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Voorwoord

Als dit magazine bij u in de bus valt, nemen we alweer een beetje afscheid 
van de zomer, want de zomervakantie is voor de meeste mensen voorbij. 
De laatste jaren worden we gelukkig steeds vaker getrakteerd op mooi 
nazomerweer. Laten we hopen dat 2017 daarop geen uitzondering is en 
dat we nog enkele weken kunnen genieten. 

De oplettende lezer zal het opvallen dat er een nieuwe naam onder
het voorwoord staat. Dat is niet geheel toevallig. Ik ben namelijk op 
1 mei jl. gestart als manager van Service van Envida. Een prachtige baan. 
Samen met mijn team wil ik ervoor zorgen dat Service van Envida nóg 
meer voordelen voor u gaat opleveren.

Service van Envida is gestart met een leuke actie om onze leden kans 
te laten maken op een goed gevulde cadeaumand ter waarde van circa 
€ 200,-. In deze uitgave stellen we de eerste gelukkige aan u voor. 
Kent u iemand die u wilt belonen?

Wat als een rode draad door dit magazine loopt, is het thema veiligheid. 
In de meest brede zin van het woord. Veiligheid in het verkeer, veilig op 
het internet kunnen rondsurfen en weten wat u moet doen als iemand 
met een ‘babbeltruc’ aan uw voordeur staat. 

Zoals u van ons gewend bent, organiseren wij ook nu weer diverse 
activiteiten. Een dagtrip naar Abdij Maria Laach en de Vulkan-Express, 
onze bekende ledendag in Thermae 2000, een bezoek aan de bioscoop en 
een rondleiding bij VDL Nedcar met aansluitend een lunch. Wij hopen op 
veel aanmeldingen. 

Heeft u misschien ook een tip? Laat het ons weten.
Ik wens u veel leesplezier.

Mieke Jakobs
Manager Service van Envida
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Dagtrip naar:
Abdij Maria Laach 
& Vulkan-Express

Hoe is het gesteld met onze verkeersveiligheid? Houdt iedereen zich netjes aan de regels of valt er nog  
genoeg te verbeteren? We vroegen het Nicole Oirbons, projectleider bij Veilig Verkeer Nederland Regio 
Zuid, en Lily Keijmis, voorzitter van de VVN-afdeling Maastricht. Lily: ’Het is schrikbarend wat je soms ziet.’

In 2016 vielen 629 doden in het Nederlandse verkeer, 
tegen 621 in 2015. Ruim een derde waren auto-inzittenden 
(231), bijna een derde (189) bestond uit fietsers. Er vielen 
verhoudingsgewijs veel slachtoffers onder jongeren en 
jongvolwassenen (15-29 jaar) en ouderen (65+). Nicole: 
’Een van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen is het 
gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Je bent 
dan heel snel afgeleid. Stel dat je met een snelheid van 20 
kilometer per uur aan het fietsen bent en je leest tegelijker-
tijd een berichtje. In de tijd dat je aan het lezen bent, 
heb je 18 meter afgelegd zonder te weten wat er om je heen 
gebeurt.’ Lily: ’Daarom heeft VVN speciaal voor de school-
gaande jeugd een online lespakket ontwikkeld met als 
thema: Op de fiets? Even niets... 

Dit om bellen, whatsappen en muziek luisteren op de 
fiets tegen te gaan. Dat is bij wet nóg niet verboden. 
Ouders geven trouwens niet altijd het goede voorbeeld. 
Zij zijn tijdens de gezinsmaaltijd vaak zelf met hun mobiel-
tje in de weer in onze 24 uurseconomie.’ Nicole: ’Afleiding 
in het verkeer vindt vooral plaats door het gebruik van de 
mobiele telefoon in de auto, die geregeld dienst doet als 
kantoor. Alcohol in het verkeer is een ander onderwerp. 
De Bob-campagne is inmiddels een begrip. Jong en oud 
weten wat de gevolgen kunnen zijn van de combinatie 
rijden en alcohol. De invoering van het puntenrijbewijs is 
een stok achter de deur. Als je binnen 5 jaar twee keer 
wordt veroordeeld voor rijden met te veel drank op, 
ben je je rijbewijs kwijt.’
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Gewijzigde verkeersregels
Kinderen die op de basisschool verkeerslessen krijgen, 
moeten een theorie- en praktijkexamen afleggen. 
Vanaf hun 16e beginnen velen van hen met het behalen van 
een bromfietsrijbewijs (rijbewijs AM) om onder meer op 
een bromfiets en scooter te mogen rijden. Vanaf 16,5 jaar 
kunnen ze kiezen voor autorijlessen en vanaf hun 17e voor 
motorrijlessen. In de jaren die volgen, vinden talloze 
wijzigingen plaats binnen de verkeersregels, maar lang niet 
iedereen houdt die bij. Nicole: ’Mensen worden tegenwoor-
dig ook minder dan vroeger op de hoogte gebracht van 
bijvoorbeeld nieuwe verkeersborden.’ Lily: ’Vroeger had je 
nog de bekende Postbus 51-radio- en tv-spotjes. Die zijn er 
jammer genoeg niet meer. De verkeerskennistest op 
www.vvn.nl/opfriscursus helpt je om die kennis - vaak na 
vele jaren - bij te spijkeren.’ Ouderen vanaf 75 jaar die hun 
rijbewijs B/E willen verlengen, moeten deelnemen aan een 
medische keuring. De uitslag daarvan bepaalt of ze nog aan 
de lichamelijke en geestelijke normen voldoen om aan het 
verkeer te mogen deelnemen. Lily: ’Ouderen én jongeren 
raken letterlijk de weg kwijt vanwege de nieuwe A2-tunnel 
in Maastricht en alle infrastructurele aanpassingen daarom-
heen. Ook al omdat ze zich te veel laten afleiden door hun 
tomtom, die niet eens werkt in deze nieuwe omgeving. 
Los daarvan: te veel verkeersborden zorgen eveneens voor 
een te grote afleiding. Steeds meer gemeenten kiezen er 
daarom voor om bepaalde borden wel te plaatsen en andere 
niet.’

Iemand raakt de stoeprand...
Lily: ’Ik ben verkeersbrigadier bij een basisschool in 
Maastricht. Het is soms schrikbarend als je ziet hoe het 
eraan toegaat op de zebrapaden. Je weet tot het laatste 
moment niet of bestuurders zullen stoppen. Af en toe 
kíjken ze niet eens of zich iemand op het zebrapad bevindt. 
In die gevallen biedt een zebrapad schijnveiligheid in plaats 
van veiligheid.’ Nicole: ’De opkomst van de e-bike is een 
ander probleem voor de verkeersveiligheid. Vanwege de 
trapondersteuning kopen veel oudere mensen zo’n fiets. 
Sommigen van hen hebben geen idee hoe hard een e-bike 
gaat. 25 kilometer per uur is al heel wat, maar er zijn zelfs 
e-bikes die 45 kilometer per uur halen. Bovendien hebben 
veel ouderen al jaren niet meer op een fiets gezeten als ze 
aan een e-bike beginnen. Het gevolg daarvan: behoorlijk veel 
eenzijdige ongelukken. Iemand raakt de stoeprand, een 
bocht wordt niet gehaald... Daarom organiseert Ouderen-
bond KBO Limburg in samenwerking met VVN e-bike-
tochten. VVN organiseert die zelf ook. Mijn advies: 
neem met een e-bike niet meteen deel aan het verkeer. 
Maak oefenrondjes in een rustige omgeving. Blijf rondjes 
maken totdat je de fiets echt goed hebt leren kennen.’

Uw kennis over verkeersregels opfrissen?
Waarmee moet u rekening houden bij of op een turborotonde? U rijdt in uw auto, maar de claxon doet het niet. Mag dat? 
Weet u precies op welke wegen de maximale snelheid 30, 100 of 130 is? In de afgelopen jaren zijn er veel - heel veel -
verkeersregels en -borden veranderd. 

Opfrisles met ogen- en gehoortest:

Waar:  
Wijkgebouw Envida, 
Mockstraat 1 in Maastricht 
Wanneer: 
donderdag 5 oktober 2017
Hoe laat: 
09.30 - 10.30 uur, ogen- en gehoortest
10.30 - 12.30 uur, theorie
Kosten:  
€ 7,50 alleen voor leden
Aanmelden:
Service van Envida 043 - 369 06 10 
of service@envida.nl

Als voorbereiding op de bijeenkomst 
kunt u uw verkeerskennis testen
op www.vvn.nl/opfriscursus. 

U krijgt meteen te zien of u een vraag 
goed of fout heeft beantwoord, 
inclusief uitleg.

'Sommige mensen hebben 
geen idee hoe hard een 

e-bike gaat.'

Opfriscursus, bestaande uit 3 bijeenkomsten:

Waar:  
Toeristenkerk, 
Rosstraat 5 in Gulpen
Wanneer: 
donderdag 5, 12, 19 oktober 2017
 (u dient alle data aanwezig te zijn)
Hoe laat: 
13.30 - 15.30 uur
Kosten: 
€ 8,00 voor de hele cursus
Aanmelden: 
Mail naar steunpuntzuid@vvn.nl, 
o.v.v. opfris Heuvelland

Doe de test!

U ontvangt na aanmelding een schriftelijke bevestiging van uw deelname. 

GRATIS
informatie-

bijeenkomst 

Informatiebijeenkomst: 

Erven en Schenken 
Als u geld over heeft, kunt u daar verschillende dingen mee doen. U kunt het natuurlijk uitgeven, 
maar u kunt het ook sparen, beleggen (al dan niet in vastgoed) of misschien wel schenken. 
Heeft u er al eens aan gedacht om uw (klein)kind(eren) een bedrag te schenken? 

Datum en tijd 
Donderdag 12 oktober 2017
18.30 uur Ontvangst met
  koffie/thee en 
  iets lekkers
19.00 - 20.00 uur  Bijeenkomst 
20.00 Borrel

Locatie
Rabobank Maastricht en Omstreken, 
Wim Duisenbergplantsoen 1 te 
Maastricht. U kunt gRATIS parkeren 
in de parkeergarage onder de bank.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via 
Service van Envida: 
043 - 369 06 10 of 
service@envida.nl

Wanneer u nu schenkt, zou dat kunnen betekenen dat uw erfgenamen bij de afwikkeling van uw nalatenschap later wellicht 
minder erfbelasting hoeven te betalen. Dit is altijd al zo geweest, maar tegen het einde van het jaar constateren we dat men 
toch nog vaak gebruik wil maken van bijvoorbeeld een bepaalde vrijstelling. Ook omdat jaarlijks (vaak per 1 januari) 
diverse regels, wetten en vrijstellingen veranderen. Wist u bijvoorbeeld dat u vanaf 1 januari éénmalig tot € 100.000 
kunt schenken aan iemand die jonger is dan 40 jaar, waarbij het volledige bedrag van de schenking dan wel 
besteed moet worden aan de eigen woning?

Rabobank Maastricht nodigt exclusief leden van Service van Envida uit voor een informatiebijeenkomst: Schenken, 
erven of toch liever beleggen (al dan niet in vastgoed) op donderdag 12 oktober! U bent, eventueel samen met uw (klein)
kind(eren), van harte welkom. Een notaris praat u bij over actualiteiten rondom testamenten, algemene volmachten en 
schenkingen gedurende het in leven zijn.
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De Science Fiction wereld 
van VDL Nedcar in Born
Service van Envida organiseert tal van leuke activiteiten. Denk recent bijvoorbeeld aan de 
workshop beeldhouwen of het maken van een wassen beeld. Uitzonderingen bevestigen de regel, 
maar eerlijk is eerlijk: deze activiteiten spreken voornamelijk onze vrouwelijke leden aan. 
Waarom niet ook eens een activiteit organiseren die voor mannen heel interessant kan zijn?
Dat gaat nu gebeuren: op 31 oktober hebben we een rondleiding bij de VDL Nedcar-fabriek in 
Born gereserveerd. Met aansluitend een lunchbuffet in het tegenoverliggende Amrâth-hotel.
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Pakketje afleveren
Babbeltruc-dieven bellen ook geregeld aan met een pakketje 
in hun handen. Weet u zeker dat u niets heeft besteld? 
Neem het pakketje dan niet aan. Of laat het afleveren bij 
een ophaalpunt. Dan kunt u op een later tijdstip contro-
leren of de bestelling daadwerkelijk voor u is bestemd. Zo 
voorkomt u dat de zogenaamde pakketbezorger in het bezit 
komt van uw handtekening of - erger nog - uw pingegevens 
en pinpas. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de dief u 
vraagt om de portokosten te betalen. In het algemeen geldt: 
pin niet aan de deur als u daar van tevoren geen afspraken 
over heeft gemaakt. Vraag in de bovenstaande gevallen ook 
altijd naar een identiteitskaart, al bestaat de mogelijkheid 
dat die is vervalst. Dieven die u telefonisch benaderen met 
een babbeltruc zijn er ook. Ongeacht de babbeltruc: 
verbreek de verbinding als de beller naar uw rekening-
nummer, pincode of andere persoonlijke gegevens vraagt.

Toilet-smoes
Stel nu dat er iemand aan uw deur staat met een kind 
dat hoognodig naar het toilet moet. Laat u hen binnen? 
Let er dan heel goed op dat u constant weet waar ze zich 
bevinden. Vertrouwt u de situatie niet? Zeg dan dat ze 
naar een openbaar toilet moeten gaan. 

Vraag om afstand bij de pinautomaat 
En verder: praat met niemand als u geld aan het opnemen 
bent bij een pinautomaat. Als iemand dicht achter u staat, 
vraag dan om afstand. Op die manier vermijdt u het risico 
dat uw pincode wordt afgekeken. Scherm het cijfer- en toet-
senpaneel van de pinautomaat sowieso af met uw hand. 

Meld babbeltrucs
Bent u slachtoffer geworden van een babbeltruc? 
Of heeft iemand u zonder succes benaderd met een smoes? 
Licht de politie in. Die kan er dan voor zorgen dat niet nog 
meer mensen met deze dief of dieven in aanraking komen. 
Onlangs nog liet de politie via Facebook weten dat inwoners 
van Maastricht en Geulle slachtoffer zijn geworden van de 
volgende babbeltruc. Een vrouw met een bloemstukje belt 
aan en loopt meteen naar binnen als de deur wordt open-
gedaan. Terwijl de verbaasde bewoners met haar bezig zijn, 
glipt een man naar binnen. 

Wees alert. 
Waarschuw ook (oudere) mensen in uw omge-
ving en zeg erbij dat er voor hun eigen veiligheid 
niets mis mee is om gezond wantrouwend te zijn.

De 
babbeltruc, 
trap er niet in!
Dieven zijn er in alle soorten en maten. 
Sommigen van hen zijn gespecialiseerd in 
de babbeltruc. Ze bedienen zich van een 
smoes om veelal oudere mensen van hun 
geld of andere waardevolle bezittingen 
te beroven. Dat proberen ze aan de deur, 
op straat of telefonisch. Hoe herkent u 
een babbeltruc en hoe kunt u zich 
daar tegen wapenen?

Laat u in de eerste plaats niet misleiden door 
iemands kleding. Veel dieven die de babbeltruc 
toepassen, zien er keurig uit en komen betrouwbaar 
over. Maar wat belangrijker is: wat vertellen ze u? 
Als iemand zich voordoet als bankmedewerker, 
kunt u de deur het beste meteen sluiten. Banken 
laten hun medewerkers nooit ongevraagd bij u
aanbellen. Zegt iemand dat hij ’even’ langskomt 
om de meterstanden op te nemen? Deur dicht. 
Medewerkers van de energiemaatschappij komen
alleen op afspraak naar uw woning. 

Aanmelden 
Rondleiding Nedcar 
dinsdag 31 oktober

Een rondleiding door de VDL 
Nedcar-fabriek door een gids, 
inclusief koffie en vlaai bij Nedcar 
en een lunchbuffet na afloop bij 
het Amrâth-hotel. 

Speciale prijs voor leden van
Service van Envida: € 35,-
(niet-leden € 42,50) 

We hebben plek voor 30 personen. 
Graag aanmelden vóór 
maandag 9 oktober bij Service 
van Envida via 043 - 369 06 10 of 
per e-mail service@envida.nl 

31 oktober

van 10.30 tot 14.00 uur

Een bezoek aan VDL Nedcar, 
waar verschillende modellen van 
de MINI en sinds 23 augustus jl. 
ook de BMW X1 worden geproduceerd, 
is even indrukwekkend als boeiend.
Zittend op het bezoekerstreintje dat u 
als een VIP door de fabriek vervoert, 
komt u ogen te kort. Het ingenieus 
productieproces lijkt wel Science 
Fiction.

De productie start in 
de Pershal
De reis door de fabriek begint op de 
plek waar het productieproces van 
start gaat: de Pershal met een vloer-
oppervlakte van 26.000 m2. 
Hier worden buig-, snij- en dieptrek-
processen uitgevoerd. Dan volgt de 
Carrosseriebouw. Hier worden de 
geperste plaatdelen omgevormd tot 
complete carrosserieën, ook wel body's 
genoemd. De Carrosseriebouw is de 

meest gerobotiseerde productie-unit 
van de hele fabriek: zo'n 99% van alle 
werkzaamheden wordt hier auto-
matisch uitgevoerd. Zo’n 1.300 robots 
brengen onderdelen zoals bodem-
platen, zijwanden, deuren, dak-
panelen, exact op het juiste moment 
en de juiste plek bij elkaar zodat de 
body steeds meer zijn uiteindelijke 
vorm krijgt.

‘Verboden terrein’
Vervolgens worden de nog kale body’s 
naar de Lakstraat getransporteerd. 
Helaas is deze niet toegankelijk voor 
bedrijfsbezoek. Gelukkig laat de 
vooraf vertoonde bedrijfsfilm heel 
duidelijk zien wat hier gebeurt. 
Zodra de gekleurde body’s de Lakstraat 
verlaten, komen ze terecht in de 
immense montagehal, waar te zien is 
dat auto’s bouwen gelukkig nog steeds 
mensenwerk is. Vakmanschap!
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Maaltijden 
aan huis bezorgd 
Voor wie geen zin of tijd heeft om te koken of voor wie zelf 
koken lastig is, is de maaltijdservice een oplossing. U kunt 
kant-en-klare maaltijden aan huis laten bezorgen. Bij de 
vriesverse maaltijden kunt u kiezen uit meer dan 120 
verschillende maaltijden. De bezorging is eens per week. 
In Maastricht en Heuvelland op maandag en in de 
Westelijke Mijnstreek op vrijdag. De koelverse maaltijden 
worden ook eens in de week geleverd. U kunt zelf uw 
maaltijd samenstellen uit verschillende componenten 
of u kiest voor kant-en-klare hoofdmaaltijden.

Wilt u dat er dagelijks een warme maaltijd bezorgd wordt? 
Dat kan op alle dagen in de week! U krijgt ze geleverd in 
een warmhoud-box, die tussen 10.30 en 13.30 uur bezorgd 
wordt. Veel leden van Service van Envida maken hier 
gebruik van.

De oplossing voor kauw- of slikproblemen
Voor mensen, die problemen hebben met kauwen of slik-
ken, kan het eten van een warme maaltijd een hele opgave 
zijn. Het kan er zelfs toe leiden dat de eetlust hen vergaat. 
Het is nu mogelijk om gepureerde vriesverse maaltijden te 
bestellen. Deze maaltijden vergemakkelijken het kauwen 
en slikken, bevorderen de eetlust, geven meer energie en 
dragen bij aan voldoende inname van energie en eiwit.

Ledenaanbieding
Gratis 12 ijsbekertjes bij een proefpakket 
van 5 vriesverse maaltijden voor € 19,95 

(eenmalige deelname per adres, 
geldig van 12 sept tot 15 okt. 2017).

Matrasreiniging 
met korting
Al eerder overwogen om uw matrassen te laten 
reinigen, zodat ze langer meegaan? Bij de reiniging 
worden huisstofmijten, schilfers, stof en schimmels 
uit de matras verwijderd en wordt de matras 
behandeld met antibacteriële spray. Na 10 minuten 
kan het bed weer opgemaakt worden! 

Ledenaanbieding
Tot 12 oktober 2017 krijgt u veel extra korting als u 
meerdere matrassen in één bezoek laat schoonmaken.

Een 1-persoonsmatras kost voor leden € 32,50
(i.p.v. € 35). Een 2-persoonsmatras kost vanaf € 55 
(i.p.v. € 60).

Laat u daarnaast nog een 1-persoonsmatras reinigen, 
dan betaalt u € 27,50. Elke volgende 1-persoonsmatras 
kost € 22,50. 

      
 

Service van Envida
Handig, voordelig en vertrouwd

Voordeel 

voor
leden

Personenalarmering
Dankzij personenalarmering van Envida kunt u uw zelf-
standigheid thuis zo lang mogelijk behouden. Gaat er 
onverhoopt toch iets mis, dan staat u met één druk op de 
alarmknop in verbinding met onze zorgcentrale. 

24 uur per dag het gemak van directe hulp als dat nodig is. 
Dat geeft een veilig, zeker en comfortabel gevoel. Dat is 
prettig voor u, maar ook voor uw familie, vrienden en 
buren. De kosten voor de aansluiting van de installatie 
bedragen € 60,- en de maandelijkse abonnementskosten 
zijn vanaf € 18,95 met eigen contactopvolging door 
familie, buren of kennissen.

Pedicure aan huis
Na de zomer gaan de dichte schoenen en laarsjes 
weer aan. Fijn om de voeten weer goed te laten 
verzorgen, zodat u geen last krijgt van uw voeten.

Zoekt u een deskundige pedicure? 
De gediplomeerde pedicures van Service van Envida 
geven de beste voetverzorging, óók voor mensen met 
diabetes of reuma. De pedicures kunnen aan huis
komen. Als lid van Service van Envida ontvangt u 
€ 1,50 korting op de basisbehandeling, die rond de 
€ 24,- kost. Vraag een lijst op van de pedicures waar-
mee we samenwerken.
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Strijkservice
Voor veel mensen zal de strijkservice een uitkomst zijn. 
Misschien heeft u geen tijd om te strijken, is het niet 
uw hobby of gaat het u de laatste tijd wat moeilijker af. 
Service van Envida werkt samen met een strijkster die 
uw wasgoed kan ophalen en gestreken terugbrengen. 
Zelf brengen en halen kan natuurlijk ook. De strijkster 
is gevestigd in Maastricht-Oost. 

Prijzen
Wasmand van ± 40 liter:  €12,50 
Wasmand van ± 20 liter:  € 8,50 
Overhemden (vanaf 5 stuks): € 1,50  per stuk
Ophalen en retourneren
€ 3,00 in Maastricht, € 6,00 in het Heuvelland, 
€ 7,00 in de Westelijke Mijnstreek, Gratis in het 
postcodegebied 6225, 6226, 6227.

Ledenaanbieding
Voor leden van Service van Envida wordt de 11 de keer 
gratis gestreken. Vraag een stempelkaart aan!

Rijbewijskeuring
Als u op of na uw 75e verjaardag uw rijbewijs wilt laten 
verlengen, moet u zich melden voor een medische 
rijbewijskeuring. Als u 74 jaar of jonger bent, dan is 
een medische keuring nodig als uw gezondheid is 
veranderd door bijvoorbeeld een beroerte, epilepsie of
de ziekte van Parkinson.

Aanmelden
Voor deze keuring op verschillende plaatsen in de regio 
kunt u terecht bij Service van Envida. Leden betalen € 35,-. 
De prijs van een medische keuring ingeval u 74 jaar of 
jonger bent, bedraagt € 55,-. Na de keuring kunt u weer 
verantwoord en veilig deelnemen aan het verkeer.

Nieuw!

Meer informatie en/of aanvragen
Bel voor meer informatie of aanvragen van één van genoemde 
diensten met Service van Envida 043 - 369 06 10 (op werkdagen 
tussen 09.00 en 17.00 uur) of mail naar service@envida.nl
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40 jaar lid
Astrid heeft niets te veel gezegd. 
Dat wordt tijdens het bezoek van de 
redactie aan de boerderijwoning in 
Waterval / Ulestraten al heel snel 
duidelijk. De ontvangst is aller-
hartelijkst. “Wij zijn niet alleen 
40 jaar getrouwd’, zegt de 72-jarige 
Annie, ‘maar ook nog eens 40 jaar 
lid van “GroenekruisService”. 
Die verspreking maakt duidelijk dat 
Annie nog steeds moet wennen aan 
Service van Envida als nieuwe naam 
van het voormalige ‘greun kruus’. 

Fikse korting op entree 
Thermae 2000
‘Wie vroeger ging trouwen, werd lid. 
Dat deed je omdat je via de service al-
lerlei hulpmiddelen kon krijgen zoals 
bedklossen, loopkrukken en vele 
andere dingen. Om diezelfde reden is 
Astrid ook lid geworden. Het gaat van 
generatie op generatie’. Astrid vertelt 
dat ze voor, tijdens en na haar 
zwangerschappen gebruik heeft 
gemaakt van een aantal cursussen 
die via Service van Envida werden 
aangeboden. Nu maakt ze gebruik van 
andere diensten zoals het bezoek aan 
de bioscoop. Samen met de kinderen. 
Ook een dagje relaxen in Thermae 
2000 bevalt haar goed. ‘Als lid krijg je 
een mooie korting op de entreeprijs’. 

Dagtrips
Astrid vindt het een goede ontwikke-
ling dat er nu ook wat meer activi-
teiten voor de jongere leden georgani-
seerd worden. Aan de door Service van 
Envida georganiseerde dagtrips ziet ze 
zichzelf nog niet zo snel deelnemen. 
‘Dat vind ik meer iets voor de 
generatie van mijn ouders.’ Kan Annie 
dat beamen? ‘Ja, maar wij zijn geen 
reizigers. Laat ons maar lekker in 
Waterval blijven. Hier is het prachtig. 
Bovendien hebben we helemaal geen 
tijd voor dagtripjes. We hebben 
een moestuin van 70 x 20 meter, 
waarin altijd wel wat te doen is. 
We leven ervoor en we leven ervan:
er is niets zo lekker én gezond dan 
groente en fruit uit eigen tuin.’

‘Als lid draag ik mijn lieve ouders Casper en Annie voor, die al heel wat jaren lid zijn van Service van Envida! 
Ze staan altijd klaar voor iedereen. Ze passen op onze kinderen, maar ook op de kinderen van mijn broer en 
zussen. Iedere dag een ander gezin! Dan wordt er in huize Jacobs gespeeld, geknutseld en gegeten. Familie, 
vrienden, bekenden en buurtgenoten; iedereen wordt voorzien van groenten, fruit en eieren. Vers uit eigen 
tuin. Elk weekend wordt er vlaai gebakken. Wij bakken mee en de kids krijgen de kneepjes van het vak aan-
geleerd! Samen de boontjes uit eigen tuin schoonmaken, de erwten luiten, fruit schoonmaken voor jam, de 
dieren verzorgen en op stal zetten. Bij opa en oma in Waterval kan het allemaal! Samen genieten van tuin, 
dieren, bos en groen en rust! Daarbij hebben ze ook pas hun 40-jarig huwelijk gevierd!’

U zou er bijna verlegen van worden: 
iemand nomineert u voor een prijs, omdat hij/
zij oprecht van mening is dat u deze meer dan
verdiend heeft. Dit overkwam de familie Jacobs 
uit Ulestraten, die begin juli werd verblijd met 
een goed gevulde cadeaumand ter waarde van 
€ 200,-. Geschonken door Service van Envida 
en mede mogelijk gemaakt door haar samen-
werkingspartners.

Dochter Astrid (37) had gereageerd op de oproep op de 
facebookpagina van Service van Envida om een ander lid 
aan te dragen. Iemand die het volgens haar echt verdient 
om eens in het zonnetje te worden gezet. Astrid nomineerde 
haar ouders en deed dat zo overtuigend dat de keuze van 
de jury snel gemaakt was.

In 't 
zonnetje!

Automatisch sparen
voor iets leuks.
Koopt u wel eens iets via internet? Een hotelovernachting, 
kleding of speelgoed? In ons ledenmagazine van januari hebben 
we u al geattendeerd op de mogelijkheid om geld terug te krijgen 
bij online bestedingen:

•	 Bij	3.500	webshops

•	 Altijd	automatisch	EXTRA	geld	terug

•	 Hiermee	kunt	u	iets	leuks	doen

•	 Makkelijker	geld	verdienen	bestaat	niet!

Familietafereel
Vier dagen per week zijn alle stoelen 
aan de eetkamertafel in de woning van 
opa en oma Jacobs bezet. Annie heeft 
gekookt en samen met haar man 
Casper (74), dochter Astrid en haar 
man, en hun twee kinderen wordt er 
gezamenlijk gegeten. Op andere dagen 
in de week schuiven de andere zoon 
of dochters met zijn/hun gezin aan. 
Een (h)echt familietafereel.

Koken
Dus voor Annie en Casper geen 
‘maaltijd aan huis’ van Service van 
Envida? ‘Nee, ben je mal!? We hebben 
onze eigen groenten en ik kook heel 
graag. Maar ik realiseer mij ook dat 
mij morgen iets kan overkomen, 
waardoor ik misschien niet meer zelf 
kan koken. Dan kan deze dienst van
Service van Envida wél een uitkomst 
zijn.

Meer informatie en aanmelden
Bent u lid van Service van Envida, dan kunt u zich gratis aanmelden op 
servicevanenvida.regeltvoordeel.nl (geen www ervoor typen). 
Voor vragen, bel gerust met Service van Envida 043 - 369 06 10.

Wilt u ook 
iemand een 
cadeaumand 
schenken? 
Als u iemand kent van wie u vindt dat hij of zij deze cadeaumand verdient, dan 
mag u ons dat laten weten. Het mooiste verhaal wordt uiteindelijk beloond met 
de cadeaumand. Uiteraard moet u beiden lid zijn van Service van Envida en het 
geen probleem vinden dat u met uw verhaal en foto in ons ledenmagazine komt 
te staan.

We zien de reacties graag vóór 16 oktober tegemoet via service@envida.nl 
of schrijf een brief naar Service van Envida, Postbus 241 6200 AE Maastricht. 
Als u niet zo’n schrijver bent, kunt u ons ook bellen 043 - 369 06 10. 
Dan maken wij het verhaal voor u.

Deze cadeaumand wordt mede mogelijk gemaakt door: Apetito, Beeldentuin 
Maastricht, Euroscoop Maastricht, Geusseltbad Maastricht, Landal Hoog Vaals, 
Neven Matrasreiniging, Rabobank Maastricht, Service van Envida, Thermae 2000, 
Vegro en Volksuniversiteit Maasland.



 

Samen naar de film
Langzaamaan begint de herfst haar intrede te doen. Een heerlijke tijd om weer 
gezellig naar de bioscoop te gaan. Service van Envida organiseert wederom samen 
met Euroscoop Maastricht 2 filmochtenden. 

Zaterdag 25 november:

De Club van 
Sinterklaas 6
Start film:  11.00 uur
Deuren open vanaf: 10.00 uur 

De	toegang	bedraagt	€	5,-	per	persoon	inclusief	ontvangst	
met	koffie	/	thee.	De	kinderen	krijgen	bij	aankomst	een	
glaasje	ranja.	Na	de	film	krijgen	de	kinderen	nog	een	
kleine	attentie	mee	naar	huis.		

Volg de avonturen van Sinterklaas en zijn Pieten in de 
nieuwste film van de Club van Sinterklaas. Krijgen de
kinderen in Nederland weer op tijd hun cadeautjes? 
Ieder jaar is het weer spannend of het gaat lukken. 

Zaterdag 4 november:

Loving Vincent
Start film:  11.00 uur
Deuren open vanaf: 10.00 uur 

€	5,-	per	persoon	inclusief	koffie	/thee	en	vlaai	in	de	pauze

Loving Vincent is de eerste compleet geschilderde animatiefilm 
ter wereld; een uniek project over het leven en de mysterieuze 
dood van Vincent van Gogh. Alle frames van de film zijn met 
de hand geschilderd door meer dan honderd kunstenaars die 
dezelfde techniek als Van Gogh hanteerden. Met de Poolse 
acteur Robert Gulaczyk als Vincent van Gogh en Saoirse Ronan 
als Marguerite Gachet.

Samen 
met de (klein)

kinderen

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, op 5 minuten lopen vanaf het station 
Maastricht. De bioscoop beschikt ook over een eigen parkeergarage (tarief € 3,- per auto).

Reserveren!

Wilt u zich aanmelden voor een van bovenstaande workshops of lezingen dan kun u contact opnemen met 
Service van Envida, telefoonnummer 043 - 369 06 10 of per e-mail via service@envida.nl
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Onze samenleving digitaliseert in een rap tempo. We worden hierdoor 
gedwongen steeds meer zaken via de computer te doen. Criminelen en fraudeurs 
gaan net zo snel mee in de digitalisering! Ze kunnen op diverse manieren 
proberen uw computer, tablet of smartphone binnen te komen. Service van 
Envida organiseert een lezing over Internet en Veiligheid, waarin u uitleg krijgt 
met welke bedreigingen u rekening moet houden, maar vooral wat u er tegen 
kunt doen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. beveiliging van de 
computer door gebruik van een virusscanner en wachtwoorden, DIGID, 
veilig internetbankieren en online winkelen.

•  Ma. 9 okt | 11.30 uur  | Gulpen
•  Di. 10 okt | 9.00 uur of 11.00 uur  | Maastricht-Oost
•  Di. 24 okt | 11.30 uur  |  Meerssen

Lezing Internet & Veiligheid Max. 12 personen per lezing
Kosten: € 5,- voor leden
  € 10,- voor niet-leden

Workshop smartphone-gebruik
Heeft u pas een smartphone gekocht of gekregen? Of heeft u er al langer een, 
maar kunt u er niet zo goed mee overweg? Wilt u uitleg krijgen over de 
mogelijkheden van bellen, sms’en, Whatsapp, foto’s maken en eventueel gebruik 
van internet? Dan is de workshop smartphone-gebruik iets voor u. Op de volgende 
data kunt u een workshop volgen. Neem uw smartphone mee, dan kunt u 
meteen oefenen.

•  Di. 26 sept | 10.30 uur of 13.00 uur  |  Maastricht-West
•  Ma. 2 okt | 10.30 uur of 13.00 uur  |  Maastricht-Oost
•  Ma.9 okt | 9.00 uur  |  Gulpen
•  Di. 24 okt | 9.00 uur  |  Meerssen
•  Di. 31 okt  | 10.30 uur of 13.00 uur  | Maastricht-Oost

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

Ledendagen Thermae 2000
Service van Envida organiseert in samenwerking 
met Thermae 2000 ledendagen op:

• Woensdag 4 oktober 2017 
 Op deze dag wordt er in de sauna géén badkleding gedragen.
• Dinsdag 10 oktober 2017
 Op deze dag wordt er zowel in de zwembaden als in de sauna’s
 badkleding gedragen.

Ga naar www.thermae.nl/envidadag en boek uw dagentree voor € 9,50
(t.w.v. € 32,50). Wilt u er een stoelmassage of solarium bijboeken, dan betaalt u 
€ 13,50. 

Wilt u op een andere dag genieten van het warme water in Thermae 2000 dan kunt 
u als lid dagelijks op vertoon van de ledenpas naar binnen voor € 25,00. 
Komt u vóór 10.00 uur binnen dan betaalt u slechts € 16,95.Tip

Nu ook met 
stoelmassage 
of solarium!



Speel mee en win!
Win een cadeaukaart van € 10,- van Bakkerij de Lekkerbek te Maastricht. 
Onder de goede inzendingen verloten wij 10 cadeaukaarten. 
U kunt het tegoed op de kaart gebruiken voor het hele assortiment
van de bakkerij. 

Het klooster Maria Laach is een prachtig Benedictijns 
klooster, gelegen in het Eifelgebied aan het Laacher meer. 
Dit van buiten onveranderd gebleven klooster geldt als één 
van de belangrijkste bouwwerken in de Staufische stijl en 
is daarom qua stijl één van de zuiverste Rijnland-Romaan-
se kerkgebouwen uit de Middeleeuwen. Een bezoek aan de 
kunst- en boekhandel of de kloostertuin van de Abdij is 
zeker de moeite waard. Ook is er een kiosk waar voor de 
liefhebbers kloosterproducten te koop zijn.

De lunch is in Bad Breisig. In de middag rijden we naar 
Brohl-Lützing waar we een historische treintocht maken met 
de zogenaamde Vulkan-Express. De betoverende natuur van het 
Vulkan Eifel gebied is een lust voor ieders oog! Het uitzicht is 
prachtig om te zien. De tocht gaat over smalspoorrails dwars 
door het Brohltal. Na ongeveer 1,5 uur bereiken we het plaatsje 
Engeln.

Van daaruit rijden we met de touringcar richting Zuid-Limburg 
waar we de dag afsluiten met een diner.

Wie
gaat er mee?

Abdij Maria 
Laach & 
Vulkan-Express

Programma 
donderdag 5 oktober 2017

Tussen 7.30 en 8.30 uur
Vertrek eerste opstapplaats Urmond, 
daarna Maastricht en vervolgens Wittem.

10.15 uur
Aankomst in Maria Laach, in de Klostergaststätte van 
de Abdij wordt u welkom geheten en geniet u van 
koffie/thee en gebak (zelfbediening). 

11.00 tot 12.00 uur
Informatieve film in het Klosterforum en vrije tijd in 
en rondom de Abdij. Voor de liefhebbers is er de 
mogelijkheid om een gebed bij te wonen.

12.30 uur
Aankomst in Hotel het Anker in Bad Breisig 
voor de lunch.

13.50 uur
Aankomst in Brohl-Lützing voor de historische 
treintocht met de Vulkan-Express.

15.40 uur
Aankomst in Engeln. Overstappen in de touringcar 
om richting Vaals te rijden.

± 18.00 uur
3 gangendiner restaurant de Bokkerijder te Vaals.

Tussen 20.00 en 21.00 uur
Aankomst uitstapplaats Wittem, Maastricht en 
Urmond.

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

Bij deze dagtocht dient men enkele stappen zelfstan-
dig te kunnen lopen in verband met diverse trappen.

Bij	veel	animo	komt	er	een	extra	dagtrip	op	dinsdag	
10	oktober	2017.	Deelname	is	op	volgorde	van	
aanmelding.	De	prijs	voor	niet-leden	bedraagt	
€	88,95.

€ 68,95 
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© 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
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© 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

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

Stuur de oplossing vóór	14	oktober	2017 op een 
gefrankeerde briefkaart naar Service van Envida, 
prijspuzzel september 2017, Postbus 241 6200 AE 
Maastricht of stuur een e-mail naar service@envida.nl

De oplossing en prijswinnaars staan in het volgende 
magazine.

Winnende foto!
Van mevrouw Nievelstein uit Geulle ontvingen wij 
deze foto, die zij maakte tijdens een bezoek aan 
Shanghai. Nederland is een echt fietsland, maar als 
je deze foto ziet, besef je dat de fiets in Shanghai 
meer is dan zomaar een vervoermiddel. Het is een 
transportmiddel waarmee enorme volumes 
vervoerd kunnen worden.

Mw. Nievelstein, dank u wel voor deze bijzondere foto. 
Van harte gefeliciteerd! U heeft een cadeaubon 
gewonnen ter waarde van € 50,-.
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Antwoord puzzel april 2017:

Piet Mondriaan
De winnaars zijn:

Allemaal van harte gefeliciteerd!

14

Mw. Behage 
uit Maastricht
Dhr. Van Hulst 
uit Meerssen
Mw. Kuster 
uit Berg en Terblijt
Mw. Lacroix 
uit Gulpen
Dhr. De Vries 
uit Maastricht

Dhr. V. d. Maagdenburg 
uit Beek 
Dhr. Scheijen 
uit Valkenburg
Dhr. Koevoets 
uit  Maastricht
Dhr. Muijs 
uit Eijsden
Mw. Baan 
uit Ulestraten

14
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Linido Wandbeugel 
Ergogrip vanaf 30 cm
De Linido wandbeugel biedt onder-
steuning naast het toilet, bij het bad,
in de douche of in de hal. Uw hand en 
pols behouden de natuurlijke positie 
bij het vasthouden van de wandbeugel. 
geschikt voor binnen en buiten.

Exclusief voor leden: 
20% korting op het hele 
assortiment wandbeugels’.

Topro Troja 2G 
Standaard Rollator 
Flexibiliteit, optimaal comfort en veilig-
heid staan centraal bij de lichtgewicht 
rollator. Deze uitvoering is voorzien van 
Comfort SOFT wielen en een luxe bijpas-
sende boodschappentas. Verkrijgbaar in 
de kleuren grijs, roze, wijnrood en wit. 

Exclusief voor leden:
Van € 379,- voor € 300,-

Lodewijk Spray & Spoel 100 ml
+ Antislip Plakmat (wit)
Na gebruik van de antislipspray zijn uw  
keramische badkamervloertegels direct  
beloopbaar en niet glad meer. De antislip 
strips zijn eenvoudig aan te brengen op o.a. 
marmeren en houten vloeren, maar ook 
in de badkuip en douche.

Exclusief voor leden: 
Samen van € 60,- voor € 48,-

Veilig in en om het huis. 
Thuiszorgwinkel aanbiedingen

Envida Thuiswinkel: Mockstraat 1 en Brusselsestraat 148, Maastricht. Openingstijden: ma t/m vr. 9.00 - 17.30 uur en za.: 10.00 - 16.00 uur

* Deze acties zijn geldig van 12 september t/m 3 november 2017  in de Envida Thuiszorgwinkels in Maastricht. Niet geldig in combinatie   
 met andere acties en/of kortingen. De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en zolang 
 de voorraad strekt. 

20%korting

€ 300,-

Gegevens nieuw lid

Adres:

Naam en voorletters:

Postcode en Woonplaats:

Geboortedatum:

Emailadres:

Telefoonnummer:

IBAN (bank) nummer:

Datum:

Handtekening 
voor akkoord 

automatische incasso

Het lidmaatschap per huishouden is € 18,25 per kalenderjaar.

Lidnummer:

Stuur het correct ingevulde formulier 
naar Service van Envida, Antwoord-
nummer 1189, 6200 VB Maastricht
(een postzegel is niet nodig) en u krijgt 
beiden een voucher opgestuurd.

Mijn gegevens

Naam en voorletters:

WERF EEN NIEUW LID EN ONTVANG BEIDEN EEN ROODBORSTJE

M / V

Voordeel 
voor

leden

€ 48,-

16


