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Voorwoord

De lente is weer aangebroken. Tijd om er eens lekker op uit te trekken. 
Dat is dan ook meteen het thema van dit magazine.

In het middengedeelte van deze editie vindt u allerlei tips met betrekking 
tot een leuk dagje uit: o.a. GaiaZOO, Steinerbos, een rondvaart over 
de Maas, Toverland, Plopsa en een bezoek aan Kasteeltuinen Arcen.
Informatie over deze en andere uitjes staan ook op onze 
website leef.servicevanenvida.nl (zonder www).
Heeft u zelf een leuk idee voor een dagje uit? Laat het ons weten.

Service van Envida staat voor gezondheid, vitaliteit en welzijn. 
Daarom ziet u die thema’s regelmatig voorbij komen in dit blad, 
in onze digitale nieuwsbrief, op onze website en Facebookpagina. 
Om gezond en fit te blijven, moet u iets doen. Of laten, dat hangt 
ervan af. Dat geldt voor mensen, maar ook voor dieren. Onze redactie 
nam een kijkje bij de dieren in GaiaZOO en sprak met hun verzorgers. 

Naast alle informatie met betrekking tot de uitjes ziet u in deze uitgave 
ook welke ledendagen er georganiseerd worden. Te beginnen met de 
workshop beeldhouwen op Landgoed Heerdeberg in Cadier en Keer. 
Deze workshop hebben we verleden jaar ook georganiseerd en wordt nu 
wegens succes geprolongeerd.

De andere ledendag vindt plaats op Golfbaan Het Rijk van Margraten. 
Hier leert u de fijne kneepjes van het “Short Golf”. Dit is een spel voor 
mensen, die nog nooit gegolfd hebben of voor gevorderde golfers, die het 
korte spel willen oefenen. 

Zoals gewoonlijk heeft de thuiszorgwinkel een aantal interessante 
aanbiedingen voor onze leden. Wie de puzzel op pagina 15 invult, 
maakt kans op entreekaarten voor een dagje uit naar keuze. Ik ben 
benieuwd hoeveel goede oplossingen we binnen krijgen. 

Ik wens u veel leesplezier.

Mieke Jakobs
Manager Service van Envida

Dagtrip naar
de Keukenhof

Wanneer?
woensdag 16 mei en zaterdag 26 mei 2018.

Programma:
10.15 uur Ontvangst in het clubhuis van Golfbaan 
   Het Rijk van Margraten
   Koffie/thee en Limburgse vlaai
11.00 uur Instructie Short Golf
   Spelen 9-holes in groepen van 4 personen
12.45 uur Uitgebreide lunch. Bij mooi weer kunt u op  
   het terras eten met een prachtig uitzicht.
13.30 uur Afsluiting

Kosten: 
€ 21,- voor leden en € 33,50 voor niet-leden.
Ballen en clubs zijn inbegrepen. Draag sportieve kleding 
en stevige sportieve (veter) schoenen. 

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

Locatie: 
Golfbaan Het Rijk van Margraten
Bemelerweg 99, 6267 AL Cadier en Keer

Sinds drie jaar is Zuid-Limburg een prachtige locatie voor sportieve uitjes rijker. In Cadier en Keer bij golfbaan 
Het Rijk van Margraten kan er “Short Golf” worden beoefend. Short Golf is een spel voor mensen, die nog nooit 
gegolfd hebben of voor gevorderde golfers, die het korte spel willen oefenen. 

Het vindt plaats op een mooi aangelegde 9-holes baan. Door de korte afstanden, tussen de 50 en 80 meter, is het spel 
geschikt en uitdagend voor iedereen. Het is een hele leuke activiteit voor een familiedag of vriendenuitje. 
Vanuit het restaurant heeft u een fantastisch uitzicht! U bent van harte welkom om kennis te maken met  
golfen tijdens de gezellige ochtend voor leden van Service van Envida.

Ledendag op Golfbaan 
Het Rijk van Margraten
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4=3 Kennismakingsaanbieding

Wilt u op eigen gelegenheid kennismaken met Short 
Golf (9 holes), dan kunt u zich aanmelden bij Golfbaan 
Het Rijk van Margraten, telefoonnummer 043 - 356 99 99. 

Op vertoon van uw ledenpas betaalt u geen € 50,-
maar € 37,50 voor 4 personen. Kinderen vanaf 
5 jaar zijn van harte welkom. U betaalt voor
4 kinderen € 25,50 in plaats van € 34,-. 
Deze actie geldt het hele jaar.

Bij veel interesse zal er een extra ledendag plaatsvinden op maandag 28 mei 2018.
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Oppervlakte
20 hectare

Aantal bezoekers per jaar
450.000

Aantal dieren
In GaiaZOO verblijven ruim 1.600 dieren, 
verdeeld over 154 soorten. Van gorilla’s 
tot zebravinkjes en van neushoorns 
tot doodshoofdaapjes. De vogelpopulatie 
groeit nog steeds. Momenteel is een 
nieuwe volière voor wevervogels in 
aanbouw.

Grootste dier
Qua gewicht de neushoorn. 
Zo’n 2.000 kilogram schoon aan de haak. 
Qua lengte steken de giraffen letterlijk 
boven alle andere dieren uit. 

Kleinste dier
Het kleinste, maar verhoudingsgewijs 
ook het sterkste dier in GaiaZOO is de 
bladsnijdersmier. Die kan tot wel 50 keer 
zijn eigen gewicht dragen.

Oudste dier in GaiaZOO
De Europese kraanvogel. Een vrouwtje, 
geboren in 1964! 

Wie is de grootste veelvraat?
Met hun lichaamsgewicht van 2.000 kilo 
hebben de neushoorns heel wat voedsel 
nodig. Zij eten hoofdzakelijk hooi. 
Wat te denken van de gorilla’s? Zij eten 
per dag zo’n 40 kilo aan groenten, 
takken met bladeren en Luzerne-hooi. 
Dit hooi heeft een hoger eiwitgehalte 
dan ‘gewoon’ hooi.

Wijdverbreid misverstand
Apen eten bananen. Dit is beeldvorming. 
Apen eten hoofdzakelijk groenten. 
Bananen bevatten namelijk veel suiker. 
Suiker is niet goed voor de apen. Dat wil 
niet zeggen dat ze nooit een banaan te 
eten krijgen. Een traktatie op zijn tijd 
moet kunnen.

Oudste gorilla van Nederland 
In GaiaZOO woont Dalila, met haar 45 
jaar de oudste in Nederland levende 
gorilla. 

Vernieuwingen
GaiaZOO is steeds bezig om de dieren-
tuin nog mooier, nog interessanter te 
maken. Nieuw in 2018 is LimburgHuis. 
Hier laat GaiaZOO in Limburg nog 
voorkomende, maar bedreigde diersoor-
ten zien, zoals de korenwolf, 

de vuursalamander, de Europese nerts 
en de eikelmuis. 

Leukste uitje
GaiaZOO is een van de jongste dierentui-
nen van Nederland, in ieder geval de 
jongste in zijn soort. ‘Wij hebben een 
moderne kijk op dieren en hun verblijf. 
Wij bootsen de natuurlijke leefomgeving 
van de wilde dieren in al zijn facetten na, 
zodat het zo natuurlijk en realistisch 
mogelijk is. 

Neus tegen neus met de dieren
Bovendien kun je als bezoeker heel dicht 
bij de dieren komen. In het leeuwenver-
blijf kun je als het ware neus tegen neus 
met een leeuw staan. Uiteraard zorgt 
een heel dikke glaswand voor een veilige 
barrière, maar het gevoel dat je oog in 
oog met wilde dieren kunt staan, is heel 
bijzonder. Zo herinner ik mij vorig jaar 
een klein meisje dat met haar neus tegen 
het glas gedrukt stond. De leeuw aan de 
andere kant van het glas hield er zijn 
poot voor. Net alsof hij haar wilde aaien.

Basisvoeding
Voeding speelt een cruciale rol bij gezondheid en vitaliteit van de dieren. ‘Voor elke diersoort, zelf voor elk afzonderlijk dier 
hebben we een basisvoeding samengesteld in de vorm van hapklare brokken. Ze krijgen daarnaast ook wel wat extra’s, 
maar een goede basis is het belangrijkste. Het totaalplaatje moet kloppen. Daarin is de brok net zo belangrijk als de grote 
hoeveelheid groente die we aanbieden. De samenstelling van de basisvoeding luistert heel nauw en is gebaseerd op de 
informatie uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Ook delen we kennis met andere dierentuinen. GaiaZOO 
is lid van de Europese Associatie van Dierentuinen en Aquaria (EAZA) en participeert in verschillende fokprogramma’s. 
Daarnaast is GaiaZOO lid van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD).

Regelmaat
Niet alleen de samenstelling van de (basis)voeding is belangrijk, ook de regelmaat in het verstrekken ervan. ‘De dieren 
krijgen elke dag op hetzelfde tijdstip hun eten. Of juist niet. Het verrassingselement kan van belang zijn voor het welzijn 
van de dieren. Sommige dieren krijgen het in een bak, bij andere dieren -de apen bijvoorbeeld- verspreiden we de groenten 
en het fruit over het hele verblijf, zodat ze ernaar moeten gaan zoeken. Op die manier prikkelen we hen op een speelse 
wijze.’ Als je Emile vraagt wat de mensen kunnen leren van de dieren, dan is dat “eten volgens een regelmatig patroon 
en hoofdzakelijk gezonde voeding nuttigen”. ‘Probeer alleen te eten wat je echt nodig hebt. Wees zuinig met suiker. 
Dat is ongezond, het maakt je futloos. En zorg dat je voldoende beweegt.’

GaiaZOO, 
het leukste 
uitje van 
Nederland
Zeker de moeite waard dus om een 

bezoek te brengen aan deze dierentuin. 

Als lid van Service van Envida krijgt 

u korting op de toegangsprijs. 

GaiaZOO werd in 2005 geopend. De naam Gaia 
verwijst naar de Griekse godin van de aarde en 
naar de Gaia-hypothese die ervan uitgaat dat de 
aarde één groot levend organisme is. Onderdeel 
van dit grote organisme zijn de planten en dieren, 
het water, de lucht en de bodem. In GaiaZOO is 
de natuurlijke leefomgeving van elke diersoort zo 
goed mogelijk nagebootst. ‘Wij zijn natuurlijk blij 
met veel bezoekers, maar het aantal mag nooit ten 
koste gaan van het welzijn van de dieren.’ Dat zegt 
Emile Prins, Zoölogisch Assistent bij GaiaZOO. 
‘De gezondheid en het welzijn van onze dieren 
staat boven alles.’ 

Emile weet (bijna) alles over dieren
Emile volgde de MBO opleiding Dierverzorgers, 
daarna HBO Diermanagement. Deze opleiding 
rondde hij af met een master Zoo Conservation 
Biology. Bij GaiaZOO is Emile degene die de 
toestand van de dieren voortdurend monitort. 
Vraag hem iets over de gezondheidstoestand 
van dieren, en hij vertelt honderduit. ‘Ik houd 
alles nauwkeurig bij van de dieren: hun algehele 
gezondheid, gewicht, de hoeveelheid eten die ze 
krijgen en de samenstelling ervan. De dierverzor-
gers zijn mijn belangrijkste informatiekanalen. 
Zij observeren de dieren intensief en zien meteen 
als een dier niet helemaal in orde is. Als het om de 
voeding gaat, melden ze zich bij mij. Mochten er 
echt gezondheidsklachten zijn, dan schakelen we 
de dierenarts in. Als er sprake is van langdurige 
problemen, waarbij er meer onderzoek nodig is, 
dan ga ik -in samenwerking met dierverzorgers en 
studenten van universiteiten- een onderzoeks-
project uitvoeren om nauwkeurig het welzijn 
van de dieren te monitoren.’

Ledenvoordeel
Dankzij het lidmaatschap van Service van Envida 

krijgt u korting op de entree van GaiaZOO. 
Kijk voor de actie op pagina 8

GaiaZOO, enkele feiten op een rij...
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Ledendag Beeldhouwen

 

 leef.servicevanenvida.nl

Dagjes uit: 
korting via 
Service van Envida
Het voorjaar is begonnen, het ideale seizoen om eropuit te trekken. 
Weg uit de dagelijkse sleur, plezier hebben, op nieuwe plekken komen 
en achteraf herinneringen ophalen. Kortom, een dagje uit is goed voor iedereen! 

Als lid van Service van Envida krijgt u bij verschillende aanbieders korting. Bij de meeste kunt u aan de kassa 
uw ledenpas laten zien, waarmee u direct korting krijgt. Bij een aantal aanbieders dient u uw ticket(s) vooraf via 
een website te kopen. Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht van aanbieders die korting geven aan leden van 
Service van Envida. Tip: Haal deze pagina’s uit het magazine en bewaar deze goed, dit kan u vele euro’s besparen! 
Kijk ook op onze site: leef.servicevanenvida.nl voor nog meer uitjes waar u dankzij uw lidmaatschap met korting 
naar toe kan. Wij wensen u veel plezier!

www.spacejump.nlwww.clipnclimbparkstad.nl

www.gaiazoo.nl

www.spoordeelwinkel.nl/envida

www.agogovalkenburg.nl

www.kasteeltuinen.nl

www.plopsa.com

www.mergelrijk.nl

www.stiphout.nl

www.toverland.com

www.maastrichtunderground.nl 

www.lieteberg.be 

www.steinerbos.nl 

12
leden
acties

7

Workshop smartphone
In kleine groepjes krijgt u uitleg over de belangrijkste functies van de smartphone, 
zoals bellen, sms’en, whatsapp, foto’s maken en eventueel gebruik van internet.
Neem uw smartphone mee, dan kunt u meteen oefenen. 

U kunt zich aanmelding via Service van Envida op 043 - 369 06 10 of via
service@envida.nl

Max. 6 personen per workshop
Kosten: € 10,- voor leden
  € 20,- voor niet-leden

Ma. 30 april
9.30 uur
Meerssen

Di. 8 mei
10.30 & 13.00 uur

Maastricht-West

Di. 15 mei
13.00 uur

Gulpen

Di. 22 mei
10.30 & 13.00 uur

Maastricht-Oost

Actie voor leden Service van Envida 

Leden van Service van Envida betalen de speciale prijs
van € 55,- (normaal € 80,-).
Voor de steen betaalt u € 2,50 per kilo 
(u kunt vanaf 2 kilo een mooi klein beeldje maken).

Reserveren:
Service van Envida op 
043 - 369 06 10 of via service@envida.nl

Vorig jaar was er veel belangstelling voor de 
workshop Beeldhouwen op landgoed Heerdeberg 
in Cadier en Keer. Daarom herhalen we deze 
workshop, waarin u van een steen een beeld leert te 
maken. In het nabijgelegen restaurant wordt voor u 
koffie, een lunch en een diner geserveerd.

De tuin van landgoed Heerdeberg staat vol met natuur-
stenen kunstwerken van kunstenaars uit Zimbabwe.
Deze kunstenaars begeleiden ook de workshop. 

Wanneer?
donderdag 24 mei en woensdag 30 mei 2018. 

Programma:
09.30 uur Ontvangst en start workshop
11.00 uur Koffie met vlaai
11.30 uur Vervolg workshop: kappen
12.30 uur Gezamenlijke lunch
13.30 uur Vervolg workshop: kappen, schuren en polijsten
17.00 uur Diner
   De kunstenaars gaan uw beeld branden en   
   waxen

€ 55,- 
in plaats van

€ 80,- 
 

Bij veel interesse zal er een extra ledendag plaatsvinden op donderdag 7 juni 2018
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Dentgenbachweg 105, 6468 PG Kerkrade
www.gaiazoo.nl

Deze actie is geldig t/m 30-9-2018 en voor maximaal 6 personen per ledenpas. 
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Een bezoek aan GaiaZOO is 
een complete wereldreis in 
één dag! Spot op de Afrikaan-
se savanne een sierlijke 
giraffenfamilie en reis door 
naar Zuid-Amerika waar de 
doodshoofdapen en de rode 
brulapen boven je hoofd door 
de takken klimmen. In het 
prachtige landschap Taiga 
bewonder je de meest unieke 
diersoorten. Voor de kinde-
ren biedt GaiaZOO een waar 
speelparadijs in DinoDome. 

Uw ledenvoordeel:
Leden van Service van 
Envida betalen op vertoon 
van de ledenpas € 14,50 p.p.
Normaal € 20,50 (10 jaar en 
ouder) en € 16,50 (kinderen 
van 3 t/m 9 jaar). 

Kinderen t/m 2 jaar gratis. 
Iedere dag van het jaar 
geopend vanaf 10.00 uur.

GaiaZOO

Luikerweg 71, 6212 NH Maastricht
www.maastrichtunderground.nl 

Maaspromenade 58, 6211 HS Maastricht
www.stiphout.nlwww.spoordeelwinkel.nl/envida

Steinerbos, Stadhouderslaan 220, 6171 KP Stein
www.steinerbos.nl 

Deze actie is geldig tussen 21-4-2018 t/m 31-8-2018 en voor maximaal 6 personen 
per ledenpas. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Kinderen kunnen op avon-
tuur gaan in het speelbos in 
Stein. Geen duizelingwek-
kende achtbanen hier, maar 
wel o.a. trampolines, dieren, 
een avontuurlijk kasteel, een 
super glijbaan, touwbruggen 
en skelters. Op zomerse 
dagen kunnen ze lekker 
zwemmen in het buiten-
zwembad. Terwijl uw (klein)
kinderen zich vermaken kunt 
u een rustig plekje opzoeken. 

Uw ledenvoordeel:
Leden van Service van 
Envida ontvangen in het 
hoogseizoen (van 21 april 
t/m 31 augustus 2018) 20% 
korting op de entree. 
U betaalt op vertoon van de 
ledenpas in deze periode 
€ 6,35 p.p.

Steinerbos

De actie is geldig t/m 22-4-2018. Kijk op Spoordeelwinkel.nl/envida voor een leuk 
dagje weg en gebruik de kortingscode: SERVICEVANENVIDA. Deze actie is niet 
geldig in combinatie met andere kortingen.

In de Spoordeelwinkel vindt 
u de leukste en voordeligste 
uitjes met de trein. Iedere 
maand kunt u kiezen uit 25 
nieuwe uitjes. Van een dagje 
uit in een stad naar keuze tot 
een bezoek aan het Rijks-
museum, een rondvaart of de 
musical Was getekend, Annie 
M.G. Schmidt. Uw ticket en 
vervoer regelt u in één keer. 
En uw bestemming ligt altijd 
op loopafstand van het 
station of een ov-halte.

Uw ledenvoordeel:
Profiteer nu van € 5,- 
korting op bijna alle uitjes in 
de Spoordeelwinkel. 

Dagje uit met NS Spoordeelwinkel

Deze actie is geldig t/m 30-9-2018 voor maximaal 4 personen per ledenpas.
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen.

8.000 ondergrondse gangen,
een kanonnengalerij, tal van
schietgaten, een 14 kilometer
lang stelsel van verdedigings
tunnels, d’Artagnan en de
blokbrekers. Dit en meer vind 
je in de meest avontuurlijke
locaties van Maastricht. 
Fort Sint Pieter, Grotten 
Noord, Grotten Zonneberg 
en de Kazematten herbergen 
de mooiste en spannendste
verhalen. Ook voor kinderen / 
groepen.

Uw ledenvoordeel:
Leden van Service van 
Envida kunnen tot en 
met 30 september Grotten 
Noord of Fort Sint Pieter 
gaan ontdekken met een 
aantrekkelijke korting van 
25% op vertoon van de 
ledenpas. 

Maastricht Underground

De actie is geldig t/m 30-6-2018 voor maximaal 6 personen per ledenpas.
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen, 
speciale aanbiedingen of arrangementen.

De vijf passagiersschepen van 
Rederij Stiphout bevaren 
dagelijks de Maas en het 
Albertkanaal en tonen u de 
mooiste plekjes van onze 
streek. Er is een ruime keuze 
uit diverse boottochten, van 
een ca. 1 uur durende 
Rondvaart op de Maas tot 
een complete dagtocht naar 
Luik. Het schutten door de 
sluizen tijdens de 4-sluizen-
tocht is een ware belevenis.

Uw ledenvoordeel:
Leden van Service van 
Envida ontvangen bij Rederij 
Stiphout 20% korting op 
vertoon van de ledenpas op 
de volgende tochten:
Boottocht Maastricht-Luik 
vv* 4-Sluizentocht*
Rondvaart op de Maas 
*voor deze tochten is een 
reservering noodzakelijk

Welkom aan boord!

www.plopsa.com
Daalhemmerweg 31a, 6301 BJ Valkenburg
www.mergelrijk.nl

Toverlaan 2, 5975 MR Sevenum
www.toverland.com

Kaarten dienen gekocht te worden via tickets.toverland.com/voucher 
(inloggen met code envida). Deze actie is niet geldig in combinatie met 
andere kortingen.

Welkom in een betoverende 
wereld vol avontuur, shows 
en spectaculaire attracties. 
Laat je meenemen in de 
magie en geniet samen van 
een onbezorgd dagje uit. 
Attractiepark Toverland kent 
meer dan 30 attracties en 
shows voor zowel jong als 
oud. In Toverland beleeft 
iedereen gegarandeerd een 
magisch mooie dag.

Uw ledenvoordeel:
Leden van Service van 
Envida ontvangen € 4,- 
korting op de reguliere 
entreeprijs (v.a. 120 cm). 

Ervaar de magie van Toverland

Neem contact op met Service van Envida voor de kortingscode via 
service@envida.nl of via 043 - 369 06 10 en bestel uw tickets direct 
online via www.plopsa.com. Deze actie is niet geldig in combinatie met 
andere kortingen.

De Plopsa-parken staan te 
popelen om u en uw kids te 
ontvangen en onder te 
dompelen in de magische 
wereld van Studio 100!

Uw ledenvoordeel:
Bestel online uw voordeel-
tickets voor Plopsaland 
De Panne, Plopsaqua 
De Panne, Plopsa Indoor 
Hasselt, Plopsa Coo, Plopsa 
Indoor Coevorden of 
Holiday Park en geniet van 
een flinke korting tot 10 
euro per ticket! 
(v.a. > 1 meter)

Plopsa

Deze actie is geldig t/m 21-10-2018 en niet geldig in combinatie met andere acties.

De Grot is sfeervol verlicht en 
u kunt er zonder gids in uw 
eigen tempo doorheen lopen. 
U ziet er  prachtige Miniatu-
ren, Mergel- en zandsculptu-
ren die de verhalen uitbeel-
den over mergel en de 
grotten. Voor kinderen is er 
nog veel meer te beleven  
zoals filmpjes (o.a. van de 
mergeltovenaar), interactieve 
tablets, fossielen zoeken, 
dino’s spotten en een 
speurtocht.  

Uw ledenvoordeel:
Leden van Service van 
Envida ontvangen 25% 
korting op de entreeprijs. 

Als hoogtepunt mag 
iedereen in het grotten-
atelier een eigen mergel-
blokje bewerken.

MergelRijk, leukste Grot in Valkenburg
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Neerhem 44, 6301 CJ Valkenburg a/d Geul
www.agogovalkenburg.nl

De actie is geldig t/m 31-8-2018 voor maximaal 4 personen per ledenpas en tijdens 
actuele openingstijden en niet geldig op zaterdag. Wanneer de rodelbaan gesloten 
is, krijgt u een consumptiemunt i.p.v. een rodelmunt, in te leveren in de grot.
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Stap in de stoeltjeslift voor 
een leuke rit naar de 68 
meter hoger gelegen Wilhel-
minatoren en suis de 2 
rodelbanen met een totale 
lengte van 700 meter naar 
beneden. Geniet van het 
panorama vergezicht. Sluit de 
middag gezellig af met een 
bezoek aan het grootste en 
indrukwekkendste onder-
grondse zandsculpturen 
festijn van Europa. 

Uw ledenvoordeel:
Kabelbaan retour + 2 ritten 
rodelen + entree Wilhel-
minatoren + entree zand-
sculpturen. 

Op vertoon van de ledenpas 
aan de kassa betaalt u  
€ 12,50 (20% korting) en 
€ 7,50 voor kinderen tot 
12 jaar (25% korting)

A GoGo Valkenburg

Lingforterweg 26, 5944 BE Arcen
www.kasteeltuinen.nl

Stalkerweg z/n, 3690 Zutendaal (Belgie)
www.lieteberg.be 

Deze actie is geldig t/m 4-11-2018 en voor maximaal 4 personen per ledenpas.
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Ervaar hoe het is om op blote 
voeten in de vrije natuur rond 
te lopen. Zet al je zintuigen 
en beide voeten in om de 
bijzondere prikkels van hout, 
stenen, boomsnippers, gras, 
leem en water waar te nemen 
tijdens een route van bijna 3 
km lang, die enkel toeganke-
lijk is op blote voeten. Bezoek 
Entomopolis en ontdek de 
wereld van de insecten. 
In de vlinderkoepel vliegen 
juweeltjes rond.

Uw ledenvoordeel:
Leden van Service van 
Envida ontvangen op 
vertoon van de ledenpas 
€ 2,- korting op de combi-
tickets (Blotevoetenpad, 
Entomopolis en de Vlinder-
koepel)

Blotevoetenpad

Deze actie is geldig t/m 4-11-2018 en voor maximaal 4 personen per ledenpas.
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen en niet geldig tijdens 
Elfia en avondopenstellingen. 

Laat u inspireren door 
Kasteeltuinen Arcen; 
het mooiste decor van 
Limburg! Ontdek de schoon-
heid van bloemen en planten 
in de meer dan vijftien 
verschillende tuinen zoals 
het Rosarium, de Oosterse 
watertuin of de subtropische 
Casa Verde. Geniet van de 
tuinen, bekijk de exposities 
in het monumentale 17e-
eeuwse kasteel of bezoek 
een van de vele evenementen.

Uw ledenvoordeel:
Leden van Service van 
Envida ontvangen op 
vertoon van de ledenpas 
20% korting op de 
reguliere entreeprijs.

Kasteeltuinen Arcen

Roda J.C. Ring 2k, 6466 NH kerkrade
www.spacejump.nl, www.clipnclimbparkstad.nl

Deze actie is geldig t/m 31-8-2018 en voor maximaal 6 personen per ledenpas. 
Ga naar www.spacejump.nl en reserveer met de kortingscode: ENVIDA2018.
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Houden u en uw kinderen van 
springen en klimmen? Kies 
dan voor een bezoek aan 
Space Jump en Clip ’n Climb 
in het Leisure Dome te 
Kerkrade! Space Jump 
Parkstad is hét indoor 
trampolinepark met vijf area’s 
en staat garant voor zo’n
1500 m2 jumping fun. Clip ’n 
Climb heeft meer dan 25 
unieke klimchallenges voor 
jong en oud.

Uw ledenvoordeel:
Speciaal voor leden van 
Service van Envida bieden 
wij dit arrangement aan 
voor maar € 15,- per 
persoon (in plaats van 
€ 18,50) én de verplichte 
antislip sokken bij Space 
Jump krijgt u van ons 
cadeau! Let op! Springen en 
klimmen is mogelijk vanaf 
8 jaar.

Springen en klimmen

Nieuw in Maastricht: 
de Zonnebloemauto

Samen met vrienden en familie eropuit gaan is ontzettend belangrijk. Dit is voor mensen met een lichamelijke beperking 
echter niet vanzelfsprekend. Vaak ben je afhankelijk van instanties en andere mensen. De Zonnebloem bedacht hiervoor 
een oplossing: de Zonnebloemauto. Dit is een aangepaste rolstoelauto die door heel Nederland te huur is. Met ingang 
van 17 april 2018 staat er ook een Zonnebloemauto in Maastricht. De auto wordt die dag onthuld bij zorgcentrum 
Koepelhof ( Envida). Na Geleen, Hoensbroek en Roermond is dit de vierde auto in Limburg. Hiermee krijgen mensen 
met een lichamelijke beperking een deel van hun vrijheid terug voor een betaalbare prijs. 

“Comfortabel vervoer in eigen rolstoel”
In de Zonnebloemauto is plaats voor een scootmobiel of 
een persoon in een rolstoel. Daarnaast is er, afhankelijk 
van de grootte van de rolstoel of scootmobiel, nog plaats 
voor vijf andere personen. De auto wordt altijd voor een 
hele dag verhuurd. Zo heeft de huurder alle tijd om te 
gaan en staan waar hij wil. 

Op vakantie met de Zonnebloemauto
De aangepaste auto van de Zonnebloem is voor maximaal 
15 dagen aan één stuk te huur. Gerrit en Tini maakten hier 
afgelopen jaar slim gebruik van. Tini woont vanwege een 
handicap in een verzorgingshuis. Daardoor kunnen zij en 
Gerrit weinig tijd met z’n tweeën doorbrengen. Afgelopen 
jaar huurden zij de Zonnebloemauto regelmatig voor een 
paar dagen. Zo reden ze in het najaar naar Duitsland. 
“Als wij ’s avonds op pad willen, dan doen we dat. 

Dat soort kleine dingen zijn voor veel mensen heel vanzelf-
sprekend, maar voor ons niet. Voor ons is het de ultieme 
vrijheid.” Met de Zonnebloemauto hebben ze de regie weer 
even in eigen handen.

Nu ook een Zonnebloemauto in Maastricht bij Envida
De Zonnebloemauto staat op de parkeerplaats van zorg-
centrum Koepelhof, gelegen aan de Koepelstraat 84 in 
Maastricht. Als u de auto huurt, kunt u de eigen auto 
hier ook parkeren. Dankzij de steun van de Zonnebloem-
donateurs kan de huurprijs op een relatief laag niveau 
gehouden worden. Het is ook mogelijk om er via de 
Zonnebloem een vrijwillige chauffeur bij te vragen. 
Voor alle informatie, aanvragen van een pas, het huren
van de auto en het reserveren van een vrijwillige chauffeur 
kunt u gaan naar zonnebloem.nl/zonnebloemauto of
bellen met 088 - 00 16 717.
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Kosten
•	 eenmalige aanschaf Zonnebloempas € 10,-
•	 huur € 40 per dag, inclusief 100 kilometer 
 (commerciële tarief is € 90,-)
•	 extra kilometer € 0,20
•	 brandstofkosten voor eigen rekening
•	 eigen risico is € 350-, dit kunt u afkopen voor
 € 6,- per dag

Als lid van Service van Envida kunt u een kortingscode  
opvragen, waarmee u voor de eerste keer € 10,-  
bespaart. Deze code is geldig tot 1 september 2018. 

Bel met Service van Envida: 043 - 369 06 10 of mail naar
service@envida.nl.
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Samen 
naar de film
In samenwerking met Euroscoop Maastricht 
nodigt Service van Envida u wederom uit 
voor een gezellige ochtend in de bioscoop. 
Op zaterdag 5 mei kunt u samen met uw (klein)
kinderen genieten van de film Sherlock Gnomes.

Zaterdag 5 mei:

Sherlock 
Gnomes
Start film: 11.00 uur
Zaal open vanaf: 10.15 uur 

€ 5,50 per persoon 
inclusief koffie/thee en 
ranja

De geliefde tuinkabouters uit Gnomeo and Juliet zijn terug 
met een nieuw avontuur in Londen. Nadat Gnomeo en 
Juliet met hun familie arriveren in de stad, zijn ze eerst 
vooral bezig om de tuin lenteklaar te krijgen. Maar dan 
komen ze erachter dat iemand in heel Londen tuin-
kabouters aan het kidnappen is. Als Gnomeo en Juliet 
thuiskomen en ze ontdekken dat iedereen in hun tuintje 
weg is, dan is er maar één tuinkabouter die ze hiervoor 
kunnen inschakelen... Sherlock Gnomes. De beroemde 
detective en gezworen beschermheer van Londense tuin-
kabouters arriveert samen met zijn assistent Watson om de 
zaak te onderzoeken. Het mysterie leidt onze tuinkabouters 
op een doldwaas avontuur waar ze allerlei nieuwe figuren 
ontmoeten en een onontdekt deel van de stad verkennen.

Reserveren

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 over een eigen parkeer-
garage (tarief € 3,- per auto).

Service van Envida organiseert yogalessen in Maastricht, in de wijk Heer op 
maandag- en donderdagavond. Kosten voor leden € 89,50 i.p.v. € 167,50 voor 
niet-leden, voor 13 bijeenkomsten. Voor meer informatie of aanmelden kunt u 
bellen naar Service van Envida, 043-369 06 10 of mailen naar service@envida.nl.

Op vertoon van uw ledenpas krijgt u bij de volgende yogastudio’s 10% 
korting op de yogalessen:

•	 Medic Balance
 Valkenburgerstraat 58 
 Berg en Terblijt 
 06 - 83 51 14 62
 www.medic-balance.nl

•	 Yogapunt 
 M. Heemskerk 
 Sint Theresiaplein 10
 Maastricht 
 043 - 361 36 56

•	 Centrum Carma
 Tussen de Bruggen 53 
 Meerssen
 06 - 14 53 20 95 
 www.centrumcarma.nl 

•	 Hatha Yoga White-tara 
 BS De Tovertuin
 Burg. Corbeijstraat 58
 Sittard 
 06 - 44 57 07 76 
 www.white-tara.nl 
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Gun uzelf tijd om als aanstaande 
ouder of samen met uw kindje te 
genieten van één van onze cursussen 
o.a. Mindful Zwanger en Bevallen, 
Voel je fit na de Zwangerschap, 
Babymassage en Peutergym. 
Ga naar www.envida.nl/wijkzorg/
consultatiebureaus/cursussen 
voor alle cursussen, data, locaties, 
prijzen en aanmelden. En houd 
onze facebookpagina in de gaten 
www.facebook.com/opgroeien043

Vermeld bij aanmelding uw lidmaat-
schapsnummer om 10% korting te 
krijgen. Zorgverzekeraars vergoeden 
een aantal cursussen gedeeltelijk bij 
een aanvullende verzekering.

Samenwerking met het Rode Kruis:
De cursus Eerste Hulp bij Baby’s en 
Kinderongelukjes wordt nu verzorgd 
door docenten van het Rode Kruis. 
Na afloop ontvangt u van het Rode 
Kruis een certificaat van deelname.

Ervaringen van deelnemers:
"Ik heb de kleinschaligheid van de 
babymassage als heel prettig ervaren, 
je bent met iets heel rustgevends 
bezig." “Zo simpel, maar zo veel 
geleerd bij de cursus Muziek op 
Schoot, elke week gingen we zingend 
naar de lessen toe.” “Mindful Mama 
is het mooiste cadeau dat ik mezelf 
had kunnen geven en ook mijn gezin, 
mijn relatie.”

Cursussen voor aanstaande 
en jonge ouders

Korting voor leden 
op yogalessen

Fietsreparatie 
aan huis
Een goed onderhouden fiets is veilig en comfortabel. 
Voor een reparatie of onderhoudsbeurt moest u 
vroeger naar de fietsenmaker, maar dat hoeft niet meer. 
De fietsenmaker kan aan huis komen met de mobiele 
werkplaats en repareert uw fiets voor de deur. 
Dus geen gesleep meer.

Leden krijgen 20% korting op het arbeidsloon, 
10% korting op de materialen en 50% korting op
de voorrijkosten (normale prijs € 9,50 voor regio 
Sittard/Geleen en € 12,50 voor de regio Maastricht/
Heuvelland). U krijgt 3 maanden garantie op de 
reparatie en materialen. 

Speciale actie in 2018!
Presteert de accu van uw e-Bike minder? De mobiele 
fietsenmaker heeft geavanceerde apparatuur om de accu 
te testen. U ontvangt een diagnoseformulier, waarop u 
kunt zien hoeveel capaciteit de accu nog heeft. 

Speciaal voor leden van Service van Envida: 
Accu test van € 27,50 voor € 19,50. 

Na de test kan uw mobiele fietsenmaker, na persoonlijk 
overleg, uw accu vernieuwen of reviseren.

Interesse? 
Bel Service van Envida 043 - 369 06 10 of mail naar
service@envida.nl

10%
leden

korting



De Keukenhof staat dit jaar in het teken van Romantiek in 
Bloemen. Het mooiste lentepark ter wereld, met een zee 
van bloemen, brengt u in een romantische lentesfeer. 

Eenmaal aangekomen in de Keukenhof laten professionele 
gidsen u in 60 minuten de highlights van de Keukenhof zien. 
U krijgt uitleg over de historie, het thema, de verschillende 
planttechnieken, de inspiratietuinen, de molen en over de 
verschillende bloemenshows. Dit geeft u een goede basis voor 
de rest van uw bezoek. Vervolgens kunt u het park zelf 
ontdekken. Deze dagtocht is geheel verzorgd, inclusief vervoer, 
koffie met gebak, lunchpakket, entree met gids en diner.

Dagtrip naar 
de Keukenhof

Woensdag 25 april

Tussen 8.00 en 8.45 uur
Vertrek vanuit eerste opstapplaats Wittem, 
daarna Maastricht en Urmond.

± 10.45 uur
Kop koffie en vlaai in Eetcafé Vallen te Vleuten

12.30 uur
Aankomst Keukenhof te Lisse. U ontvangt 
een uitgebreid lunchpakket in de bus.
Rondleiding met gids.

13.30 - 16.30 uur
Vrije tijd in de Keukenhof

± 18.00 uur
3-gangendiner in Partycentrum Gambora in Gameren

Tussen 21.00 en 22.00 uur
Aankomst in Urmond, Maastricht en Wittem

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

Geef meteen aan waar u wilt opstappen, of u een 
annuleringsverzekering wilt afsluiten en of u 
loophulpmiddelen gebruikt. 

Bij veel animo komt er een extra dagtrip op woens-
dag 2 mei 2018. Deelname is op volgorde van aan-
melding. De prijs voor niet-leden bedraagt € 93,95

Leden-
actie
€ 73,95 
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© Sanders puzzelboeken, Vaassen

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

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

Stuur uw oplossing, en voorkeur van dagje uit, 
vóór 15 mei 2018 op een gefrankeerde briefkaart
naar Service van Envida: 
Postbus 241, 6200 AE Maastricht of 
stuur uw antwoord naar service@envida.nl. 

De oplossing en prijswinnaars staan in het volgende magazine.

Vul de puzzel in en maak kans op 
entreekaarten voor een dagje uit:

2 x 2 toegangskaarten 
voor GaiaZOO 
(aangeboden door GaiaZOO)

2 x 2 toegangskaarten 
voor de Boottocht Maastricht - Luik 
(aangeboden door Rederij Stiphout)

2 x 2 toegangskaarten 
voor Fort Sint Pieter of Grotten Noord 
(aangeboden door Maastricht Underground)

2 x 2 combitickets 
voor Blotevoetenpad, Entomopolis en Vlinderkoepel 
(aangeboden door onthaal- en bezoekerscentrum 
Lieteberg)

Mw. R. van Oever-Coenen,  Beek
Fam. Huijnen,  Valkenburg
Mw. J. Kanitz Maastricht
Mw. G. Cools-Dekkers Spaubeek
Mw. T. Peijman Maastricht
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Winnaars januari 2018:

Antwoord puzzel januari:

Hemelse modder
Allemaal van harte gefeliciteerd!

2x2 2x2 2x2 2x2

© Sanders puzzelboeken, Vaassen
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Topro Odyssé Rollator 
Marineblauw
De Topro Odyssé rollator is de ideale 
rollator voor diegene die graag eropuit 
trekt. Het loophulpmiddel kan namelijk 
volledig worden ingeklapt en vervoerd 
worden in de bijgeleverde transporttas.

* of geniet van 15% korting op alle andere  
 Topro modellen op vertoon van uw   
 ledenpas.

Normaal  € 479,-
Nu voor   € 399,-

Countryman wandelstok 
zitstok 
Deze handige opvouwbare wandelstok
is voorzien van een inklapbaar zitje. 
De zithoogte en de hoogte tijdens
het lopen zijn verstelbaar. Inclusief 
schoudertas.

* of geniet van 15% korting op alle andere  
 wandelstokken op vertoon van uw 
 ledenpas.

Normaal   € 84,99
Nu voor   € 67,99

Fysic FA-01 
Persoonlijk Alarm
Een persoonlijk alarm geeft een veilig 
gevoel. De Fysic schrikt af doordat het 
een zeer luid alarm (105dB) geeft als u 
aan het koordje trek.Het alarm heeft 
een ingebouwd zaklampje, is compact 
en gemakkelijk mee te nemen.

Normaal   € 7,99
Nu voor   € 4,99

De thuiszorgwinkel: ledenvoordeel

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 10 april t/m 1 juni 2018 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.

€ 67,99 € 4,99

€ 399,-

Gegevens nieuw lid

Adres:

Naam en voorletters:

Postcode en Woonplaats:

Geboortedatum:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

IBAN (bank) nummer:

Datum:

Handtekening 
voor akkoord 

automatische incasso

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
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