 
of uitleggen hoe uw nieuwe smartphone werkt. 

Is Facebook typisch iets voor de jongere generatie? Het tegendeel is waar.  
Steeds meer ouderen maken een zogenoemd profiel aan. Is Facebook moeilijk  
in het gebruik? Nee hoor, maar het is wel handig als u de basisbeginselen kent. 
Die leert u tijdens de workshop Facebook.

•	Do	6	oktober		 |		09.00	-	10.30	uur	 	|		Maastricht-Oost		
•	Di	11	oktober		 |		09.00	-	10.30	uur	 	|		Eijsden	 	 	
•	Di	18	oktober			 |		09.00	-	10.30	uur	 	|		Gulpen
•	Do	20	oktober		 |		09.00	-	10.30	uur	 	|		Bunde
•	Ma	31	oktober		 |		09.00	-	10.30	uur	 	|		Maastricht-West

Workshop over Facebook
Max. 6 personen per workshop
Kosten:  € 5,- voor leden
  € 10,- voor niet-leden

Max. 6 personen per workshop
Kosten:  € 5,- voor leden
  € 10,- voor niet-leden

Wellicht heeft u net een nieuwe smartphone gekocht of staat u op het punt er 
één aan te schaffen. Deze workshop komt dan vast en zeker goed van pas. 
U krijgt uitleg over de meest populaire toepassingen, zoals bellen, sms’en, 
whatsapp en internet. Neem vooral uw smartphone mee als u die al heeft.

•	Do	6	oktober		 |		11.00	-	12.30	uur	 	|		Maastricht-Oost		
•	Di	11	oktober		 |		11.00	-	12.30	uur	 	|		Eijsden	 	 	
•	Di	18	oktober			 |		11.00	-	12.30	uur	 	|		Gulpen
•	Do	20	oktober		 |		11.00	-	12.30	uur	 	|		Bunde
•	Ma	31	oktober		 |		11.00	-	12.30	uur	 	|		Maastricht-West

Workshop smartphone-gebruik

Als lid van Service van Envida 
krijgt u korting en betaalt u 
€ 25,- per uur (in plaats van 
€ 30,-). U hoeft bovendien geen 
voorrijkosten te betalen. 

U kunt computerhulp aanvragen 
via tel. (043) 369 06 10 of stuur 
een e-mail naar: service@envida.nl 
(met vermelding van uw naam, 
adres, postcode en woonplaats).

Nieuw!

Wegens
succes

herhaald!

Ook voor andere digitale apparaten, 
zoals smartphone en televisie
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Nieuw! 

2 = 1
50% korting voor leden

Actie!

Een bezoek aan Thermen Born 
is in de herfst en winter echt een aanrader. 
U voelt zich na afloop weer helemaal herboren.

Thermen Born biedt alles op het gebied van wellness. 
In de sauna’s kunt u op authentieke wijze heerlijk 
ontspannen. Er is zelfs een echte Hamam (Oosterse 
badruimte). Voor schoonheidsbehandelingen, zoals een 
gezichts- of lichaamsbehandeling, een voeten- of handen-
treatment, een pakking en/of een peeling staat het team 
van de beautywereld voor u klaar.

Leden van Service van Envida 
kunnen op vertoon van de ledenpas 

met 2 personen genieten in 
Thermen Born voor de prijs 
van 1 (normaal € 26,- p.p.)
Deze actie geldt voor maximaal 
2 personen per pas. De aankomst 

dient wel vóór 13.00 uur te zijn. 
Deze actie is alle dagen geldig.

Openingstijden: 11.00 - 23.00 uur. 
Op vrijdag kunt u deelnemen aan de klankschalensessies 
(gratis voor saunagasten). Er zijn ook speciale dagen voor 
vrouwen	en	dagen	waarop	badkleding	is	toegestaan.	Ge-
bruik van slippers, badjas en handdoek is verplicht.

Adres: Thermen Born, Langereweg 21A  
6121 SB Born, Telefoon 046 48 18 670
Voor meer informatie zie www.thermenborn.nl



14

We bezoeken de bekende plaats Königswinter. Hier maken we 
een boottocht over de Rijn. De schipper vertelt onder meer 
over de legende van Drachenfels, gelegen op een legendarische 
rots van 321 meter. We varen langs bekende plaatsen als Bad 
Honnef, Rolandseck en Unkel.
Na de boottocht brengen we een bezoek aan Ahrweiler. Deze 
historische stad heeft nog een middeleeuwse stadsmuur met 
vestinggracht, poorten en torens die volledig bewaard zijn 
gebleven. In de autovrije binnenstad kunt u op eigen gelegen-
heid de schilderachtige vakwerkhuizen bezichtigen. 
Ook het Wolffsche Haus met haar rijkversierde erker en de 
Blankartshof zijn zeker een bezoekje waard.
In de historische wijnkelders van Mayschoss wordt u rond-
geleid door een deskundig medewerker en kunt u vier verschil-
lende streekwijnen proeven. De dag wordt afgesloten met een 
driegangen diner in Vijlen.

Als lid van Service van Envida betaalt u voor deze dagtrip 
€ 69,25 (niet-leden betalen € 89,25).

met een schitterende boottocht over de
Rijn en een gezellige wijnproeverij

Ga
gezellig mee!

Laat u verrassen door een van de mooiste 
plekken in Duitsland met prachtige vergezichten 
en kleurrijke wijnvelden.

Dagtrip naar 
Königswinter 
en het Ahrdal Programma 

donderdag 6 oktober
Tussen 07.30 en 08.30 uur 
Vertrek eerste opstapplaats Urmond, tweede opstap-
plaats Maastricht en derde opstapplaats Wittem

± 10.15 uur 
Aankomst Königswinter 
Boottocht over de Rijn

± 11.45 uur 
Aankomst in Remagen

12.00 uur 
Van Remagen naar Ahrweiler

± 12.30 uur 
Aankomst in Ahrweiler 
Bezoek deze historische stad op eigen gelegenheid

13.30 uur 
Van Ahrweiler naar Mayschoss

± 14.00 uur 
Wijnproeverij in Mayschoss met rondleiding en een 
Duitse broodmaaltijd

± 16.30 uur  
Van Mayschoss naar Vijlen

± 18.15 uur 
driegangen diner in Vijlen

20.00 uur 
Van Vijlen naar uitstapplaatsen Wittem, Maastricht 
en Urmond

Aanmelden bij Service van Envida 043- 369 06 10 
of mail naar service@envida.nl. 

Bij succes komt er een extra dagtrip op 7 oktober. 
Deelname is op volgorde van aanmelding.

€ 69,25 
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ZWEEDSE PUZZEL © Sanders puzzelboeken, Vaassen

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over 
naar de hokjes hieronder. Deze letters vormen de oplossing. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

stevig

aan-
getast

lekker-
bek

kalm

vroeger

babbelen

groot-
moeder

zeer
groot

bedehuis

grap

voor-
zetsel

tijdmaat

venster

zangstuk

eenheid

voorbij-
gaand

gebruik

hij

babysit

bevel
her-

kauwer

genees-
heer

haarkrul

cent

vervelend

deel v.e.
trap

vader

ontken-
nend

antwoord

4

9

3

11

8

7

5

1

2

6

13

10

12

F G I C
V E R R O E S T

R O P A
S M U L P A A P

U A R I A
G E R U S T P

N N S T A
V O R I G R

R A T E L E N
O M A M O D E

M O S K E E

Oplossing
T&O

streekproduct
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Zo doet u mee:
Los de puzzel op en schrijf de letters uit het diagram 
in de gelijkgenummerde hokjes van de oplossingsbalk. 

Stuur de oplossing vóór 15 oktober 2016 op een 
gefrankeerde briefkaart naar Service van Envida, 
prijspuzzel september 2016, 
Postbus 241, 6200 AE Maastricht. 
Of stuur een e-mail naar service@envida.nl
De oplossing en prijswinnaars staan in het volgende 
magazine.

Antwoord puzzel april 2016:

buitenwereld 
De winnaars zijn:
Dhr. Baggen uit Stein
Mw. Genders-Duykers uit Meerssen
Mw. Houben-Hamelers uit Maastricht
Dhr. Broer uit Sittard

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Win een dagtocht naar 
een Duitse kerstmarkt 
met touringcarbedrijf 
Lindetours. 
Onder de goede inzendingen verloten wij 
twee 2-persoons dagtochten. U kunt kiezen 
uit de kerstmarkt in Essen, Düsseldorf, 
Keulen of Oberhausen.

15

 

Winnende foto!
Van mevrouw Merkenhof uit Meerssen 
ontvingen wij deze foto, die ze heeft 
gemaakt in haar tuin. Van harte 
gefeliciteerd! U heeft een cadeaubon ter 
waarde van € 50,- gewonnen.

Maak ook kans op een cadeau-
bon een stuur uw leukste, 
mooiste of meest bijzondere 
foto naar service@envida.nl. 
Vermeld daarbij waar de foto is 
gemaakt en wie weet...

Maak kans op een cadeaubont.w.v. € 50,-. 
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Handybar®
Is het in- of uitstappen van de auto een 
probleem voor u? Met de Handybar® gaat 
dit een stuk eenvoudiger en comfortabeler.
Exclusief voor leden, met 20% korting
voor € 27,99! ( ipv € 34,99 )

Tips van de Envida 
Thuiszorgwinkel

Pillendoos mét alarm 
Als u (dagelijks) afhankelijk bent van 
medicijnen is het heel belangrijk om 
ze in te nemen. Helaas worden ze ook 
weleens vergeten. Deze pillendoos 
(op zakformaat) mét alarm probeert 
dit te voorkomen. 
Exclusief voor leden, met 20% korting
voor € 16,79!  ( ipv € 20,99 )

Een helpende hand
Kunt u een helpende hand gebruiken? 
Met deze grijper kunt u gemakkelijk 
spullen van de vloer of uit de kast pakken 
zonder te veel inspanning. Deze grijper 
is opvouwbaar en neemt zo weinig 
ruimte in beslag. 
Exclusief voor leden, met 20% korting
voor € 15,99! ( ipv € 19,99 )

Wilt u ook profiteren van deze aanbiedingen of bent u benieuwd welke andere handige 
hulpmiddelen wij in ons assortiment hebben? Kom dan naar één van onze Thuiszorgwinkels 
in Maastricht aan de Brusselsestraat 148 en de Mockstraat 1.

*Deze actie is alleen geldig van 19 september t/m 19 november 2016 in de Envida Thuiszorg-
winkels in Maastricht. Niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen. 
De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

OneTouch™ pot-opener
Met de OneTouch™ pot-opener krijgt u 
voortaan alle potten open. Het enige dat 
u hoeft te doen is op de groene knop te 
drukken, waarna de pot wordt geopend 
zonder enige krachtinspanning.
Exclusief voor leden, met 20% korting
voor € 27,99!  ( ipv € 34,99 ) 

Onze thuiszorgwinkel heeft ook veel handige hulpmiddelen in het assortiment 
die het dagelijks leven een stuk aangenamer maken. Wij hebben de volgende 
producten voor u geselecteerd:

€ 27,99

€ 27,99

Gratis rollatorcheck

Iedere laatste donderdag van 
de maand kunt u tussen 
10.00 - 15.00 uur uw rollator 
laten controleren en eventueel 
repareren in onze thuiszorgwinkel, 
Brusselsestraat 148.

Bent u lid van 
Service van Envida en 
woont u in de buurt 
van Parkstad? 

Dan ontvangt u als lid ook 10% 
korting in de Meander Winkels. 
U vindt de Meander Winkels in: 
Brunssum, Prins Hendriklaan 376
Kerkrade, Kapellaan 11a.

Openingstijden: 09.00 - 17.30 uur

€ 16,79 
Nieuw!

Nieuw!
€ 15,99 


