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Voorwoord

Een nieuwe uitgave, een nieuw thema. Op het moment dat dit blad bij u 
in de bus valt, is het oogstperiode. Een mooie aanleiding om in dit num-
mer stil te staan bij al het goede dat het Limburgse land ons te bieden 
heeft. En dat is veel, heel veel. 

Dat blijkt na een bezoek aan de fruitteler Puurvandewall in Eckelrade. 
Hier viert biologische teelt van groente en fruit hoogtij. Het fruit wordt 
bovendien als grondstof gebruikt voor aanverwante artikelen zoals jam 
en stroop. Oh ja, stroop. Puurvandewall geniet vooral bekendheid omdat 
er op ambachtelijke wijze stroop wordt gestookt.

In Limburg is het op ambachtelijke wijze stoken van stroop zeldzaam of 
zelfs uniek, in het buitenland komt deze traditie iets vaker voor. Dat zal 
u zien tijdens de ledendag in Hombourgeois, waar een bezoek aan een 
stroopmakerij op het programma staat.

Zelf jam maken met producten van eigen teelt of in ieder geval van 
Limburgse bodem? Dat leert u tijdens onze workshop jam maken.

Om een gezond ecosysteem voor de biologische teelt van fruit in stand 
te houden, moet een gedeelte van het landbouwoppervlak gereserveerd 
zijn voor bloemen. Liefst in velerlei soorten. Bloemen trekken bijen aan. 
Deze beestjes gelden als de beste bestuivers van een fruitboomgaard. 
Over bijen gesproken: we hebben voor u een rondleiding en proeverij 
georganiseerd bij een lokale imker. Zeer interessant.

In Zuid-Limburg zijn nogal wat fruittelers aangesloten bij de coöperatie 
Met Fruit Erop Uit. Een groep samenwerkende ondernemers wil 
bewoners en bezoekers bewust maken van de Limburgse gastvrijheid, 
het landschap, de gezonde producten, tradities en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Aan de jeugd dragen zij door middel van educatie hun 
ambities over, zodat zij de nieuwe ambassadeurs van Limburg worden 
en het Limburgs erfgoed in ere houden. 

Dit en nog veel meer. Ontdek het in dit blad.

Team Service van Envida 

Wanneer?
Dinsdag 2 oktober 2018
maandag 15 oktober 2018
woensdag 17 oktober 2018 
(familiedag; de (klein)kinderen mogen gezellig mee)

Kosten: 
Leden (vanaf 12 jaar) betalen € 30,- per persoon in plaats 
van € 43,-. Kinderen van 4 t/m 11 jaar betalen € 20,- per 
persoon. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis. 

Aanmelden:
Aanmelden bij Service van Envida 
043 - 369 06 10 of mail naar service@envida.nl 
o.v.v. naam, adres en datum.

Programma:
Op eigen gelegenheid naar Hombourgeois.
Rue de Rémersdael 98, 4852 Hombourg, België

10.30 uur Ontvangst in de Franse salon met koffie 
   en Limburgse vlaai 
11.00 uur Bezoek ambachtelijke stroopstokerij   
   inclusief potje stroop
12.30 uur Bourgondische lunch van streekproducten  
   inclusief koffie/thee, jus d’orange en water 
14.00 uur Rondrit met de huifkar door de prachtige  
   natuur
15.30 uur Einde ledendag

Bij veel belangstelling wordt er een extra dag 
georganiseerd op dinsdag 23 oktober 2018.

Maak kennis met de prachtige landelijke omgeving en geniet van de Bourgondische streekproducten. 
Kom naar de ledendag bij Hombourgeois. Dit ligt in Hombourg en bevindt zich in het Land van Herve in België, 
grenzend aan Zuid-Limburg en de Voerstreek. 

U wordt welkom geheten op een prachtige locatie. In de Franse salon geniet u van koffie of thee met een lekker stuk 
Limburgse vlaai. Aansluitend bezoekt u de ambachtelijke stroopstokerij. De gids vertelt u over de geschiedenis van 
het ambacht en de werking van de stokerij. Uiteraard krijgt u een potje stroop mee naar huis. De stroop kunt u ter 
plekke ook proeven tijdens de Bourgondische lunch. Deze maaltijd bestaat uit typische Limburgse streekgerechten. 
Bij goed weer wordt de lunch op een sfeervol buitenterras geserveerd. Na de lunch kunt u plaatsnemen in de huifkar. 
Geniet van de prachtige omgeving. De huifkartocht gaat langs verschillende kastelen, kerken en boerderijen. 

Ledendag Bourgondisch 
genieten in Hombourg
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Overnachten in een luxe vakantiewoning

Op ditzelfde domein liggen ook prachtige vakantiewoningen geschikt voor 4 tot 120 personen. 
Wilt u eens dichtbij huis gezellig met familie of een groep vrienden een vakantiewoning boeken, dan 
krijgt u als lid van Service van Envida 20% korting op een boeking in de periode van 12 november 2018 
t/m 13 maart 2019 (m.u.v. kerst en oud & nieuw periode, op basis van beschikbaarheid). 
Voor meer informatie: www.molenvanmedael.eu.

20% 
korting
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Smaakt fruit en groenten van 
Limburgse bodem anders dan
in de rest van Nederland? 
‘Ja, Mergelland fruit heeft een stevige 
beet, meer aroma en is langer houd-
baar. Bepalend is de samenstelling van 
de grond: de Limburgse löss, kalkrijk
en een goede buffering van water is 
in levenskracht onovertroffen.’

Wat is het bijzondere aan 
hoogstambomen? 
‘Ze behoren tot een eeuwenoud 
Limburgs erfgoed. Kort na WOII is een 
enorme kaalslag gepleegd. Honderden 
hectaren hoogstammen met hun prach-
tige aankleding van het landschap en 
een bijzonder bio divers biotoop voor 
vogels, planten, insecten en zoogdieren 
verdwenen in rap tempo. Zij moesten 
plaatsmaken voor een rationele fruit-
teelt op laagstamboompjes: hand-
zamer in onderhoud en plukarbeid, 
dus economisch rendabeler. Geluk-
kig heeft ook de provincie Limburg 
ingezien dat hoogstambomen in ons 
landschap horen. Vanaf de jaren '80 van 
de vorige eeuw is men subsidies op het 
planten van hoogstam gaan verstrek-
ken. Sindsdien zien we de hoogstam 
op steeds meer plaatsen terug. En last 
but not least: hoogstamcultuur is een 

cultuur van honderden soorten appels 
en peren waarvan er meerdere zijn die 
uitstekend smaken. Dit in tegenstelling 
tot de laagstamteelt die nog slechts een 
handvol rassen kent.’ 

Hoe werd het fruit 
vroeger bewaard? 
‘Pakweg een eeuw geleden waren telers 
hoofdzakelijk aangewezen op een snelle 
verkoop. Vandaar ook een grote 
spreiding tussen vroeg en laat rijpende 
rassen. Daarnaast gebruikten ze -voor-
namelijk voor appels- een aloude tech-
niek van bewaren in “mijten”: een spade 
diepe grond wegscheppen, een laag 
stro leggen en daarop een piramide van 
vruchten. Vervolgens de hoop afdek-
ken met stro en daarop een licht dek 
van aarde aanbrengen. Als conservering 
kwam rond 1900 wecken erg in zwang. 
Een eeuwenoude effectieve manier van 
conserveren is het drogen van schijfjes 
fruit en het verwerken van peren en 
appels tot stroop.’ 

Aan wie levert Puurvandewall fruit, 
groente en stroop? 
‘Wij leveren aan top-horeca, particulie-
ren en natuurvoedingswinkels. Iedere 
zaterdag van 9.00 - 15.00 uur is onze 
boerderijwinkel in Eckelrade open. 

Dan verkopen wij verse groenten, hard 
en zacht fruit, ambachtelijke stroop en 
aanverwante producten als fruitsappen 
en huisgemaakte jam. Ons assortiment 
is ook online te bestellen en wordt op 
zaterdag in Maastricht en omstreken 
thuisbezorgd.’

Hoeveel soorten appels en 
peren teelt Puurvandewall? 
‘Bij ons heeft de verschraling van het 
aanbod minder toegeslagen. Wij telen 
zo’n 15 verschillende rassen appels en 
8 soorten peren.‘

Waar zit veel vitamine C in? 
‘Op zich hebben appels en peren geen 
extra hoog gehalte aan vitamine C. 
Een van de betere in dit opzicht is de 
Goudrenet. Tijdens het koken van het 
fruit en het indikken tot stroop blijft 
niet veel vitamine over. Toch heeft 
stroop als leverancier van voedingsstof-
fen wel enige betekenis. Om één kilo 
stroop te kunnen maken, heb ik acht 
kilo fruit nodig. Het ijzergehalte in fruit 
verdampt niet tijdens het stookproces. 
Voor de opname van het ijzer is het wel 
aan te bevelen van tevoren vitamine C 
te eten: bijvoorbeeld een Goudrenet 
of sinaasappel.’

Het (Zuid-)Limburgse land heeft heel wat te bieden. 
Vraag het maar aan fruitteler Mart Vandewall uit 
Eckelrade. Samen met echtgenote Maria is hij in 1975
op kleine schaal gestart met het biologisch telen van 
groente. Drie jaar later kochten ze 140 monumentale 
hoogstambomen en konden ze biologisch geteeld fruit 
aan het assortiment toevoegen. Een schot in de roos. 
Nóg meer naam en faam kreeg het bedrijf in 1983 toen 
ze zich gingen toeleggen op het stoken van traditionele 
Limburgse stroop. Inmiddels wordt die passie als 
volleerd vakman voortgezet door zoon Magiel.

Duurzaamheid en respect voor de natuur vormen de 
kernwaarden van Puurvandewall in Eckelrade. Alles wat
in de boerderijwinkel wordt verkocht, is biologisch geteeld. 
Het bedrijf mag zich uniek noemen, want de combinatie van 
het biologisch telen van groente en fruit en het ambachtelijk 
stoken van stroop vind je nergens anders in Nederland. 
Om maar meteen één misverstand uit de wereld te helpen: 
‘biologisch telen wil niet zeggen dat wij onze groente en 
fruit niet spuiten. Het grote verschil is echter dat wij 
primair gericht zijn op het in stand houden van een 
gezonde, levenskrachtige grond en dat wij geen chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruiken.’ 

De kunst van het biologisch telen heeft Puurvandewall 
opnieuw moeten uitvinden. ‘Vroegere generaties fruittelers 
gaven hun kennis door aan de volgende generatie. Gaande-
weg gingen steeds meer telers over op nieuwe teeltechnie-
ken: het moest allemaal meer worden (grootschaliger) 
en goedkoper. Biologisch telen was economisch gezien niet 
interessant. Een proces dat enkele generaties heeft geduurd, 
met als gevolg dat de kennis over biologisch telen vrijwel 
helemaal was weggeëbd.’ Voordat Mart beroepsmatig 
biologisch ging telen, heeft hij via verschillende manieren 
de benodigde kennis opgedaan. ‘Ik heb veel gelezen, heel wat 
adviezen ingewonnen én proeven uitgevoerd, samen met 
gerenommeerde instituten zoals de Landbouwuniversiteit 
Wageningen en het Louis Bolk instituut. Wij wilden laten 
zien dat je van biologische teelt een economische activiteit 
kunt maken. Dat je het niveau van de hobbyboer kunt 
overstijgen.’ 

Assortiment
Een belangrijk deel van het assorti-
ment van puurvandewall, met voorop 
de eigen ambachtelijk gestookte stroop 
en een aanbod van peren, appels, 
kersen, pruimen en bessen, is eigen 
teelt. ‘Tevens huisgemaakte jams en 
peren-/appelsap van eigen fruit. 
Daarnaast is er in de boerderijwinkel 
een breed scala aan groente te koop, 
waarvan sommige nog steeds zelf 
worden geteeld: peulen, erwten en 
kapucijners, sla, boerenkool en venkel, 
diverse soorten bonen, courgette van 
de koude grond, en vroege producten, 
o.a. raapstelen, jonge bietjes en 
aardappelen.’ 

Puur natuur
In ambachtelijke stroop is puur 
fruit verwerkt, zonder toevoegingen. 
Stroop bevat dus louter 'vruchteigen' 
natuurlijke stoffen. Traditioneel 
hoogstamfruit is de beste grondstof. 
Biologisch geteelde moderne rassen 
evenaren, vanwege hun trage groei, 
die traditionele soorten. ‘Wij verwer-
ken uitsluitend biologisch geteelde 
appels en peren en in de rinse stroop 
ook biologisch geteelde suikerbieten.’

Traditie en oog van de meester
Recepten zijn generaties lang als 
familiegeheimen mondeling over-
gedragen. Sommige dateren van 
voor 1800. ‘Elke familie had zo haar 
typische opvattingen over geschiktheid 
van rassen, mate van karamelliseren, 
indiktijden etc. en manier van 
'stoken'. Eveneens een goed bewaard 
geheim is de hoeveelheid sap die 
tegelijk wordt ingedikt en de beheer-
sing van het vuur: in de eindfase is 
dat een spel van seconden. Cruciaal in 
het proces is ‘het oog van de meester’: 
voor alle stroopstokers gold dat 'op 
het oog', na uren inkoken, wordt 
vastgesteld of het sap voldoende tot 
stroop is ingedikt. In dat moment 
bewijst de stroopstoker zijn 
vakmanschap.’

‘Het beste van het 
Zuid-Limburgse land’

Interessante weetjes
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Bij deze 
bedrijven 
kunt u als lid 
korting krijgen. 
Informeer 
vooraf naar de 
openingstijden.

Erop uit 
voor fruit

Heeft u altijd al willen weten hoe ver een bij vliegt voor haar voedsel? Hoeveel eieren een bijen-
koningin legt en wat de taak van een dar is? Één van de jongste imkers uit Nederland zal u tijdens 
een rondleiding de antwoorden geven op deze vragen en u wegwijs maken in de wereld van de bijen. 
Uiteraard krijgt u de verschillende honingsoorten ook te proeven tijdens een luxe proeverij. 
Er worden verschillende gerechtjes voor u klaargezet in combinatie met een specifieke honing. 
Denk bijvoorbeeld aan een stokbroodje met biologische geitenkaas en kastanjehoning, gehakt-
balletjes met honingmosterd, bakje yoghurt met granola, honingcake en nog meer. Om de dorst 
te lessen kunt u kiezen uit water, koffie/thee en een aantal sapjes van fruit dat door de bijen van 
deze imkerij is bestoven. 

Wanneer?
Woensdag 12 september 2018
zaterdag 15 september 2018
zondag 16 september 2018

Locatie:
Imkerij BEEing Pure, Wiegersweg 1, 6247 NB 
Gronsveld. Parkeren mag ook op het terrein van 
De Dwaze Herder (dit ligt aan de overkant van 
de Imkerij).

Kosten: 
Leden van Envida betalen € 22,50. 
Niet-leden betalen € 29,95.

Programma:
10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.20 uur Start Rondleiding
12.00 uur Luxe proeverij van soorten  
   honing in diverse gerechten 
13.30 uur Einde proeverij

Aanmelden:
Aanmelden kan via Service van Envida: 
043 - 369 06 10 of via service@envida.nl
o.v.v. naam, adres en datum.

Bij veel belangstelling wordt er een extra dag 
georganiseerd op woensdag 19 september 2018.

Rondleiding en luxe proeverij bij
Imkerij BEEing Pure
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Wat is hoge bloeddruk?
‘De bloeddruk geeft de waarde aan van 
de druk in het hart- en vaatsysteem. 
Als het hart aanspant, wordt er bloed 
het lichaam ingepompt. Dat noemen 
we de bovendruk. Als het hart daarna 
weer ontspant, ontstaat er een lagere 
druk. Dat is de onderdruk. Als de 
bovendruk te hoog is, komt er teveel 
spanning op de vaten, waardoor ze 
beschadigd kunnen raken. Hoge 
bloeddruk is dus een risicofactor voor 
het krijgen van hart- en vaatziekten. 
Vooral de allerfijnste vaten zijn 
kwetsbaar, met als gevolg dat er 
problemen kunnen ontstaan zoals een 
beroerte, hartinfarct of achteruitgang 
van bijvoorbeeld de nierfunctie.’

Duizeligheid
Lage bloeddruk komt ook voor, maar 
is nauwelijks bedreigend voor de 
gezondheidstoestand. ‘Mensen kunnen 
wat vermoeid zijn of last hebben van 
duizeligheid. Dat laatste kan bij oudere 

mensen overigens wel een risico zijn. 
Bijvoorbeeld het gevaar dat ze vallen, 
met alle gevolgen van dien.'

Overgewicht
Gevraagd naar de omvang van het 
fenomeen ‘hoge bloeddruk’ laat 
huisarts Van der Velden weten dat 
dit best vaak voorkomt. Tegenwoordig 
mogelijk vaker dan voorheen. 
Dat heeft onder andere te maken 
met een toenemende vergrijzing en 
de leefstijl. ‘In het algemeen kan men 
stellen dat mensen minder bewegen en 
dat het aantal mensen met overgewicht 
toeneemt. Bovendien leidt de hectische 
maatschappij van nu tot meer stress, 
wat ook een hoge bloeddruk tot gevolg 
kan hebben.’ 

Andere leefstijl
De kans op hoge bloeddruk neemt toe 
naarmate iemand ouder of zwaarder 
wordt. ‘Meer bewegen, gezonder eten, 
geen stress, ofwel een andere leefstijl 

is dan het eerste advies. Streven naar 
een goede cholesterolwaarde en 
stoppen met roken hoort daar ook bij. 
Door roken treedt er o.a. aderverkal-
king op en vaatvernauwing op. Dit kan 
een hart- of herseninfarct veroor-
zaken.’ 

Stoppen met roken
Als huisarts bieden we bij de leefstijl-
adviezen ook een ‘stoppen met roken 
programma’ aan. Dit doen we in 
samenwerking met onze praktijk-
ondersteuners. Uiteindelijk is het 
allemaal zeker de moeite waard, 
want met een goede bloeddruk en 
betere leefstijl is de kans groter
dat u fitter, energieker én langer
kunt genieten van het leven! 

Voor wie graag meer wil lezen 
hierover, wijs ik graag op onze 
landelijke website:
www.thuisarts.nl / hoge bloeddruk.’ 

Hoge bloeddruk

Voorkomen
is beter dan 
genezen
Weet u wat uw bloedruk is of moet zijn? 
Om met het antwoord op het tweede 
gedeelte van deze vraag te beginnen: in 
een ideale situatie heeft iemand die 
jonger is dan 80 jaar, maximale waardes 
van een bovendruk van 140 en een 
onderdruk van 90. Maar wat als u andere 
waardes heeft? Als uw bloeddruk te hoog 
of te laag is? Huisarts Bénédicte van 
der Velden geeft antwoord.

Zij is sinds 2008 huisarts in Valkenburg. 
In die hoedanigheid heeft ze veel contact met 
de medewerkers van het thuiszorgteam van 
Envida in Valkenburg.



 

Dagjes uit: 
korting via 
Service van
Envida

Daalhemerweg 31, 6301 BJ Valkenburg aan de Geul
www.steenkolenmijn.nl

Museumpark 1, 5825 AM Overloon
www.oorlogsmuseum.nl

Roda JC Ring 2G, 6466 NH Kerkrade 
www.darteldome.nl

Museumplein 2, 6461 MA Kerkrade
www.continium.nl

Deze actie is geldig t/m 31-12-2018 voor maximaal 4 personen per ledenpas. 
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Continium is een interactief 
doe- en ontdekmuseum. Je 
vindt zelf uit hoe de wereld 
werkt. In de vaste tentoon-
stellingen leer je van alles 
over wetenschap en techniek. 
Er is nu ook een wisselexposi-
tie CSI: Continium, ontrafel jij 
samen met professor Kees 
Koud dit ijskoude mysterie? 
Maak in de Science Labs zelf 
een stoere technische gadget 
die je mee naar huis mag 
nemen. 

Uw ledenvoordeel:
Leden van Service van 
Envida ontvangen op 
vertoon van de ledenpas 
€ 5,- korting op de 
reguliere prijs van entree + 
koffie/thee/ranja met een 
zoete traktatie. U betaalt  
€ 11,50 i.p.v. € 16,50 p.p.

Continium discovery center

Deze actie is geldig t/m 31-12-2018. Deze actie is niet geldig in combinatie met 
andere acties en arrangementen/reserveringen.

Darteldome staat voor 
indoor-speelplezier voor de 
spelende jeugd. Een soft-
speelstructuur waarin en 
waarop gesprongen, geklau-
terd en gegleden kan worden. 
Trampolines op hoogte 
zorgen voor de nodige 
uitdaging voor de stoere 
jongens en meiden terwijl de 
toekomstige coureurs een 
parcourtje rijden op de 
elektrische autootjes. 

Uw ledenvoordeel:
Leden van Service van 
Envida betalen op vertoon 
van de ledenpas € 6,-
per kind. Normaal € 8,50 
per kind (4 jaar en ouder). 
Kinderen van 6 maanden 
tot 2 jaar betalen €2,00 
en van 2 tot 4 jaar € 4,-. 
Volwassenen (18+) zijn 
gratis.

Darteldome 

Deze actie is geldig t/m 31-12-2018 voor maximaal 4 personen per ledenpas.
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.Niet inwisselbaar tegen 
contanten. Niet geldig tijdens evenementen.

In de herfst van 1944 vindt de 
Slag bij Overloon plaats - een 
hevige strijd in de schaduw 
van Operatie Market Garden. 
Het dorp verandert in een 
ruïne. Het slagveld wordt 
vereeuwigd als monumentaal 
museumterrein. Met haar 
nieuwe interactieve tentoon-
stelling ‘Nederland in de 
Tweede Wereldoorlog’ krijgt u 
inzicht in het dagelijkse leven 
en de dilemma’s van acht 
personen tijdens de oorlog. 

Uw ledenvoordeel:
Op vertoon van uw ledenpas 
krijgt u 15% korting op de 
entreeprijs van het museum
+ 1 consumptie (thee, koffie 
of frisdrank) in het museum-
café ‘Café Liberté’.

Oorlogsmuseum Overloon 

Deze actie is geldig t/m 31-4-2019 voor maximaal 4 personen per ledenpas.
De Steenkolenmijn is gesloten op eerste kerstdag, nieuwjaarsdag en carnavals-
zondag en -maandag. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Gefascineerd door verhalen 
van vroeger en nu over het 
werken in een mijn? Wil je 
zien hoe het leven van een 
mijnwerker in werkelijkheid 
was en in het buitenland nu 
nog vaak is? Ontdek die 
wereld van de mijnbouw! 
Echte koempels (mijnwerkers) 
vertellen je hun sterke 
verhalen, en hoe dat allemaal 
ging. Parkeren kan tegenover 
de ingang.

Uw ledenvoordeel:
Leden van service van 
Envida ontvangen € 2,-
korting op de reguliere 
entreeprijs.

Steenkolenmijn Valkenburg

Bemelerweg 99, 6267 AL Cadier en Keer
www.golfenophetrijk.nl/margraten

Museumplein 2, 6461 MA Kerkrade
www.columbusearthcenter.nl

Klinkertstraat 118, 6433 PB Hoensbroek
www.kasteelhoensbroek.nl

Deze actie is geldig t/m 31-12-2018.Deze actie is geldig t/m 31-12-2018 voor maximaal 4 personen per ledenpas. 
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Wilt u kennismaken met 
golfen? Dat kan op de Short 
Golf baan van 9-holes? Door 
de korte afstanden, tussen de 
50 en 80 meter, is het spel 
geschikt en uitdagend voor 
iedereen. Een leuke activiteit 
voor een familiedag of 
vriendenuitje.

Uw ledenvoordeel:
4 = 3. 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,-.

De enige plek ter wereld waar 
je in een omgekeerd planeta-
rium als een astronaut op de 
aarde kijkt, ligt in Kerkrade. 
In Columbus earth center ligt 
de aarde letterlijk aan je 
voeten. Bekijk de wereld als 
nooit tevoren! Een onvergete-
lijke filmervaring, zoals 
nergens ter wereld vertoond. 
Reis mee met Columbus, kijk 
omlaag naar de aarde en je 
blik op de wereld zal nooit 
meer hetzelfde zijn.

Uw ledenvoordeel:
Leden van Service van 
Envida ontvangen op 
vertoon van de ledenpas 
€ 4,- korting op de 
reguliere prijs van entree + 
koffie/thee/ranja met een 
zoete traktatie. U betaalt  
€ 10,50 i.p.v. € 14,50 p.p.

Golfbaan Het Rijk van MargratenColumbus earth center

Deze actie is geldig t/m 30-12-2018. Elke dag geopend van 10.00 tot 17.30 uur. 
Let op de aangepaste openingstijden rondom de feestdagen. Deze actie is niet 
geldig in combinatie met andere acties of speciale actietarieven. 

Kasteel Hoensbroek is één 
van de mooiste en best 
bewaarde kastelen van 
Europa. In dit enorme slot 
met meer dan veertig 
ruimten komen avonturen uit 
het verre verleden tot leven. 
Ontdek de prachtige balzaal. 
Beklim de middeleeuwse 
toren. Zoek de geheime 
kamer en bibber in de 
eeuwenoude kerker. Gebruik 
daarbij het rondleidingsboek 
of speurtocht. 

Uw ledenvoordeel:
Op vertoon van deze pagina 
en uw ledenpas ontvangt u 
30% korting op een familie-
ticket/gezinspas voor 2 
volwassenen en 2 kinderen 
tot en met 12 jaar. U betaalt 
€ 22,75 i.pv. € 32,50. Elk 
extra kind van 4 tot en met 
12 jaar betaalt € 4,50.

Kassacode: KHarr18

Kasteel Hoensbroek
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De ledenpas van Service van Envida is deze zomer 
vele malen vertoond bij verschillende aanbieders 
van dagjes uit. GaiaZoo is door onze leden het 
vaakst bezocht. Hier kunt u nog tot en met
eind september 2018 met korting naar toe. 
Ook dit najaar krijgt u op vertoon van de 
ledenpas wederom korting bij een aantal 
dagjes uit. Dit keer zijn het voornamelijk
indoor activiteiten.

Tip: bewaar deze 2 pagina's!

7
leden
acties



Mensen moeten in hun leven heel wat administratieve zaken regelen. Denk aan de jaarlijkse 
belastingaangifte, het afsluiten van een energiecontract, het aanvragen van een legitimatiebewijs 
bij de gemeente, het kiezen van een goede zorgverzekering en ga zo maar door. Niet iedereen is 
goed thuis in deze materie. Integendeel, sommige mensen hebben zelfs stress of slapeloze nachten 
van die administratieve rompslomp. Voor hen is het goed om te weten dat er via Service van 
Envida deskundige hulp voorhanden is. Iemand die helpt om uw administratie weer helemaal 
op  orde te krijgen en te houden. 

In veel gevallen is uw administratieve hulp van Service van 
Envida in een uur klaar. Soms kan het wat langer duren. 
‘Bij een mevrouw ben ik drie uur aan het werk geweest’, 
zegt Edwin Lustermans van Elumia. ‘Zij vond dat echter 
helemáál niet erg, want ik had een flink bedrag voor haar 
“terugverdiend”. Wat was het geval? Ze had al zeven jaar 
geen belastingaangifte meer gedaan. Ze dacht dat ze dat 
niet meer hoefde. Wat bleek? Mevrouw had recht op een 
teruggave van ruim € 2.000,- per jaar. Ik heb dat voor haar 
uitgezocht en de aangiftes ingediend. Je kunt maximaal 
vijf jaar terugvorderen bij de Belastingdienst. Reken zelf 
maar uit wat ze heeft teruggekregen.’

De diensten van de administratieve ondersteuners gaan 
nog verder: ‘Ik kijk of de maandlasten omlaag kunnen. 
Bijvoorbeeld door de optie van het oversluiten van de 

bestaande hypotheek te onderzoeken. Lopen er misschien 
nog oude abonnementen voor telefoon, tv of internet? 
Vaak zijn dat te dure abonnementen. Of iemand heeft een 
doorlopende reisverzekering terwijl hij niet meer reist. 
Denk verder aan hulp bij het aanvragen van een voorzie-
ning in het kader van de WMO of vragen over ziektekosten.’

Op de dag van de afspraak is het verstandig om al uw 
paperassen bij de hand te hebben, zodat er geen tijd
verloren gaat met zoeken naar ontbrekende documenten. 
Kortom, het inschakelen van administratieve ondersteuning 
via Service van Envida geeft rust in het hoofd, stelt orde op 
zaken en levert misschien ook nog financieel voordeel op. 
Met de administrateur bespreekt u zelf hoe vaak u zijn hulp 
wil inschakelen: bijvoorbeeld eenmalig, maandelijks of twee 
maal per jaar. 
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Administratie op orde?
Een hele zorg minder

Workshop jam maken

Workshop smartphone
Bent u ook onlangs in het bezit gekomen van een smartphone? 
Leer in kleine groepen wat u allemaal kunt doen met een 
smartphone, zoals bellen, sms’en, what'sappen, foto’s maken en 
eventueel gebruik van internet. Neem uw smartphone mee om 
meteen te oefenen.

Wanneer en locatie:
Dinsdag 25 september 2018 10.30 & 13.00 uur Maastricht-Oost
Dinsdag 2 oktober 2018 10.30 & 13.00 uur  Gulpen
Maandag 15 oktober 2018 10.30 & 13.00 uur Maastricht-West

Kosten:
€ 10,- voor leden en € 20,- voor niet-leden

Aanmelden:
Service van Envida op 043 - 369 06 10 of via service@envida.nl 
o.v.v. naam, adres en datum.

Na een inleiding over het conserveren van fruit, het gebruik van 
kruiden, specerijen en jenevers in jam en een kleine proeverij 
wordt in 2-tallen een jam gemaakt op basis van receptuur van de 
Jambrouwerij. U gaat zelf aan de slag en leert op een leuke manier 
de technieken van het jam maken.

Wanneer?
Zaterdag 6 oktober 2018 10.00 - 12.00 uur
Woensdag 10 oktober 2018 14.00 - 16.00 uur

Locatie:
De Jambrouwerij, Valmeerstraat 123, 3770 Val-Meer (Riemst), 
België (6 km van Maastricht-West)

Kosten:
€ 17,50 voor leden, € 25,- voor niet-leden. Fruit, ingrediënten, materialen, 
recepten, zelfgemaakte jams, koffie en thee zijn inbegrepen. Na afloop krijgt 
ieder 2 potjes jam mee naar huis. Vergeet niet uw eigen keukenschort mee 
te nemen!

Aanmelden:
Service van Envida 043 - 369 06 10 of service@envida.nl 
o.v.v. naam, adres en datum.

Reservedatum zaterdag 13 oktober 2018 10.00 - 12.00 uur
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Meer informatie over de kosten en het aanvragen van deze hulp krijgt u op 043 - 369 06 10 of service@envida.nl

Wilt u meer weten over de profes-
sionele administratieve en financiële 
ondersteuning of heeft u specifieke 
vragen? U bent van harte welkom op 
één van onze informatiebijeenkom-
sten. Edwin Lustermans zal antwoord 
geven op uw vragen.
Kosten en Aanmelden:
Gratis voor leden van 
Service van Envida. 
Aanmelden kan via 043 - 369 06 10 
of via service@envida.nl
o.v.v. naam, adres en datum.
Wanneer en locatie:
Vrijdag 14 september, 
15.00 - 16.00 uur, De Hoeskamer, 
Gasthuisplantsoen 1 in Meerssen

Dinsdag 18 september, 
15.00 - 16.00 uur, Envida, 
Mockstraat 1 in Maastricht

Woensdag 19 september, 
19.00 - 20.00 uur, Envida, 
Mockstraat 1 in Maastricht

Informatie-
bijeenkomst hulp 
bij de administratie
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Het thermale water van de binnen- en buitenbaden van 
Thermae 2000 heeft een bijzonder heilzame 
werking op lichaam en geest en nodigt uit om het 
lichaam heerlijk te ontspannen. Eind oktober kunt u 
als lid van Service van Envida bij Thermae 2000 
een hele dag genieten voor maar € 12,50. 

Op de 'reguliere' dagen is het dragen van badkleding in 
de zwembaden altijd verplicht. In de saunafaciliteiten is 
het dragen van badkleding dan niet toegestaan:
•	 Maandag		 29	oktober	2018
•	 Woensdag		 31	oktober	2018
•	 Vrijdag		 2	november	2018	(tot	17.00	uur)

Op de ‘geklede’ dag draagt u badkleding in het 
sauna- en badenlandschap:
•	 Dinsdag		 30	oktober	2018
•	 Vrijdag		 2	november	2018	(vanaf	17.00	uur)
•	 Zaterdag		 3	november	2018
•	 Zondag		 4	november	2018

Op de ‘ongeklede’ dag is zowel het sauna- als badenland-
schap alleen zonder badkleding toegankelijk:
•	 Donderdag		 1	november	2018

Kaartjes kunt u reserveren via:
•	 www.thermae.nl/vouchercodes	met	een	code	die	u		
 kunt aanvragen bij Service van Envida
 (043 - 369 06 10) 
•	 043	-	609	20	00.	
 Houd uw lidmaatschapsnummer bij de hand.

Met dit kaartje heeft u de gehele dag toegang tot alle 
faciliteiten van het wellness centrum, kunt u deelnemen aan 
o.a. floaten, aqua fitness, opgietingen en Thermae Motion. 
Gratis gebruik van shampoo en scrubzout. 
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Samen 
naar de film
De zomer is nog in volle gang, maar langzaam 
aan worden de dagen steeds korter. Het lijkt 
nog ver weg, maar in het najaar organiseren 
wij traditiegetrouw weer de film van 
de Club van Sinterklaas. 

Zaterdag 24 november 2018:

De Club van Sinterklaas 7
Start film: 11.00 uur Zaal open vanaf: 10.15 uur 

De toegang bedraagt € 5,50 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. 

Reserveren

Bioscoopkaartjes kunt u 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 gereser-
veerde 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).

Wellnessweek 
voor leden bij 
Thermae 2000 

Tip

We zullen u verwelkomen met koffie en vlaai en we 
serveren na afloop een lekker broodje. Iedereen is welkom. 
U hoeft dus geen specifieke achtergrond te hebben. 
We voeren ‘gewoon’ samen een goed gesprek. 

Zo kunnen we ervoor zorgen dat ons aanbod op het gebied 
van servicediensten aan huis, cursussen, workshops en 
ledenactiviteiten nog beter aansluit op wat u nodig 
heeft of belangrijk vindt.

Uw mening telt! Wilt u ons helpen?
Geef u dan vóór 10 september 2018 op bij Service van 
Envida 043 - 369 06 10 of via service@envida.nl
U kunt ook een kaartje sturen naar: Antwoordnummer 
1189, 6200 VB Maastricht (een postzegel is niet nodig).

Mocht u verhinderd zijn, maar toch graag met ons 
meedenken, laat het dan ons ook weten. 
Wij sturen u dan graag een vragenlijst.

Wij zoeken leden die 
met ons mee willen denken

Peutergym
is een aanrader
Hollen, springen, klauteren, de meeste peuters doen niets liever. 
Vraag het maar aan Claire Wan uit de Maastrichtse wijk Amby 
die haar zoontje Noah van bijna drie jaar ziet genieten. Elke les 
weer. En als trotse mama (of papa) geniet je dan zelf ook. ‘Het is 
nu al de derde reeks die ik volg’, begint Claire te vertellen. ‘En ik 
weet zeker dat ik ons pas geboren dochtertje t.z.t. ook ga 
aanmelden.’

Snel contact maken
De cursus Peutergym bestaat uit tien lessen van een uur. Het aantal deelnemers 
varieert tussen de 7 en 11. ‘Het is mooi om te zien hoe de kinderen snel contact 
maken met elkaar. Dat geldt overigens ook voor de ouders, want ook wij nemen 
deel aan de oefeningen. Althans, als ouder begeleid je je kindje bij het klimmen 
en klauteren. Op die manier leg je snel contacten met de andere ouders met wie 
je ervaringen kunt uitwisselen over de ontwikkeling van je kind.’

Motoriek
‘Peutergym is echt een aanrader. De oefeningen en spelletjes bevorderen de moto-
rische vaardigheden, de kinderen leren samenspelen (sociaal aspect) en ze leren 
ook om hun eigen spullen op te ruimen. Noah vindt het echt heerlijk: het rennen 
en klauteren, samen liedjes zingen, dansen, spelen met de bal en meedoen met 
allerlei oefeningen die cursusleidster Eveline Arnold heeft bedacht. Eveline is 
muziek- bewegingsdocente. Zij doet het perfect: de kinderen voelen zich op hun 
gemak bij haar en het lukt Eveline telkens weer om de kinderen op een speelse 
manier te stimuleren om mee te doen.’

Aanmelden
Lijkt het u iets? Ga voor meer
informatie en aanmelding naar:

www.envida.nl/wijkzorg/
consultatiebureaus/cursussen

Vermeld uw lidmaatschapsnummer 
om 10% korting te krijgen.
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Hulp gevraagd 

Bent u al vele jaren lid van Service van Envida en wilt u graag meedenken over hoe wij onze 
leden beter tot dienst kunnen zijn? Of bent u net lid geworden en heeft u ideeën over hoe wij het beter 
kunnen doen voor u, voor uw familieleden of mantelzorger? Dan zijn wij op zoek naar u! 

Op	vrijdag	14	september	organiseren	wij	in	ons	mooie	gebouw	aan	de	Abtstraat	2A	in	Maastricht	
een ledenochtend van 9.00 - 12.00 uur waarbij we graag van u leren.



Het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem geeft een beeld 
van het leven in Nederland door de eeuwen heen. Wonen, 
werken, recreatie en tradities van de Nederlanders worden aan 
de hand van veelal originele gebouwen zoals molens, huizen, 
boerderijen, gebedshuizen en werkplaatsen in beeld gebracht. 
In overleg met de gids kiest u ervoor om wandelend of per 
tram de hoogtepunten te bezichtigen.

’s Middags bezoekt u Bierbrouwerij Hertog Jan in Arcen. 
U komt meer te weten over het oude ambacht van bierbrouwen 
en zult hop ruiken, mout proeven en natuurlijk ook het bier. 
Tijdens het bezoek heeft u tijd om ook nog even de Brouwerij-
winkel te bezoeken. Voor deze rondleiding dient u wel trappen 
te kunnen lopen. Lukt dit niet dan kunt u zolang in het 
Proeflokaal verblijven

Openluchtmuseum 
Arnhem & Brouwerij 
Hertog Jan

Donderdag 27 september 2018

Tussen 8.00 en 8.45 uur
Vertrek met luxe touringcar vanuit Wittem,
Maastricht en Urmond.

± 10.45 uur
Entree openluchtmuseum. Ontvangst met koffie/thee 
met appelgebak.

12.00 uur
Rondleiding met gids van 1,5 uur met aansluitend 
vrije tijd.

14.20 uur
Vertrek. Lunchpakket in de bus.

15.45 uur
Aankomst Brouwerij Hertog Jan. Rondleiding door 
de Brouwerij. Bezoek Brouwerijwinkel en bier 
proeven in café De Hertog Jan Proeverij.

18.45 uur 
3 gangendiner in Restaurant Int Brookx Stevensweert.

Tussen 21.00 en 21.45 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 o.v.v. naam, 
adres en aantal personen.

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

Bij veel animo: extra dagtrip op donderdag 
4 oktober 2018. Deelname is op volgorde van aan-
melding. De prijs voor niet-leden bedraagt € 91,75.

Leden-
actie
€ 71,75 

Speel mee
en win!

buit

kloof

blijf
staan!

deel v.h.
hoofd

drank

kielwater

zang-
vogel

ik

namaak

onder-
worpen
porren

werkpak

keur

persoon-
lijk vnw.

strik

soldij

pluisje

eenheid

dun (van
lucht)

groot
bedrag

Fins bad

okido

loofboom

spil

nummer

gard

kus

dot

nihil

getrok-
ken lijn
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3

4
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11 Zo doet u mee:
Los de puzzel op en schrijf de letters uit het diagram in 
de gelijkgenummerde hokjes van de oplossingsbalk.

Stuur uw oplossing vóór 15 oktober 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 een streek-
productenpakket van een aantal deelnemers 
van het platform ‘Met Fruit Erop Uit’.

In dit pakket vindt u een fles kersenwijn, 
aangeboden door Hombourgeois, een potje honing 
van BEEing Pure, een potje bramenjam van de 
Jambrouwerij en een potje stroop van 
Puurvandewall. We verloten 10 pakketten onder de 
goede inzendingen.

2 kaarten Gaia Zoo:
Fam. Hermans  Lemiers
Mw. J. Elema - Rovers Grevenbicht

2 kaarten Blotevoetenpad e.a.:
Mw. I. Kerstges Maastricht
Mw. K. Penders - Van den Heuvel Maastricht

2 kaarten boottocht Rederij Stiphout: 
Mw. D. Eillebrecht Maastricht
Fam. Teunissen  Bunde

 
2 kaarten Maastricht Underground: 
Dhr. J. Geijselaers Maastricht
Mw. C. Frijns  Ingber

Winnaars april 2018: Allemaal van harte gefeliciteerd!

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

-
©Sanders puzzelboeken

Antwoord puzzel april: Buiten-activiteit
1514

Dagtrip naar 



Meten = Weten
GRATIS bloeddrukmeting
Op onderstaande data kunt u vrij 
inlopen voor een gratis bloed-
drukmeting in één van de 
2 thuiszorgwinkels:

Mockstraat 1 Maastricht:
maandag 10, 17 en 24 september 2018. 
Van 10.00 tot 15.00 uur. 

Brusselsestraat 148 Maastricht: 
woensdag 12, 19, 26 september 2018. 
Van 10.00 tot 15.00 uur. 

Omron Bloeddrukmeter
M3 Comfort
De M3 comfort heeft een verbeterde 
Intelli Wrap Cuff manchet. Een foutieve 
bloeddrukmeting is meestal het gevolg 
van het verkeerd omleggen van de 
manchet. De Intelli Wrap Cuff manchet 
verkleint de kans daarop, omdat het 
namelijk 360 graden om uw bovenarm 
zit, in tegenstelling tot een standaard 
manchet dat slechts 180 graden om 
uw bovenarm aansluit.

Normaal  € 89,99
Ledenprijs  € 79,99

Omron Bloeddrukmeter
M6 Comfort
Met de Omron M6 Comfort kiest u voor 
een nog betrouwbaardere bloeddruk-
meter, dankzij het Dual Check systeem 
met 2 sensoren. De volautomatische 
bovenarmbloeddrukmeter is klinisch 
gevalideerd. Dit wil zeggen dat de bloed-
drukmeter voldoet aan allerlei streng 
internationaal erkende protocollen. Een 
voorbeeld hiervan is de Intellisense™ 
technologie en manchetcontrolesysteem.

Normaal  € 99,99
Ledenprijs  € 89,99

De thuis-
zorgwinkel: 
leden-
voordeel

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 t/m 20 oktober 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.

€ 79,99*

€ 89,99*

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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