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GOUDEN NAZOMER

De geur van gevallen bladeren, warme herfstkleuren en zacht licht:  
de nazomer is bij uitstek de periode om eropuit te trekken. Zeker 
nu er zo langzamerhand weer meer ruimte lijkt te komen om samen 
te genieten van de mooie dingen in het leven. 
Corona heeft ons geleerd dat dit niet altijd grootse dingen hoeven 

te zijn, zoals vakanties naar verre oorden. Ons eigen kikkerlandje en zelfs onze eigen 
provincie hebben nog genoeg geheime plekjes voor ons in petto. Geluk hangt toch 
vooral af van lieve mensen om je heen, gezondheid en af en toe een dag met een 
gouden randje. Corona heeft ons weer teruggebracht bij de essentie van het leven, 
maar ook bij onze eigen kwetsbaarheid en die van de planeet waarop wij leven.

Deze zomer heeft die mooie planeet ook gezorgd voor angst en verdriet heel dicht 
bij huis. Van het water konden we niet winnen, maar ook deze ellende heeft mooie 
voorbeelden van veerkracht en saamhorigheid laten zien. 
 
Envida biedt ook in crisistijd ondersteuning aan duizenden Limburgers in een kwets-
bare positie; niet alleen met zorg, maar ook met wonen en welzijn. In deze uitgave 
van Gezond Thuis treft u daar een aantal mooie voorbeelden van aan. 

En natuurlijk doen wij ook weer een aantal suggesties om het leven aangenamer te 
maken. Heel veel leesplezier en vooral een mooie en veilige nazomer gewenst.  
 
Roger Ruijters 
Voorzitter raad van bestuur Envida 
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DE HEERLIJKE 
FLOW VAN SUUS

OVER SUZAN SEEGERS
Suzan Seegers (40) is bekend 
van onder andere Op zoek 
naar Evita, musicals als Les 
Misérables en haar eigen 
soloshows. Ze zingt, danst, 
vertelt, acteert, ontroert, 
maakt je aan het lachen en 
zet je aan het denken. 
Voor Toneelgroep Maastricht 
speelde ze eerder een 
hoofdrol in de muzikale 
theatervoorstelling PinkPop. 
Komend voorjaar staat Suzan 
Seegers avond aan avond in 
het MECC in de musical 
Dagboek van een Herders-
hond, als juffrouw Katrien,  
de huishoudster van Kapelaan 
Erik Odekerke. 
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Welke kleur heeft vrij in je agenda? 
‘Vrij heeft geen kleur, dat is eigenlijk niet 
goed he? Ik heb dit systeem bedacht om 
overzicht te houden en om rust in te 
kunnen bouwen. Dat is heel belangrijk 
voor me, ik heb de deksel al eens op mijn 
neus gehad, toen ik in 2014 een burn-out 
kreeg. Ik heb er drie jaar over gedaan om 
weer te zijn waar ik nu ben. De oude word 
ik niet meer, dat is maar beter ook.’ 

Hoe gaat het nu met je?
‘Goed, ik zit in een heerlijke flow. Ik reis het 
land door met de voorstelling ADEM, over 
de impact van corona op mensen in de 
zorg. Ook ben ik druk met het muziek- 
theaterstuk Alzheimer, over, voor en door 
mensen met dementie. Twee zorgonder-
werpen, die allebei mijn hart hebben.  
En ook daarna loopt het lekker door. Ik ga 
op tournee met de Landmacht en met  
The Sound of Musicals, sta in de musical 
Bowie. En dan komt natuurlijk Dagboek 
van een Herdershond eraan.’

Dat klinkt behoorlijk druk?
‘Ik laad mezelf op door op te treden. Daar 
krijg ik energie van. Toen de theaters dicht 

moesten door corona, heb ik dat enorm 
gemist. Maar nu voel ik het weer, het bruist 
weer.’
 
Wat heb je gedaan in die coronaperiode? 
‘Ha, ik heb de tijd gebruikt om alles te 
ordenen. Alles zit netjes in mappen nu, 
waardoor ik geen stress heb, geen 
energie-lek. Daarnaast heb ik een massage- 
opleiding gedaan, je spreekt met een 
gediplomeerd masseur, leuk hè. Ik had 
altijd al het gevoel dat ik iets met mijn 
handen moest doen. Mijn handen helpen 
me om te aarden.’

Wat doe je om fit te blijven?
‘Bewegen is belangrijk. Om de dag 
ontspannen te beginnen, ga ik lekker naar 
buiten met onze hond Dembé. Zo eindig ik 
ook, nog een laatste avondrondje, ook als 
ik midden in de nacht thuiskom. Ook heb 
ik tegenwoordig zwemles omdat ik mezelf 
tot doel heb gesteld om mee te doen aan 
de Cityswim, en dat terwijl ik bang ben 
voor open water! Ik let er wel op dat ik 
ook hier niet over mijn grenzen heen ga,  
ik hoef geen records te breken. Verder 
probeer ik gezond te eten, ook wanneer  

Lachend houdt Suzan Seegers – zeg maar Suus 

– een grote agenda op. Opengeslagen op een 

blad vol met krabbels en kleurtjes. Elke 

activiteit van de Limburgse zangeres en actrice 

heeft een eigen kleur. De voorstelling ADEM, het 

oratorium Alzheimer, een televisieoptreden, een 

tournee met de landmacht; de kleuren zijn bijna 

op. En dan komt komend voorjaar de musical 

‘Dagboek van een herdershond’ nog bij. Hoe 

blijft de frêle actrice/zangeres daar fit bij en 

heeft ze nog tijd voor andere dromen? 

Suzan Seegers over fit blijven 
en haar kleurige agenda
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WERK IS NIET WIE
JE BENT, DAT ZIJN 
JE VRIENDEN EN
FAMILIE WEL!
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ik on tour ben. Als de catering niet goed 
geregeld is, neem ik gewoon mijn eigen 
gezonde soepje mee.’ 

En ontspanning, hoe ziet dat eruit bij jou?
‘Lekker uit eten met mijn man! Samen 
bijkletsen aan een volle tafel. Dan voeren 
we ook een ander soort gesprekken, dat 
gebeurt vanzelf. Verder ontspan ik me 
door te rommelen in huis en in de tuin. 
Opruimen.. en dan weer opnieuw rotzooi 
maken. Ik omschrijf onze woonstijl als 
chaotisch relaxed haha.’ 

En wat als je een dag nergens zin in hebt? 
‘Ook dat hoort bij me, bij wie ik ben.  
Als het kan trek ik me dan terug totdat ik 
genoeg ben bijgekomen om alles weer te 
kunnen. Dat heb ik al een tijdje niet meer 
gehad hoor!’

Hoe belangrijk zijn familie en vrienden 
voor je?
‘Familie en vrienden zijn heel belangrijk 
in het leven. Zij kunnen je dragen op de 
momenten dat jij het even niet meer ziet. 
En andersom is dat net zo. Wanneer alles 
wegvalt, blijven zij over. Dat heb ik 
natuurlijk een keer meegemaakt. 
Ik ben altijd heel sociaal, maar toen ik jong 
was ben ik een doel gaan nastreven: ik 
wilde musicalzangeres zijn. Toen ben ik 
veel uit beeld geweest. Zo mooi om te 
zien dat mijn echte vrienden er toch nog 
steeds zijn. Werk is niet wie je bent, dat 
zijn je vrienden en familie wel!’

Je bent medeoprichter van de Belbrigade 
in Roermond, waarom?
‘Daarmee zijn we begonnen in coronatijd 
toen veel ouderen dreigden te vereen- 
zamen. Een telefoontje per dag kan dan 
zoveel betekenen. Ouder worden lijkt me 
niet altijd gemakkelijk, zeker niet wanneer 
mensen om je heen wegvallen. Ik heb daar 
ook een liedje over geschreven. Het heet 
oud of eenzaam. Het is ook iets wat mij 
bezig houdt. Ik heb er geen moeite mee 
om ouder te worden, maar het ligt er wel 
aan hoe. Het lijkt me heel belangrijk om 
onder de mensen te blijven komen. Blijf 
openstaan voor anderen, wacht niet tot 
iemand naar jou toekomt, ga er zelf op af.’
 
Nog meer adviezen om goed ouder 
te worden?
‘Ja, zoveel haha. Ik hoop dat ik die wijsheid 
ook nog heb als ik zelf wat ouder word. 
Over bewegen hebben we het al gehad, 
maar prikkel ook je hoofd met interessante 

nieuwe dingen. Denk in ja, zeg niet altijd 
nee. Laat je helpen, ook bij dat digitale 
gedoe. Ik probeer elke dag iemand vrolijk 
te maken, daar word ik zelf ook heel blij 
van. Ik geloof in dialoog en dat je je kwets-
baar mag opstellen. En stop nooit met 
dromen, dat vooral!’ 
 
Waar droom je over? 
‘Ik droom van een huisje in Portugal, ben 
zelfs al een beetje de taal aan het leren. 
Een huisje met een gastenverblijf erbij. En 
dan geef ik massages en kook ik voor de 
gasten. Ook droom ik nog over artistieke 
projecten. Een film. En een boek, dat moet 
gaan over de dood, omdat we daar zo 
weinig over praten. Dat heb ik gemerkt 
toen mijn vader vorig jaar wegviel. Een 
heel verdrietige periode. Hoe meer we er 
over praten, hoe gewoner het wordt. Als 
we het delen wordt het dragelijk.’
 
Wat doe je over tien jaar?
‘Dan vind ik die volle agenda met al die 
kleurtjes vast niet leuk meer. Ik ben een 

paar jaar geleden niet voor niets vanuit de 
Randstad naar het Zuiden gekomen. Ik heb 
niet voor mijn carrière gekozen maar voor 
mezelf, doe de dingen waar ik blij van 
word. Gewoon rustig mijn eigen dingetjes 
doen, zonder me een slag in de rondte te 
werken.’
 

Leden van Envida Ledenservice 
kunnen met korting naar Dagboek 
van een Herdershond in het Mecc in 
Maastricht. De spektakelmusical is 
daar in de maanden mei en juni te 
zien. Lees meer over onze speciale 
ledenactie op pagina 24. 

KORTING 
MUSICAL
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LEKKER NAZOMEREN
MET MEDITERRANE 
BORRELPLANK 

Kleurrijk, gezond, met veel groenten, vis 
en noten. Nienke is niet voor niets een grote 
fan van de keuken uit het Middellandse- 
zeegebied. Ook verbleef ze een jaar als 
au pair in Griekeland. Daar en tijdens haar 
vakanties deed ze inspiratie op voor deze 
mediterrane borrelplank. ‘Allerlei kleine en 
gezonde hapjes op een plankje. Avontuur-
lijker én gezonder dan bitterballen en 
kaasblokjes bij de borrel. En je kunt het zo 
gezond maken als je zelf wilt.’
Ook met het opmaken van de borrelplank 
kun je creatief zijn. ‘Snijd de ingrediënten 
eens op een andere manier of bedenk 
nieuwe combinaties, net wat je op dat 
moment leuk vindt’, tipt Nienke. 

ZOETZURE COURGETTE 
EN AUBERGINE
•  6 eetlepels olijfolie
•  1 courgette, in plakjes
•  1 aubergine, in plakjes
•  2 tenen knoflook, fijngehakt
•  4 eetlepels witte wijnazijn
•  2 eetlepels (verse) tijm
•  peper
 BEREIDING
•  Verhit 1 á 2 eetlepels olijfolie in een 

koekenpan en bak een portie courgette/ 
aubergine in 4-5 minuten goudbruin en 

gaar. Schep een beetje knoflook erdoor 
en leg de groenten op een schaal. Bak 
met de rest van de olijfolie, meer porties 
courgette, aubergine en knoflook en leg 
op de schaal

•  Besprenkel elke portie gebakken 
groente steeds met 1 eetlepel witte 
wijnazijn en bestrooi met een beetje 
verse tijm en peper

•  Laat de zoetzure groenten afkoelen tot 
kamertemperatuur en marineer ze 
afgedekt minimaal 1 uur op een koele 
plek (buiten de koelkast)

 
TIP: Bak de groenten een dag van tevoren 
en marineer ze afgedekt in de koelkast. 
Laat ze voor serveren op kamertempera-
tuur komen. 
Deze groenten zijn ook lekker als bij- 
gerecht, bijvoorbeeld bij een barbecue. 

BRUSCHETTA TOMAAT  
OP VOLKOREN BROOD
•  500 gram tomaat
•  1 kleine rode ui
•  1 teen knoflook
•  10 gram verse basilicum
•  1 el extra vierge olijfolie
•  handje geraspte parmezaanse kaas
•  crème balsamico azijn

•  1 volkoren (afbak)stokbrood of sneetjes  
 getoast volkorenbrood
•  peper
 BEREIDING
•  Verwarm de oven voor om het stok-

brood af te bakken of toast het volkoren 
brood

•  Snijd de tomaten in kleine blokjes en 
snijd de ui, knoflook en basilicum fijn

•  Verdeel de tomatensalade over het 
volkoren brood, maak af met balsamico 
azijn en Parmezaanse kaas

HUMMUS
•  250 gram kikkererwten
•  1 eetlepel tahin (sesampasta)
•  5 eetlepels sesamolie
•  ½ teentje knoflook
•  1 eetlepel sesamzaad
•  scheutjes olijfolie
•  snufjes komijnpoeder
•  zout
 BEREIDING
•  Spoel de kikkererwten onder stromend 

water en laat ze uitlekken. 
•  Doe de kikkererwten in de hakmolen 

met tahin, een kneepje citroensap, 
knoflook, komijnpoeder, chilipoeder en 
zout. Giet er de sesamolie bij en mix.

De herfst staat voor de deur maar we proberen 

de zomer zo lang mogelijk vast te houden. En dat 

lukt prima met deze avontuurlijke borrelplank. 

Envida-diëtiste Nienke van Liere liet zich hiervoor 

inspireren  door de gezonde mediterrane keuken. 
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•  Schep de hummus in een serveer-
schaaltje en strooi er wat sesamzaadjes 
over. Werk af met een likje olijfolie.

TZATZIKI 
•  ½ komkommer
• 200 gram Griekse yoghurt
• 2 takjes munt
• 2 takjes koriander
• ½ teentje knoflook
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 citroen
• peper
• zout
 BEREIDING
• Rasp de komkommer met een grove rasp. 
 Doe hem in een propere keukendoek en 
 knijp er zo veel mogelijk vocht uit.
• Meng de uitgeknepen komkommer 
 met de yoghurt.
• Snipper de knoflook en kneus hem. 
 Snipper de munt en de koriander. 
 Doe bij de komkommer.
• Giet er een scheut olijfolie en een 
 kneepje citroensap bij en meng goed. 
 Breng op smaak met peper en zout.
• Schep in een serveerschaaltje.
 Verder op de borrelplank: reepjes 
 paprika en komkommer, Spaanse olijven, 
 meloen en druiven, wortel en radijsjes. 

ENVIDA-DIËTISTE NIENKE VAN LIEREN 

Smakelijk!

GEZOND THUIS  9  



WANDELEN LANGS
DRIE FERME KASTELEN 
Waarom ver reizen als in onze regio zoveel moois om de hoek ligt? Envida 

Ledenservice zette een ansichtkaartenwandeling uit in Valkenburg; gezond  

op stap met de eigen benenwagen. De tocht voert langs ferme kastelen, 

vaderlandse proza, schitterende panorama’s en meer! 
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Ansichtkaartenwandeling
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KASTEEL GENHOES

KASTEEL OOST



We maken ons op 
voor een nazomerse 
wandeling en hopen 
op goed weer. 
Onderweg komen 

we zoveel prachtige plaatjes tegen, 
dat we kunnen spreken van een ansicht-
kaartenwandeling. We starten aan de 
Oosterweg in Valkenburg waar we 
parkeren. Komt u met de trein dan loopt 
u vanaf NS Station Valkenburg tot hier 
in ongeveer 20 minuten.  
Het begin- en eindpunt is het neo- 
classicistische Kasteel Oost dat tot aan 

de Tweede Wereldoorlog in bezit was 
van een Duitse adellijke familie. Na de 
oorlog werd Oost ingelijfd als ‘vijandelijk 
vermogen’. Nu beheert een monumenten-
stichting het complex.  
 
VRIENDELIJK KABBELEND 
We wandelen in oostelijke richting langs 
de lommerrijke oever van de Geul. Het 
riviertje ligt er nu vriendelijk kabbelend bij, 
alsof het niet enkele maanden geleden op 
een wrede manier buiten zijn oevers trad 
en grote vernielingen aanrichtte.  
Inmiddels is de Geul weer de weerspiege-

ling van voorbeeldige rust. Het is een 
ansicht. Links de Schaelsberg en de 
Däölkesberg met zijn vele vuursteenmijntjes 
en rechts het lieflijke Geuldal met in de 
verte, het 12e eeuwse Kasteel Schaloen, 
ooit gebouwd als verdedigingsburcht. In 
1575 verwoest, daarna herbouwd, weer 
uitgebreid en uiteindelijk getransformeerd 
tot lusthof. Pierre Cuypers tekende in de 19e 
eeuw de feeërieke torentjes en versierselen. 

OPENLUCHTMEDITATIE 
We nemen een kijkje bij de Sint Jansbron 
bij hardstenen trappen en het hardstenen 
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zuiltje bij een bank met daarop een 
gedicht door Hans Andreus. We lopen 
verder en arriveren bij calvariegroep de 
Drie Beeldjes, een houten kruis met 
Christus geflankeerd door Maria en 
Johannes, een toonbeeld van pastorale 
openluchtmeditatie uit 1739. We steken de 
Geul over en gaan in de richting van de 
schaduwrijke laan met machtige beuken-
bomen. We passeren de oude, neoclassi-
sistische toegangspoort met daarachter 
Kasteel Genhoes en houden rechts tot het 
einde van de laan. Voor ons ligt de Sjloens 
Meule en links de Kasteeltuin. Rechts zien 
we de toegang tot Kasteel Schaloen dat 
we bewaren voor het einde van onze 
wandeling. Wij lopen eigenwijs naar links 
in de richting van de provinciale weg. Die 
steken we voorzichtig over naar het brede 
zandpad (rechts naast de oude herenhoeve 
ASP) dat ons verder zuidwaarts leidt, het 
glooiende Limburgse landschap tegemoet. 

PANORAMA
Bij de splitsing ligt het neogotische Sint 
Jansboskapelletje. Van oudsher staan 
veldkruisen en kapellen op een kruising of 
tweesprong die passanten erop attende-
ren dat onze levensweg voortdurend uit 
keuzes bestaat. We brengen een devote 
groet en vervolgen onze wandeling door 
het linkerpad te kiezen en houden even 
verder rechts aan. We lopen tussen 
glooiende akkers en weilanden, afgezoomd 

met hagen en bosstruwelen. Aangekomen 
bij twee bankjes van Natuurmonumenten 
rusten we en genieten van het weidse 
panorama over het Gerendal met zijn 
wilde bloemenweides, vele graften en 
steile hellingen.

1000 JAAR
We lopen verder en na ongeveer 150 
meter slaan we scherp linksaf tot op de 
verharde weg, die we naar links volgen. 
We lopen door het prachtige Gerendal 
waar in het voorjaar orchideeën bloeien 
en de buizerd zijn vluchtroep laat klinken 
langs hellingbossen. We gaan bij de eerste 
weg links en lopen weer in de richting van 
de Sint Jansboskapel. Bijna aan het einde 
kiezen we, na het houten hek, het kleine 
paadje naar rechts. We passeren twee 
stegelkes en lopen in de richting van de 
provinciale weg die we oversteken naar 
de Johannes de Doperkerk, die we linksom 
passeren in de richting van kasteel Genhoes. 
Na de korte laan met lindebomen lopen 
we onder een mergelpoort door en 
betreden heel even privéterrein. Zonder 
de bewoners van kasteel en bijgebouwen 
te storen bewonderen we de imposante 
stenen brug over het brede kasteelwater 
die leidt naar de overdadig gedecoreerde 
18e eeuwse Couvenpoort. Genhoes over- 
spant welhaast 1000 jaar historie; hier 
stond ooit de eerste burcht van de strijd- 
vaardige ridders van Valkenburg.

knip deze bon uit!

 
                       Korting met de 

Envida ledenpas bij  
Kasteel Schaloen.  

Neem plaats op het terras of in 
de gezellige brasserie en geniet voor 

€ 5,- van een kopje koffie/thee  
met Apfelstrudel.  

Openingstijden:  
www.schaloen.nl 

Actie geldig tot
30 oktober 2021

SPROOKJESACHTIG
Vanaf deze verstilde plek lopen we terug 
naar de provinciale weg waar we over het 
trottoir onze weg naar rechts vervolgen. 
Na 150 meter kiezen we rechts de oude, 
met lei-lindes geflankeerde oprijlaan. Op 
afstand zien we Kasteel Schaloen dat we 
bereiken via een brug en een markant 
poortgebouw. Hier openbaart zich het 
fantastische aanzicht van het sprookjes-
achtige Schaloen. We vergapen ons en 
vinden dat het tijd is voor een kopje koffie 
met opsmuk. We nemen plaats om al het 
moois nog eens de revue te laten passe-
ren. Dit is werkelijk genieten. Zelden tref je 
in zo’n compacte wandeling zulke ferme 
hoogtepunten. Bij het verlaten van Schaloen 
houden we links aan naar de laan met 
beukenbomen, in de richting van de Drie 
Beeldjes. We komen terug bij Kasteel Oost 
waar de wandeling begon. De cirkel is rond 
en we zijn voldaan, zo mooi als het was.

St. Jansboskapel

KASTEEL
GENHOES

KASTEEL
OOST

Kasteeltuin

Geul

Geul

GEULDAL

l

Drie
Beeldjes

Johannes
de Doper kerk

KASTEEL
SCHALOEN

G
ER
EN
DA
L

OUD-VALKENBURG

Bankje
‘Natuurmonumenten’

SCHAELSBERG

KOFFIE MET 
APFELSTRUDEL

START/EINDPUNT WANDELROUTE (6 KM)
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  Digitaal keuren. Volg het CBR Advies, kies voor
 een digitaal werkende RijbewijskeuringsArts

  € 45,-* voor 75+ met de Envida ledenpas 
 voor rijbewijzen A/B/BE/C/CE/D/DE. 

LEDENVOORDEEL € 62,65

  € 65,-* voor leden met de Envida ledenpas 
 tot 75 jaar voor rijbewijzen A/B/BE/C/CE/D/DE, 
 Taxipas, Medibus en Touringcar (arbokeuringen 
 voor beroepschauffeurs). LEDENVOORDEEL € 42,65

in samenwerking met Envida

RijbewijskeuringsArts.nl of landelijk nummer:
085 - 018 08 00  ma t/m vrij: 9.00 - 17.00 uur, of via:
afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl

*  Alle tarieven zijn incl. 21% BTW - U kunt pinnen! 
 Tarief Nederlandse Zorgautoriteit € 107,65 incl. 21% BTW

Veilig en
Vitaal 

op weg!

 SPREKENDE KALENDERKLOK 
MET 20+ REMINDERS

“Hoi mam.  
Denk je aan je  
medicijnen?”

Prijs 

79.95

Te bestellen op www.bbrain.eu of bel  088 - 008 0130

Meer dan 20 vooringestelde alarmen of persoonlijk ingesproken berichten

Tijd voor de
medicijnen

Tijd voor
ontbijt

Controleer of de
deuren dicht zijn

Drink een glas
water

Optimale leesbaarheid: 5 verschillende displays en 3 verschillende kleuren 

Zaterdag
Morgen

27 Februari 2021

9:30 Zaterdag
Morgen

9:30

Zaterdag
Morgen

9:30

Morgen

27 Februari 2021

9:30
Het is nu

Zaterdag
Morgen

ALTIJD IN DE 
BUURT VOOR 

DE JUISTE ZORG

 
 

0900 - 2233 440       www.envida.nl
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De wereld is te mooi om thuis te blijven. 
Dat is heel kort samengevat de instelling 
van twee reislustige leden van Envida 
Ledenservice. Josje en Bas de Wit uit 
Bunde laten geen kans onbenut om de 
wereld in te trekken. En zijn vast van plan 
daar nog tot op hoge leeftijd mee door 
te gaan. 

Wat de mooiste reis is die ze tot nu toe 
hebben gemaakt? Over dat antwoord 
moeten Josje (57) en Bas de Wit (62) uit 
Bunde even nadenken. ‘Nieuw-Zeeland, 
Peru of toch Noorwegen? De Dolomieten 
zijn natuurlijk ook prachtig.’ Al sinds de 
twee elkaar kennen - nu bijna veertig jaar 
- trekken ze er samen op uit. 
‘Als meisje van 12 zei ik al tegen mijn opa 
dat ik naar New York wilde. Hij gaf me toen 
een advies dat ik nog steeds opvolg: als je 
kunt reizen, moet je gaan! Door te reizen 
ontwikkel je jezelf.’ 

De reislust van het stel ontwikkelde zich 
op de motor. ‘Net als reizen is motorrijden 
een virus’, lacht Bas. ‘Het gevoel dat 
motorrijden geeft is niet te beschrijven, 

net als het gevoel van liefde, hoe beschrijf 
je dat? Het heeft te maken met vrijheid, de 
wind in je haren, samen op avontuur.’
Nog altijd gaan ze er samen op de motor 
op uit. 

ONTZETTEND NIEUWSGIERIG
Verder stappen de twee met regelmaat 
in het vliegtuig, om naar de andere kant 
van de wereld te reizen. Op die manier 
kwamen ze al in Canada, Australië, 
Nieuw-Zeeland, de USA, en Peru. ‘Wij 
zijn nou eenmaal ontzettend nieuwsgierig 
naar wat zich op de wereld afspeelt.‘
Met name Bas mag in die verre landen 
graag een sportieve uitdaging aangaan. 
De Inca Trail in Peru, Kings Canyon in 
Australië, Tongariro Crossing in Nieuw 
Zeeland en hiken in de natuurparken in 
de USA. Kleurige fotoboeken leveren het 
bewijs van alle avonturen. Op de foto 
steeds twee stralende gezichten, in een 
adembenemende omgeving. 
Het reizen verrijkt het leven van Josje en 
Bas, die in hun dagelijks leven in de zorg 
en bij een gemeente werken. Hun advies 
aan anderen: ga op reis, zolang je nog 

kunt. ‘Je ontdekt nieuwe culturen en leert 
je in anderen te verplaatsen. Het is niet erg 
om af en toe uit je comfort zone te 
stappen. Je krijg er een ‘wereldgevoel’ 
voor terug, dat is heerlijk.’

Voor minder ervaren reizigers hebben ze 
een goede tip: ‘Het kan prettig zijn om de 
eerste keer op een nieuw continent voor 
een georganiseerde reis te kiezen. Een 
tweede keer kun je al veel meer zelf 
regelen.’

BUCKETLIST
Hoe lang denken Josje en Bas zelf nog 
te blijven reizen? ‘We hebben nog een 
behoorlijke bucketlist. Alaska, Zuid-Afrika, 
Argentinië, Madagaskar. Zo lang het ook 
maar enigszins kan, blijven we gaan. Je 
past je natuurlijk aan aan wat je nog kunt. 
In Australië reisden we met een groep 
waar twee dames van tachtig bij waren. 
Die liepen nog als een kievit. Dat is ons 
voorbeeld.’

KENNISMAKEN MET ENVIDA-LEDEN

JOSJE EN BAS DE WIT HOUDEN VAN AVONTUUR

ALS JE KUNT REIZEN 
MOET JE GAAN
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WORKSHOP 
SMARTPHONE

Natuurlijk willen we met onze mobiele 
telefoon overal bereikbaar zijn en kunnen 
bellen. Maar dat mobieltje kan veel meer. 
Tijdens de workshop Smartphone leert u 
bellen, sms’en, whatsappen, foto’s maken 
en internetten.

De workshop is van 10.00 tot 12.30 uur.
 
 OKTOBER 2021 
•  Woensdag 13 oktober  
 Bunde
•  Woensdag 20 oktober   
 Maastricht-Oost
•  Donderdag 21 oktober   
 Gulpen 
•  Woensdag 27 oktober    
 Maastricht-West 

 NOVEMBER 2021
•  Woensdag 3 november  
 Maastricht-Oost
•  Donderdag 4 november   
 Bunde 
•  Donderdag 11 november  
 Gulpen 

WORKSHOP 
TABLET

Met een tablet kunnen we bijna alles 
wat met een gewone computer ook kan: 
e-mailen, internetten, fotograferen en 
meer. Hoe precies, dat oefenen we 
tijdens de workshop Tablet. 

De workshop is van 13.00 tot 15.30 uur.
 
 OKTOBER 2021 
•  Woensdag 13 oktober  
 Bunde
•  Woensdag 20 oktober    
 Maastricht-Oost
•  Donderdag 21 oktober  
 Gulpen 
•  Woensdag 27 oktober   
 Maastricht-West 

 

KOSTEN WORKSHOPS  
‘SMARTPHONE’ OF ‘TABLET’:
€ 12,50 voor leden
€ 22,50 voor niet-leden

NOOIT TE OUD
OM TE LEREN 

Aanmelden
Workshop
& Cursus!

– – – 

Hoe maak je een foto met je 

mobiele telefoon en verstuur 

je die meteen naar de 

kinderen? Hoe kun je veilig 

internetten, onthoud je 

nieuwe dingen óf val je beter 

in slaap? Met de cursussen 

en workshops van Envida 

Ledenservice blijft je bij de 

tijd en uitgerust.

16  GEZOND THUIS



 

WORKSHOP
HANDIG MET 

STEUNKOUSEN 

Voor iedereen die steunkousen draagt 
of iemand anders helpt met het aan- en 
uittrekken van deze kousen. Met de juiste 
hulpmiddelen gaat het een stuk makkelij-
ker en bent u niet meer afhankelijk van  
de zorg. 

De workshop is van 14.00 tot 15.30 uur.
 
 OKTOBER 2021 
•  Woensdag 13 oktober  
 Maastricht-Oost
•  Dinsdag 19 oktober   
 Valkenburg

 NOVEMBER 2021 
•  Dinsdag 2 november   
 Gulpen
•  Donderdag 18 november 
 Maastricht-West
 

KOSTEN WORKSHOP  
‘HANDIG MET STEUNKOUSEN’:
€ 10,- voor leden 
€ 20,- voor niet-leden

 

CURSUS 
BETER SLAPEN

Uren naar het plafond liggen staren of 
woelen in bed. Iedereen heeft wel eens 
een slechte nacht. Maar wanneer de 
slaapproblemen serieuze vormen aan- 
nemen, is het verstandig om er iets aan 
te doen. Het klinkt misschien gek, maar 
slapen kun je trainen. 

Tijdens de Cursus Beter Slapen leert u 
sneller inslapen en beter doorslapen. Er is 
aandacht voor ontspanningsoefeningen, 
verandering van leefwijze en het beïnvloe-
den van de eigen gedachten. Ook kunt u 
begeleiding krijgen bij het verminderen 
van slaapmedicatie.

De cursus wordt op twee plaatsen  
gegeven en bestaat uit 5 bijeenkomsten, 
telkens van 14.00 tot 15.30 uur.

•  MAASTRICHT-OOST: 
 Maandag 1, 8, 15, 22 en 29 november 2021
•  GULPEN:
 Vrijdag 19 en 26 november,  
 3, 10 en 17 december 2021

GEHEUGEN
CURSUS

Heeft u wel eens het gevoel dat u dingen 
vergeet of dat nieuwe informatie u snel 
ontglipt? Meestal is dit geen reden om u 
zorgen te maken, maar het kan nooit 
kwaad om bewuster met uw brein aan de 
slag te gaan. U krijgt tips en trucs om 
zaken beter te onthouden. Een enorme 
oppepper voor het zelfvertrouwen.

De cursus wordt op drie plaatsen 
gegeven en bestaat uit 5 bijeenkomsten, 
telkens van 10.00 tot 11.30 uur. 

•  MAASTRICHT-WEST:
 Dinsdag 5, 12, 19 en 26 oktober,  
 2 november 2021
•  MAASTRICHT-OOST:
 Woensdag 13, 20 en 27 oktober,  
 3 en 10 november 2021 
•  VALKENBURG:
 Woensdag 17 en 24 november,  
 1, 8 en 15 december 2021

KOSTEN CURSUS ‘BETER SLAPEN’  
OF ‘GEHEUGENCURSUS’:  
€ 78,- voor leden
€ 125,- voor niet-leden

VGZ vergoedt één keer 
per jaar de totale kosten 
vanuit het preventie- 

budget, als u verzekerd bent via 
de collectiviteitsverzekering van 
Envida Ledenservice (nr 3411) én 
een aanvullende verzekering heeft.  
U ontvangt een factuur en kunt  
deze opsturen naar VGZ.

De workshops en cursussen zijn toegankelijk voor iedereen. Leden van Envida 
krijgen interessante kortingen. Voor meer informatie of om u aan te melden, 
kunt u tijdens kantooruren bellen met 043 369 06 10. Mailen kan ook: stuur dan 
een bericht naar ledenservice@envida.nl en vergeet niet naam, adres, postcode, 
woonplaats en onderwerp te vermelden. 

WORKSHOPS
EN CURUSSEN
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Heeft u geen tijd of zin om te 
koken? Of lukt het even niet?  
Maak het uzelf makkelijk en bestel 
de lekkere en verantwoorde 
maaltijden van apetito maaltijd- 
service. Het aanbod is ruim met 
meer dan 150 maaltijden. 

Geniet van traditionele Hollandse gerech-
ten of kies voor de Oosterse of mediterrane 
keuken. Ook voor vegetarische gerechten 
of dieetvormen bent u bij apetito aan het 
juiste adres. Trek gekregen? Maak dan nu 
zeer voordelig kennis met onze maaltijd-
service! 5 heerlijke vriesverse maaltijden 
voor maar € 19,95 (€ 3,99 per maaltijd) en 
daarbij ontvangt u een assortiment met  
12 ijsbekers gratis. 

ONS STANDAARD PROEFPAKKET 
BESTAAT UIT:
•  Runderlapje in jus met bloemkool 
 en aardappelpuree
•  Nasi goreng met kipsaté
•  Macaronischotel
•  Runderhachee met rode kool en 
 aardappelen
•  Grootmoeders kippannetje: kippenpoot 
 met groenten en gebakken aardappelen

Naast het standaard proefpakket kunt 
u ook kiezen voor een vegetarisch, 
natriumarme of glutenvrije variant.

VOORDELIG PROEVEN

ADVERTORIAL

UW VOORDEEL
Als lid van Envida betaalt u voor het 
proefpakket van deze maaltijden 
slechts € 19,95 (€ 3,99 per maaltijd) 
en u ontvangt 12 smakelijke ijsbekers 
(ter waarde van € 12,29) gratis.
Als lid van Envida ontvangt u op 
vervolgbestellingen een korting van 
10% op de maaltijdprijs. Met deze 
ledenkorting heeft u al een maaltijd 
vanaf € 5,17.

VOORWAARDEN
Deze actie is geldig t/m 30 november 
2021 en speciaal voor Envida-leden. 
Eenmalige deelname per adres. Niet 
geldig i.c.m. eventuele andere (leden)
kortingen en/of aanbiedingen.
Aanvragen van een proefpakket met 
gratis ijsbekers kan bij Envida Leden- 
service: 043 369 06 10 of mail uw naam 
en adres naar ledenservice@envida.nl

EN GRATIS 12 IJSBEKERS
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WANDELEN OM
EVEN STIL TE STAAN 

Gewoon de ene voet voor de andere zetten. Stap voor stap. Hoe kun je beter 

ontspannen dan tijdens een lekkere wandeling? Kijk naar het groen om je heen, 

luister naar het gezoem van de bijen, laat je gedachten gaan. De wandeling wordt

nóg gezonder, wanneer je op pad gaat met een speciale wandelcoach. Dat kan 

dit najaar, tijdens de speciale wandelcursus die Envida Ledenservice aanbiedt: 

Wandel Jezelf Positief Gezond. 

ADVERTORIAL

Samen op pad met een wandelcoach 
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‘Positieve Gezondheid 
legt de nadruk niet op 
de afwezigheid van ziekte, 
maar op het gezond zijn’

Van links naar rechts: Wijkverpleegkundige Pascale Kurvers,  
wandelcoach Anita Verstappen, wijkverpleegkundige Felice Nuss en 
wandelcoach Mirjam van der Meij. Niet op de foto wandelcoaches  
Monique van Heesch en Mischa Deusings. 
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Dat wandelen goed is voor 
je lichaam weet eigenlijk 
iedereen wel. Maar wist je 
dat je door te wandelen ook 
minder stress gaat voelen 

en dat het je leven een stuk aangenamer 
maakt? De twee wandelcoaches met 
wie we door het stadspark in Maastricht 
wandelen weten er alles van. ‘Tijdens 
het wandelen breek je het stresshormoon 
cortisol af en maak je stofjes aan die het 
leven fijner maken, zoals endorfine, 
melatonine en serotonine. Dat maakt je 
dus rustig en geeft je tijd om ruimte in 
je hoofd te maken en dichter bij jezelf 
te komen, het geeft je veerkracht.’ 

GOED GESPREK 
Die veerkracht in jezelf kun je aanmoedi-
gen, verbeteren, versterken. Ook als je 
lichaam niet helemaal meewerkt, kun je 
je best gezond voelen. Want gezondheid 
gaat over veel meer dan lichamelijk 
helemaal fit zijn. De twee wijkverpleeg- 
kundigen van Envida die op deze middag 
ook meewandelen, kunnen dat alleen 
maar beamen. Zij houden zich, net als de 
wandelcoaches, bezig met positieve 
gezondheid. ‘Mensen voelen zich beter als 
ze gezien worden, als ze hun verhaal kwijt 
kunnen of als er in de dagelijkse gang van 
zaken rekening wordt gehouden met wat 
zij graag willen.’ Ook vrienden hebben en 
leuke dingen ondernemen helpen mee.  
En zo nu en dan een goed gesprek, dat 
prima tijdens een lekker wandeling kan 
plaatsvinden. 

De regen die zachtjes op hen neervalt 
voelen de dames wel, maar de gesprekken 
blijven optimistisch van toon. Geen 
wonder, het viertal houdt zich bezig met 
positieve gezondheid. Een term waarbij 
iedereen wel een beeld heeft. Sommige 
mensen zullen hierbij denken aan goed 
eten, anderen aan sporten of aan een 
positieve kijk op het leven. Maar dat zijn 
slechts onderdelen. ‘Bij positieve gezond-
heid kijken we naar de hele mens’, legt een 
van de wandelcoaches uit. ‘Het gaat erom 
dat je de ander hoort en ziet als mens, de 
kunst om de ander te laten vertellen, het 
waardevol maken van een ontmoeting 
waarbij je als persoon gezien wordt.” 

De wijkverpleegkundigen vertellen vol 
enthousiasme meer over het gedachten-
goed van positieve gezondheid. ‘Dat is in 
2012 geïntroduceerd door Machteld Huber 
en wij passen het steeds meer toe in ons 
werk.’ Arts-onderzoeker Huber promoveer-
de op dit onderwerp en richtte het 
Institute for Positive Health op. Zelf zegt 
Huber erover: ‘Positieve Gezondheid legt 
de nadruk niet op de afwezigheid van 
ziekte, maar op het gezond zijn.’ De 
wijkverpleegkundigen vullen aan: ‘Dat 
betekent dat we niet alleen naar lichamelij-
ke gezondheid kijken, maar bijvoorbeeld 
ook naar het dagelijks functioneren, 
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, 
kwaliteit van leven, zingeving en meedoen 
in de samenleving.‘

ZES WANDELINGEN 
Of je je gezond voelt of niet, bepaal je dus 
zelf. Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat? 
Dat leggen de wandelcoaches graag uit, 
tijdens cursus Wandel jezelf Positief 
Gezond die ze in samenwerking met 
Envida Ledenservice aanbieden. Deze 
cursus bestaat uit zes laagdrempelige 
wandelingen. 

Door samen te gaan wandelen ben je al 
letterlijk en figuurlijk op de goede weg.  
Je doet mee, werkt aan je lichamelijke 
gezondheid, gaat je lekkerder voelen.  
De wandelcoach wijst je niet alleen 
de mooiste paadjes en vergezichten in 
je eigen omgeving, ze geeft je ook hand- 
vatten om gelukkiger te worden met jezelf 
en met de mensen om je heen.

En dat gaat tijdens zo’n wandeling 
eigenlijk heel gemakkelijk, zelfs met 
mensen die je helemaal nog niet zo goed 
kent. Kijk maar eens naar eens naar die 
twee verpleegkundigen en de wandel- 
coaches die nu langs de vijver met 
eendjes in het park lopen. De wandel- 
coaches en verpleegkundigen kenden 
elkaar niet, maar binnen een kwartier 
praten ze honderduit. Omdat ze nieuws-
giering zijn naar elkaar, luisteren en er 
samen een leuke wandeling van maken. 

Tijdens de Cursus Wandel Jezelf Positief 
Gezond wandelt u In kleine groepjes van 
vier tot acht personen samen met een 
ervaren wandelcoach, van de Project-
groep Limburg Positief Gezond. De cursus 
bestaat uit zes wandelingen van een uur. 
Elke keer komt er een thema van posi- 
tieve gezondheid aan bod: dagelijks 
functioneren, lichaamsfuncties, mentaal 
welbevinden, kwaliteit van leven, zin- 
geving en meedoen. 
Door de wandelsessies krijgt u waarde- 
volle inzichten waarmee u concreet aan 
uw positieve gezondheid kunt werken.  
Er is altijd een wandelcursus bij u in de 
buurt in een mooi natuurgebied.
Op www.envidaledenservice.nl vindt u 
alle informatie en kunt u zich aanmelden. 
Bellen kan ook: 043 369 06 10 

Leden betalen € 75,- voor 6 keer een 
wandeling van 1 uur. De eerste 100 
deelnemers ontvangen bovendien een 
goodie bag. Niet-leden betalen € 95,-

CURSUS 
WANDEL JEZELF 
POSITIEF GEZOND
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Ze ervaart haar werk als een cadeau, 
vertelt Esther Gardeniers. ‘De persoonlij-
ke contacten tijdens het werk geven me 
een gevoel van rijkdom. Ik heb de tijd om 
mensen aandacht en zorg te geven en 
bouw een band met hen op. Omdat ik via 
Envida op Maat werk, kan ik samen met 
de cliënt afspreken wanneer ik kom. Dat 
is ideaal.’

Esther werkt inmiddels tweeënhalf jaar in 
Meerssen in de wijkzorg, via de formule 
van Envida op Maat. Een manier van 
werken waarbij je een of meerdere vaste 
cliënten krijgt toegewezen in je eigen 
buurt. 
‘Het is voor mij een perfecte oplossing’, 
vertelt ze. ‘Zelf heb ik nu vijf mensen bij 
wie ik twee keer per week kom. Ik ben hun 
aanspreekpunt en heb alle tijd en ruimte 
om hun aandacht te geven. Dat doe ik ook 
echt en dat wordt gewaardeerd. Doordat 
ik langere tijd bij dezelfde mensen kom, 
ontstaat er een persoonlijke band. Je voert 

goede gesprekken, maakt deel uit van hun 
leven.’ Het contact gaat soms diep. Zo 
droeg Esther onlangs een zelfgeschreven 
verhaal voor bij de uitvaart van een van 
haar cliënten. 

GEVOEL VAN VERTROUWEN
Ook de zelfstandigheid van het werk 
spreekt haar aan. ‘Dat geeft een gevoel 
van vertrouwen. Als er iets is, kan ik terecht 
bij een wijkverpleegkundige met wie ik 
kan sparren en die mijn vragen beant-
woordt. De sfeer onder de collega’s is 
prima. Men zegt letterlijk: ‘Het is jouw 
feestje’ en zo voelt het voor mij ook.’

VAN BETEKENIS BLIJVEN 
Esther heeft op dit moment vijf mensen 
aan wie ze op deze manier zorg levert. 
Maar er zijn ook collega’s die bij één of 
twee cliënten komen. ‘Envida op Maat is 
de oplossing voor mensen die een paar 
uurtjes werk willen combineren met hun 
gezin of een studie. Of voor mensen die 
met pensioen gaan maar niet helemaal 
willen stoppen. Via Envida op maat kun je 
van betekenis blijven en dat is heerlijk!’

Vraag jij je af of werken via Envida 
op Maat ook iets is voor jou?  
Neem dan gerust contact op; 
bel met 043 631 40 08 of stuur een 
mailtje naar werken@envida.nl 
Ook vind je meer informatie op 
www.werkenbijenvida.nl 

JE BOUWT ECHT
EEN BAND OP
MET ELKAAR

ESTHER GARDENIERS
WERKT VIA ENVIDA OP MAAT

Werken bij

IK KAN MIJN WERK 
ZELF INDELEN
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G R O E N E T H E E G

N E R E R O L F I M E

I N E N I M A T I V Z

N E D E H G I Z E B O

E M M I N E R A L E N

F I W E L Z IJ N R D D

E E N K R E T S C N H

O I V S U U T N O A E

E L R S P E T Z N T I

B O E D R A E Y D S D

T S U K A G N S I E S

R I G I N G T N T O Z

O V D R E E E M I T O

P V E Z E L S M E N R

S K T H C I L N O Z G

KINDER
REBUS

De overgebleven letters vormen de oplossing. 

WOORD
ZOEKER

DOE MEE
EN MAAK 
KANS OP

2 VAN DE 10
BIOSCOOP
KAARTJES   

Z=V

h = z

Stuur de oplossing(en) vóór 31 oktober 2021 op een gefrankeerde briefkaart naar: 
Envida Ledenservice, Postbus 241, 6200 AE Maastricht of mail het antwoord naar: ledenservice@envida.nl

Vermeld in beide gevallen duidelijk naam en adres. De winnaars worden bekend
gemaakt in de Envida Ledenservice Nieuwsbrief van november.

-L

V=T

H=G

BEZIGHEDEN
CONDITIE
FLOREREN
GEZONDHEIDSZORG
GROENE THEE
INSPANNING
KERNGEZOND
MINERALEN
OERSTERK
OMEGA-DRIE
SPORTBEOEFENING

STERK
TAAI
TOESTAND
VEZELS
VISOLIE
VITAMINEN
VREUGDE
WELZIJN
ZONLICHT

G R O E N E T H E E G

N E R E R O L F I M E

I N E N I M A T I V Z

N E D E H G I Z E B O

E M M I N E R A L E N

F I W E L Z IJ N R D D

E E N K R E T S C N H

O I V S U U T N O A E

E L R S P E T Z N T I

B O E D R A E Y D S D

T S U K A G N S I E S

R I G I N G T N T O Z

O V D R E E E M I T O

P V E Z E L S M E N R

S K T H C I L N O Z G

MAAK KANS OP  
1 VAN DE 5 RITUALS

CAEAUBONNEN 

RITUALS
CADEAUBON
T.W.V. € 20,-

-P
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We nemen u even mee, terug naar het 
jaar 1978. In Dagboek van een Herders-
hond treedt de jonge kapelaan Erik 
Odekerke in 1914 toe tot een gelovige 
gemeenschap in Geleen. Een klein 
landbouwdorp in Limburg dat geregeerd 
wordt door de notaris, de herenboer en 
de pastoor. 

Door de opkomst van steenkolenmijnen 
in Limburg komt het rijke Roomse leven 
steeds meer onder druk te staan. De 
onhandige, naïeve Erik probeert zich 
staande te houden in het katholieke dorp. 
Maar ondanks zijn goede bedoelingen 
jaagt hij veel mensen tegen zich in het 
harnas. 

Ken u het nog? Dagboek van een Herders-
hond. Deze legendarische televisieserie 
komt weer tot leven. En niet zomaar, maar 
als een echte spektakelmusical! Albert 
Verlinde Producties en Toneelgroep 
Maastricht presenteren in mei en juni 2022 
Dagboek van een Herdershond in een 
speciaal gebouwd pop-up theater in het 
MECC Maastricht.  

GESCHIEDENIS
Dagboek van een Herdershond was van 
1978 - 1980 als televisieserie te zien op de 
KRO met de Vlaamse acteur Jo de Meyere 
als de jonge kapelaan Erik Odekerke. 
Andere rollen werden gespeeld door 
onder anderen Ko van Dijk en Renée 

Soutendijk. De 
serie werd een 

daverend succes 
en is uitgezonden in onder 

andere Duitsland, Finland en Zuid- 
Amerika. Kapelaan Erik Odekerke wordt in 
de musical gespeeld door Joes Brauers.

De spektakelmusical Dagboek van een 
Herdershond wordt in een regie van Servé 
Hermans naar het Mecc gebracht. De 
creatives zijn o.a. André Breedland, Ad van 
Dijk en Martin Michel, bekend van o.m. de 
musicals Ciske de Rat, Cyrano en Grease.

Leden van Envida krijgen € 11,50 
korting op een Rang 1 ticket en 
betalen € 67,50 in plaats van € 79,-. 
Kijk op www.ledenservice.nl of boek 
telefonisch via 0900 - 1353 (0,60 p/m) 
o.v.v. Dagboek van een Herdershond, 
Envida. Houd u ledenpas bij de hand. 
Maximaal 6 tickets per ledenservice-
nummer.

KORTING
SPEKTAKEL

MUSICAL 

LEDENACTIES

 

SAMEN NAAR DE FILM
We kunnen weer samen naar de film. In 
december is er in Lumière in Maastricht 
een filmochtend voor leden van Envida. 

Op het programma staat The Duke, een 
komisch drama over Kempton Bunton, een 
60-jarige taxichauffeur, die in 1961 Goya's 
portret van de hertog van Wellington stal 
uit de National Gallery in Londen. In zijn 
losgeldbrieven schreef Bunton dat hij het 
schilderij zou teruggeven op voorwaarde 
dat de overheid ermee in zou stemmen 
om gratis televisie te verstrekken aan 
ouderen. Pas vijftig jaar later zou de 
volledige geschiedenis achter de diefstal 
bekend worden - een verbazingwekkend 
verhaal over hoe een rechtschapen man 
de wereld wilde veranderen en daarmee 
zijn zoon en zijn huwelijk redde.

WAAR Lumière Cinema
WANNEER Donderdag 2 december 2021
AANVANG FILM 10.30 uur
ONTVANGST 20 minuten voor aanvang 
LEDENPRIJS € 9,- per persoon inclusief 
koffie/thee  
RESERVEREN Bioscoopkaartjes kunt u 
reserveren bij Envida Ledenservice,  
tel. 043 369 06 10 of via e-mail:  
ledenservice@envida.nl 

VERVOER Komt u met de auto naar 
Lumière? Parkeer op de volgende nabij- 
gelegen parkeerplaatsen:
Q-Park Frontenpark, Sphinxterrein, Q-Park 
Bassin (tegen betaling) of parkeer bij  
P&R Maastricht Noord (gratis parkeren).  
Buslijn 10 rijdt vanaf hier ieder kwartier  
van en naar het centrum.  
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VERHUIZEN EN MÉÉR
 
Bij een verhuizing komt heel wat kijken. 
Hoe fijn is het dan als je kunt rekenen 
op een bedrijf dat alles kan regelen? 
Inboedelzorg Keulen doet meer dan het 
verhuizen van de inboedel. De mede- 
werkers kunnen dozen in- en uitpakken, 
apparaten ontkoppelen en weer aanslui-
ten, de oude en nieuwe woning schoon-
maken, vloerbedekking verwijderen, gaten 
in de muur dichten om de ruimte weer in 
originele staat te brengen voor de woning-
bouwvereniging of voor de verkoop. Ze 
kunnen de inboedel tijdelijk opslaan en 
hebben ook een schilder in dienst!
Leden krijgen 10% korting op de offerte 
van de verhuizing en 5% korting op het 
schilderwerk.

VEILIG WONEN

Veilig wonen willen we allemaal. Daarom 
biedt Univé een aantal diensten aan om 
schade te voorkomen. Speciaal voor leden 
van Envida Ledenservice is er een mooie 
actie. Sluit in de periode van 20 september 
tot en met 30 november 2021 een 
abonnement af voor het schoonmaken van 
uw dakgoot en/of het vegen van uw 
schoorsteen en ontvang deze diensten het 
1e jaar gratis. Neem contact op met Envida 
Ledenservice voor een online code en sluit 
deze af via www.unive.nl/envida. Hier 
vindt u ook alle informatie en voorwaarden. 

GRATIS KAARTJE 

Mooie momenten beleven en samen 
delen, dat is heel kort gezegd waar het 
leven om draait. Deel deze mooie momen-
ten met een mooie kaart van Kaartje2go. 
Envida Ledenservice biedt in samenwer-
king met Kaartje2go een gratis kaart aan 
(t.w.v. maximaal € 3,95 inclusief postzegel). 
U maakt de persoonlijke wenskaart 
eenvoudig op uw smartphone, tablet of 
computer helemaal zoals u wilt, met tekst, 
foto’s en figuren. Als u klaar bent doet 
Kaartje2go het op de bus. Leden ontvan-
gen deze code via de nieuwsbrief in 
november. Ontvangt u de nieuwsbrief nog 
niet? Meld u dan aan via onze website: 
www.envidaledenservice.nl 

            Met Envida Ledenservice kunt u gebruik maken van 

    diensten aan huis. De kapper, maaltijden aan huis of de 

was- en strijkservice bijvoorbeeld. Het complete aanbod van 

diensten aan huis vindt u op www.envidaledenservice.nl. 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u  

mailen naar ledenservice@envida.nl of bel 043 369 06 10.

LEDENSERVICE AAN HUIS

NOG GEEN LID VAN ENVIDA 
LEDENSERVICE? KIJK VOOR 
ONZE BIJZONDERE AANBIEDING 
OP DE ACHTERPAGINA!
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DAG VAN DE MANTELZORG 
Vegro staat voor samen zorgen we ervoor. 
En juist het woord ‘samen’ is het verbin-
dende onderdeel voor gezinnen, families 
en dierbaren, wanneer er zorg voor elkaar 
nodig is. Zorg die in veel van deze 
gezinnen wordt gedragen door een 
mantelzorger. 
Voor velen zo vanzelfsprekend en juist 
daarom verdienen deze mantelzorgers het 
om éxtra in het zonnetje te worden gezet   
op woensdag 10 november 2021 op de 
dag van de mantelzorger. 

IEMAND IN HET ZONNETJE ZETTEN? 
Vanaf maandag 18 oktober kunt u iemand 
aandragen. Ga voor meer informatie 
of om iemand aan te melden naar  
vegro.nl/acties/dag-van-de-mantelzorg 
of de Vegro zorgwinkel.

ADVERTORIAL

Vegro is uw plek voor
het lenen, huren en
kopen van hulpmiddelen

EXCLUSIEVE
ROLLATORACTIE
ENVIDA LEDEN 

WELKE ROLLATOR PAST BIJ U?
Een goede en betrouwbare rollator is 
belangrijk. Hierdoor kunt u weer met 
een gerust hart de deur uit voor een 
bezoek aan het winkelcentrum of aan 
familie en vrienden.
Exclusieve actie voor Envida leden!
Tot en met 31 december 2021 ontvangt 
u in de Vegro zorgwinkels aan de 
Mockstraat 1 en Brusselsestraat 148 in 
Maastricht op vertoon van een geldige 
Envida ledenpas 15% korting op een 
Topro Olympos ATR en Topro Troja 5G 
rollator.*

Topro Olympos ATR 
Van € 419,-
Ledenprijs  
€ 356,-

Topro Troja 5G rollator 
Van € 409,-
Ledenprijs  
€ 348,-

STA-OP-STOELENMAAND  
De hele maand oktober ontvangt u 
15% korting* op alle sta-op-stoelen!  
Vegro adviseert u graag in de 
zorgwinkels, online of via een adviseur 
aan huis. Kijk op vegro.nl/onze-winkels 
voor de dichtstbijzijnde zorgwinkel.  
Of maak een afspraak met een 
adviseur aan huis via 0900 - 288 77 66.

* Niet geldig i.c.m. andere acties en/ 
of kortingen. Deze actie loopt in onze 
webwinkel, bij u thuis en in de Vegro 
zorgwinkel in oktober 2021.  
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten 
voorbehouden.

* Niet geldig i.c.m. andere acties en/of 
kortingen. Deze acties lopen tot en met 
31 december 2021 in de Vegro zorgwinkels in 
Maastricht (Mockstraat 1 en Brusselsestraat 
148) en gelden zolang de voorraad strekt. 
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten 
voorbehouden.
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Werken bij

ZIJ AAN ZIJ TEGEN HET WATER
BIJ ENVIDA DOEN WE HET SAMEN, ZEGGEN WE VAKER. ZEKER WANNEER DE NOOD AAN DE 

MAN IS. WANNEER IN JULI VAN DIT JAAR WATER VALKENBURG OVERSPOELT EN WIJKEN IN 

MAASTRICHT EN BUNDE BEDREIGT, STAAN DE MEDEWERKERS VAN ENVIDA ZIJ AAN ZIJ. IEDER-

EEN SPRINGT BIJ OM KWETSBARE MENSEN IN VEILIGHEID TE BRENGEN. ALS HET MOET DE 

KLOK ROND, MET HULP VAN FAMILIELEDEN, VRIENDEN EN ANDERE VRIJWILLIGERS. OP DE 

VOLGENDE PAGINA’S DOEN TWEE ENVIDA-COLLEGA’S HUN VERHAAL. ZIJ STAAN SYMBOOL 

VOOR IEDEREEN DIE ZIJN STEENTJE HEEFT BIJGEDRAGEN. 

Wil jij deel uitmaken van een organisatie waar we het samendoen en waar
betrokkenheid telt? Kijk op WWW.WERKENBIJENVIDA.NL voor de mogelijkheden.

ANN

DANNY

ADVERTORIAL
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Wijkverpleegkundige Danny Gijsen stond 
te barbecueën met zijn collega’s toen er 
in de Maastrichtse wijken Heugem en 
Randwijck een NL-alert kwam, waarin 
stond dat alle bewoners moesten 
evacueren. 

Heugem is zijn wijk, en om er zeker van te 
zijn dat alles goed zou komen met zijn 
cliënten ging hij rond half 10 even kijken bij 
de noodopvang in sporthal De Boekel, een 
wijk verderop. Misschien dat ze daar nog 
extra handjes nodig hadden. 
Daar aangekomen zag hij dat een groot 
deel van de cliënten die hij daar verwacht-
te aan te treffen er niet was. Waren ze 
misschien ergens anders heengebracht, 
omdat de veldbedjes voor deze oude en 
hulpbehoevende mensen niet echt 
geschikt waren? Of waren ze nog thuis en 
hadden de hulpdiensten hen niet bereikt?

MIDDELBARE SCHOOL
Danny ging direct met enkele collega’s 
aan de slag. De taken werden verdeeld.  
Er werden hoog-laag bedden geregeld, 
opvang in verpleeghuizen en een extra 
opvangplek in een middelbare school. 
‘Een collega heeft een familielid dat op 
Porta Mosana werkt, en we mochten in 
de hal de extra bedden neerzetten.’ 
Danny is trots dat hij deel uitmaakt van een 
organisatie waar mensen kijken wat ze 
kunnen doen, meedenken en de handen 
uit de mouwen steken waar het nodig is. 
‘Mensen zijn toch blij als ze in angstige 
tijden een vertrouwd gezicht zien.’ Om  
12 uur ’s nachts evacueerde hij nog een 
cliënt, die in een flat vlakbij de Maas woont. 

SPOOKSTAD
‘Alles was donker, het was een spookstad. 
Ik mocht alleen samen met iemand van 
team handhaving de wijk in, want het 
water in de Maas stond hoog tegen de 
dijk.’ Samen met haar hond mocht de 

vrouw in de hal van de school blijven 
slapen. Danny ging mee daarnaartoe en 
verzorgde de mensen. Pas de volgende 
ochtend, toen zijn collega’s alle cliënten 
en opvanglocaties nogmaals belden, was 
duidelijk waar iedereen die nacht had 
doorgebracht.
De Beagle van de geredde vrouw sliep op 
een handdoekje naast haar hoog-laag bed.  
De bewaker van de school, een collega en 
Danny hielden samen de wacht vanuit de 
portiersloge bij de centrale hal. Ze dronken 
koffie, hielden de boel in de gaten en 
sliepen die nacht niet. Ondanks, of 
misschien wel dankzij de ernst van de 
situatie, was het gezellig. ‘We hebben 
bijgepraat, ik kende die collega nog van 
de tijd dat we samen de opleiding deden.’ 
Gelukkig bleef het water achter de dijk en 
werd de wijk gespaard en kon Danny de 
volgende ochtend z’n eigen bed opzoe-
ken.

VERTROUWD 
GEZICHT IN
ANGSTIGE TIJDEN

DANNY GIJSEN
WIJKVERPLEEGKUNDIGE

Werken bij
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ANN KEERDE
OM VOOR
EVACUATIE

ANN STOUTEN
TEAMLEIDER 

Werken bij

De stem die uit de luidspreker klonk en 
mensen opriep hun huizen te verlaten 
omdat de Maas mogelijk zou overstromen, 
hoorde ze niet. De verbodsborden die de 
politie om de wijk Heugem had geplaatst, 
zag ze niet op die avond. Teamleider Ann 
Stouten was maar met één zaak bezig: 
zo’n tweehonderd bewoners van woon-
zorgcentrum La Valence en daarbij 
horende zorgwoningen in veiligheid 
brengen. ‘Regende het die avond? Dat 
heb ik zelfs niet gemerkt.’

De bewoners was die middag al verteld 
dat ze een tas met spullen moesten 
pakken en die samen met hun medicijnen 
op het bed moesten leggen, voor het 
geval dat ze zouden moeten evacueren. 
Dat moment brak sneller aan dan gedacht. 
‘In de middags dachten we nog dat het 
wel mee zou vallen, en dat mogelijk alleen 
de bewoners van de onderste etage 
tijdelijk zouden moeten verhuizen vanwe-
ge het hoge water van de Maas.’ De rivier 

ligt een paar honderd meter verderop.  
Het water stond er meters hoger dan 
normaal, tot aan de dijk waar het verkeer 
normaal over rijdt.

VEILIGE PLEK
Ann was net in haar auto op weg naar huis 
toen ze hoorde dat het mis zou kunnen gaan 
en dat de bewoners geëvacueerd moesten 
worden. Ze twijfelde geen moment en 
keerde om. Terug naar La Valence, waar ze 
tot diep in de nacht aan het werk zou zijn 
om alle mensen naar een veilige plek te 
brengen. ‘Iedereen hielp, pakte z’n verant-
woordelijkheid. Het was goed om te zien’, 
zegt ze met een Vlaamse tongval. 

DUIDELIJKHEID
Leidinggeven zit haar in het bloed. Kalm, 
betrokken, beslissend. ‘Ik vroeg me soms 
af of ik tijdens deze actie niet te veel de 
baas was, maar ik hoorde van collega’s dat 
ze het juist goed en duidelijk vonden.’ 
Samen met de directie en collega’s zette 
ze haar schouders eronder. Van verschil-
lende kanten kwam er hulp: ‘De dochter 
van een tijdelijke bewoner bleek voorzitter 
van sportartsen.nl. Zij hebben ambulances 
en die mochten we lenen. Zo konden we 
sneller beginnen.’
Zo werden alle bewoners van La Valence 
die donderdagavond geëvacueerd naar 
andere woonzorgcentra van Envida, waar 
snel bedden werden bijgeschoven. 
‘Iedereen was rustig. Er was geen paniek. 
Oudere mensen hebben in hun leven al 
wel meer meegemaakt, ze zijn veerkrachti-
ger dan we denken. Achteraf vergelijken 
sommigen de tweedaagse evacuatie zelfs 
met een vakantie.’
 

OUDEREN ZIJN 
VEERKRACHTIGER 
DAN JE DENKT
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familieboek 
fotoboek

jubileumboek

bookadew.nl

wij drukken het

...of een ander boek!

www.weertsonline.nl

Op een mooie toekomst. 
Wij staan voor u klaar!

30  GEZOND THUIS



In Museum Klok & Peel zie én hoor 
je klokken. Het museum in Asten 
heeft de grootste verzameling 
luidklokken en beiaarden ter 
wereld. Bovendien krijg je er ook 
een goede indruk van de natuur- 
en cultuurhistorie van de Peel. 

Asten is al heel lang het centrum van de 
klokkenindustrie in Nederland en Vlaande-
ren. Klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts is 
sinds 1872 in Asten gevestigd. Eijsbouts is 
onder andere bekend van de Mariaklok, 
die gemaakt is voor de kathedraal 
Notre-Dame in Parijs.

TOPSTUKKEN UIT HEEL EUROPA
De klokken- en beiaardcollectie is van 
internationale betekenis. Een wereldom-
vattende verzameling toont topstukken uit 
geheel Europa, maar ook uit Azië en in 
het bijzonder uit China. Ook belangrijke 
Nederlandse klokken, die aan het Rijks- 
museum en Museum Boerhaave toebehoren, 
zijn in Museum Klok & Peel te bewonderen. 

VEILIG OP PAD
Het museum is groot genoeg om de ‘1,5 
meter-afstand’ te garanderen. De rondlei-
ding is in kleine groepen van 10 personen. 
In de bus dragen deelnemers een mond-

kapje en kunnen op afstand van elkaar 
zitten. Leden die hulp nodig hebben, zoals 
een arm bij opstapjes of bij toiletbezoek, 
dienen zelf een begeleider mee te nemen.  
Bij corona-gerelateerde klachten is 
deelname natuurlijk niet mogelijk. 

PROGRAMMA
DONDERDAG 14 OKTOBER 2021
Tussen 8.30 en 9.30 uur: 
Vertrek met luxe touringcar vanuit 
Wittem, Maastricht en Urmond. 
10.35 uur: Aankomst bij Museum Klok & 
Peel. Ontvangst met koffie/thee en vlaai.
11.15 uur: Rondleiding door de collectie 
van ‘Luidklokken en Beiaarden’ of vrije 
bezichtiging collectie ‘Peel’.
12.45 uur: Lunch ‘Beiaard’
13.45 uur: Gelegenheid om zelf de 
collectie ‘Peel’ te bekijken of rondleiding 
collectie ‘Luidklokken en Beiaarden’
15.15 uur: Vertrek  
Tussen 16.30 en 17.30 uur:  
Aankomst in Urmond, Maastricht en Wittem

AANMELDEN
Envida Ledenservice: 043 369 06 10 of 
ledenservice@envida.nl o.v.v. naam, 
adres en aantal personen. Geef meteen 
aan waar u wilt opstappen, of u een 
annuleringsverzekering wilt afsluiten, 
of u een museumkaart bezit en of u 
loophulpmiddelen gebruikt. Verwerking 
van boekingen geschiedt op volgorde 
van binnenkomst en beschikbaarheid. 

Annuleren i.v.m. coronavirus:
U betaalt de dagtrip pas als deze 
doorgaat, dus mocht de dagtocht in 
verband met RIVM-maatregelen 
moeten worden afgelast, dan heeft 
u geen kosten. 

SAMEN EROPUIT
Gezellig samen eropuit. Envida 
Ledenservice organiseert een groot 
aantal activiteiten per jaar, zoals 
bijvoorbeeld deze dagtocht.  
Leden krijgen aanzienlijke korting  
op deelname. Kijk op www.envida
ledenservice.nl voor alle activiteiten. 

 

Een dagtrip die klinkt als een klok

DAGTRIP 
14 OKTOBER

MUSEUM 
KLOK & PEEL 
ASTEN

KOSTEN DAGTRIP
€ 47,- p.p. voor leden 
€ 67,- p.p. voor niet-leden
Houders van een geldige museum-
kaart krijgen € 8,- korting.
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IK WORD NU 
GRATIS LID VOOR 
DE REST VAN 2021 
EN ONTVANG
EEN CADEAUBON

IK WORD NU LID VAN ENVIDA LEDENSERVICE  
EN BETAAL PAS IN JANUARI 2022*
naam voorletters   r M   r V

geboortedatum

straatnaam  huisnr

postcode woonplaats

telefoon mobiel

e-mail 

Ik wil deelnemen aan het digitale ledenpanel:  r Ja /  r Nee

Ik heb een ‘nee/ja’ of ‘nee/nee’ sticker op mijn brievenbus:  r Ja /  r Nee

 
datum 
 
IBAN-rekeningunmmer (18 cijfers)

  

handtekening
machtiging*

handtekening
lidmaatschap

Als lid van Envida profiteert u van 
aantrekkelijke kortingen en aanbiedin-
gen. U ontvangt 3 keer per jaar het 
ledenmagazine Gezond Thuis met 
informatie over gezondheid en welzijn, 
tips over activiteiten en veel meer. 
Het lidmaatschap kost € 18,95 per 
kalenderjaar en geldt voor alle 
gezinsleden die op hetzelfde adres 
wonen. 
 
Als welkomstcadeau ontvangt u  
een cadeaubon van Bakkerij Voncken 
t.w.v. € 12,50. 

* Ondergetekende verleent tot  
wederopzegging machtiging aan 
Envida Ledenservice, incassant ID 
NL45ZZZ402053870000 om van  
bankrekening jaarlijks het lidmaat-
schapsbedrag af te schrijven. Met 
prijswijzigingen wordt akkoord gegaan.

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar Envida Ledenservice, Antwoordnr 1189, 6200 VB Maastricht 

VAN BAKKERIJ VONCKEN 
T.W.V. € 12,50
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