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ABONNEEBLAD  
DECEMBER 2019 - MEI 2020
BEWAAREXEMPLAAR

In september kon u via de Facebookpagina van Meander eXtra kans maken op een 
beauty make-over. Uit de vele reacties werd de 34-jarige Femke uit Landgraaf  
uitgeloot. Femke kreeg in oktober haar make-over en heeft genoten van deze  
verwendag.

Het hele interview leest u op www.meanderextra.com. 

Deze beauty make-over werd aangeboden door: 
Absolute Beauty & Image, Dema Balance Your Life, Mex haarmode & Thermae 2000

SUPER ACTIES! 

NIEUW

Scan deze QR code en beluister direct 
het abonneeblad!

Het Meander eXtra abonnement is 
voor alle leeftijden en geeft toegang tot 
een uitgebreide service op het gebied 
van zorg, welzijn, fitheid, gezondheid,  
welbevinden, preventie en wonen. U en 
uw gezin hebben altijd korting en gemak. 

U kunt bij ons kiezen uit drie 
abonnementsvormen*:
• Basisabonnement € 11,00
Korting op diensten en zorgverzekering.
• Plusabonnement € 14,00
- Gratis uitleen van eenvoudige loopmiddelen (krukken, rollator, looprek,  

vierpootwandelstok) voor de eerste 13 weken.
-  Gratis deelname aan onze tablettraining en ‘Basiszorg thuis’ training.
Inclusief alle voordelen van het Basisabonnement.
• Homeservice abonnement € 25,00
Particuliere hulp bij het huishouden via Meander Homeservice. Inclusief alle  
voordelen van het Basis- en Plusabonnement.

*De contributie is per kalenderjaar en abonnementen gelden voor het hele gezin. Vraag naar de 

voorwaarden. Prijzen zijn incl. 21% BTW. Prijspeil 2019.

Femke Vreuls wint beauty make-over!

045-574 88 00
Bereikbaar op ma t/m vr 

van 09.00 - 16.00 uur

Beste abonnee, 

Het jaar 2019 zit er alweer bijna op! Speciaal voor 
onze (Plus)abonnees hebben wij afgelopen jaar 
de trainingen ‘Basiszorg thuis’ en ‘Bewegen met 
dementie & begeleider’ ontwikkeld. We waren 
aanwezig op de Gezondheidsbeurs in het Parkstad 
Limburg Stadion en bij diverse andere activiteiten. 
Komend jaar kunt u weer volop gebruik maken 
van ons aanbod aan diensten en activiteiten. Van 
sporten met korting tot maaltijdservice aan huis. 
In dit abonneeblad leest u er alles over en maakt 
u kennis met een aantal nieuwe leveranciers.  
Verder leest u de super acties van onze bestaande 
leveranciers, diverse acties en nieuwtjes. Op de 
achterkant ziet u een totaal overzicht waar u kor-
ting met uw abonneepas krijgt! 
Heeft u nog ideeën? Deel ze met ons via  
meanderextra@mgzl.nl of bel 045-574 88 00.  
Wij wensen u veel leesplezier!

www.meanderextra.com

VOOR NA

En nog veel meer…

Wilt u op de hoogte blijven  
van onze laatste nieuwtjes?

Aanmelden voor onze  
digitale nieuwsbrief kan vanaf nu op 

www.meanderextra.com
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Speciaal Reizen

Speciaal reizen heeft de expertise om aangepaste vakan-
ties voor mensen met een beperking tot in de puntjes te 
kunnen regelen. Daarbij staan service, kwaliteit en per-
soonlijk contact altijd voorop. Deze reisorganisatie zorgt 
voor een informele sfeer en vindt het belangrijk om hun 
gasten persoonlijk te leren kennen. Zodat u vanaf boe-
king tot aan het vertrek naar huis met een gerust hart op 
vakantie kunt. Speciaal Reizen heeft de aangepaste reizen 
in eigen beheer en biedt u een zorgeloze vakantie. 
Tevens biedt deze organisatie excursies, hulpmiddelen en 
een deskundig aanspreekpunt op iedere locatie aan. 

Voor een bijzondere aangepaste riviercruise bent u bij 
MS-Viola aan het juiste adres. Na een zeer ingrijpende 
verbouwing is de MS-Viola het modernste, mooiste en 
meest comfortabele aangepaste rivier cruiseschip dat 
momenteel over de Europese rivieren vaart. Iedereen is 
welkom, de reis wordt samengesteld naar uw wens en 
mogelijkheden. 

0481-74 60 00  |  info@speciaal-reizen.nl  |  
www.speciaal-reizen.nl  |  www.ms-viola.nl
 

Nieuwe leveranciers

Motivador

Mindset, alles komt voort uit een bepaalde staat van 
gedachten. Mentale fitheid uit zich in fysieke fitheid. Wilt 
u uw eigen vitaliteit bevorderen, dan dient u te beginnen 
met het creëren van de juiste mindset. Joey van Motivador 
doet dit op een unieke, actieve en zeer oplossingsgerichte 
manier en zorgt voor persoonlijke bewustwording. Voeding, 
training en coaching zijn middelen die ingezet worden om 
bij te dragen aan uw vitaliteit. 

Meander eXtra abonnees kunnen 1x gratis deelnemen 
aan de Bootcamp en ontvangen 10% korting op één dienst 
naar keuze:
• 60 minuten 1 op 1 coaching
• 12-weken gepersonaliseerd programma 
• eenmalig voedings- en trainingsschema
• eenmalig gepersonaliseerd coaching advies
• het volgen van een workshop

info@motivador.nl  |  www.motivador.nl

Sjiekerie

De leukste plek voor creatieve, eigenzinnige en gezellige 
ervaringen!
Vanuit creatieve passie is Sjiekerie ontstaan. In het atelier 
in Sittard, kunt u verschillende creatieve workshops volgen. 
In een gezellige, informele sfeer kunt u uzelf helemaal laten 
gaan op creatief vlak. Knoeien mag, en niets moet. Het 
is uw proces en creatie! Ook kinderfeestjes zijn mogelijk.  
Workshops:
• STONE ART: Tijdens een workshop Stone Art, maakt u 

eigenhandig uw (tuin)beeld naar keuze.
• ART CLAY: Tijdens een Art Clay workshop maakt u  

uw eigen zilveren sieraad op basis van zilverklei.
• TAGUA SIERADEN: Tijdens een workshop Tagua maakt 

u zelf een sieraad van Tagua noten.

Workshops en kinderfeestjes zijn ook mogelijk op locatie.
Het atelier is rolstoel toegankelijk!

06-25 14 51 79  |  sjiekerie@outlook.com  |  www.sjiekerie.nl 

Animo Makelaars

Wilt u uw woning verkopen of bent u benieuwd naar de 
waarde? 
U wilt graag verder maar weet niet waar te beginnen? 
Animo Makelaars helpt u graag op weg.
Als u van plan bent om kleiner of juist groter te gaan wonen 
zult u eerst de waarde van uw woning moeten weten en 
welke financiële mogelijkheden u heeft.

Animo Makelaars is een klein en gedreven makelaars-
kantoor waarbij een eerlijke en servicegerichte manier 
van werken gecombineerd wordt met menselijke en per-
soonlijke aandacht. Vanuit Valkenburg werken zij in geheel 
zuid Limburg.
Ze staan u graag met raad en daad bij als het gaat om koop 
of verkoop van uw woning, het bepalen van de waarde van 
uw woning of het adviseren over een verbouwing. U kunt 
geheel vrijblijvend een persoonlijk gesprek aanvragen.
Uitsluitend voor u als abonnee bieden zij een pakket aan 
van 1% van de (ver-)koopprijs van uw woning, waarbij geldt 
‘geen resultaat’ dan ook geen kosten!

043-855 35 59  |  info@animomakelaars.nl  |  
www.animomakelaars.nl 

Absolute Beauty & Image

Absolute Beauty & Image is een professionele schoon-
heidssalon, met een team van goed opgeleide, 
gemotiveerde en gediplomeerde (medisch) schoonheids-
specialisten. Belangrijke uitgangspunten van de salon zijn 
kwaliteit en persoonlijke aandacht.
In de schoonheidssalon kunnen zij u ondersteunen door 
een nauwkeurige analyse van de huid en een persoonlijk 
advies op te stellen. Ook voor permanente make-up bent u 
bij Absolute Beauty & Image aan het juiste adres. 

Bent u op zoek naar een leuke activiteit in de middag of 
avond met 4 tot 6 personen? Boek dan een beauty work-
shop (duur 2-2,5uur); zie de website voor alle verschil-
lende workshops. 

*m.u.v. permanent make-up en behandelingen die uitgevoerd wor-

den door derden in de salon, hiermee worden bedoeld: cosmetisch 

arts en laserbehandelingen door het laserinstituut.

06-23 88 55 45  |  info@absolutebeautyandimage.nl  |
 www.absolutebeautyandimage.nl

1e AFSPRAAK 10% KORTING,  
IEDERE VERVOLGAFSPRAAK  

5% KORTING*

COURTAGE (VERGOEDING VOOR DE MAKELAAR):  
1,0% i.p.v. 1,5%

DIVERSE KORTINGEN

10% KORTING OP HET TOTAALBEDRAG

Kinderpraktijk Thijmke

Bij deze kinderpraktijk kunt u terecht voor verschillende 
activiteiten.
• Kindercoaching
 In deze kinderpraktijk worden kinderen geholpen die pro-

blemen hebben zoals faalangst, slechte leerprestaties, 
driftbuien, weinig zelfvertrouwen, en nog veel meer.

 Abonneevoordeel: 10% korting op de 1e 3 sessies.
• Mindfulness voor kinderen
 Als kinderen en ouders leren om meer in het hier en 

nu te zijn, kunnen ze ook meer genieten van het ouder-
schap en elkaar. 

 Abonneevoordeel: 8 lessen voor € 110,00 i.p.v. € 150,00.
• Zumbini (0 t/m 4 jaar) en zumba kids (vanaf 5 jaar)
 Door zumba les te volgen ontwikkelen kinderen een 

goede motoriek, samenwerken, naar elkaar kijken en 
luisteren maar vooral heel veel plezier maken.

 Abonneevoordeel: 10 rittenkaart € 40,00 i.p.v. € 45,00.

06-48 81 74 24  |  info@kinderpraktijkthijmke.nl  |  
www.kinderpraktijkthijmke.nl

DIVERSE KORTINGEN

DIVERSE KORTINGEN
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GOOS Spa & Wellness

GOOS Spa & Wellness is een plaats waar water, warmte 
en wellness samen komen en waar u kunt genieten van de 
rust en ontspanning. Er is een zoutkristal sauna, pano-
rama sauna, Turks stoombad, whirlpool, neveldouches 
en een buiten zwembad. Bezoek ook het Osmaans bad-
huis, dit is een soort kleine boeddhistische tempel waar 
u dagelijkse stress vergeet en waar u als herboren uit-
komt. Hierin vindt u een caldarium, rosarium, kruidenbad 
en hammam. Dus ontspan, rust, verzorg uzelf en geef uw 
lichaam waar het gezond en blij van wordt! 

Deze Spa & Wellness is gelegen in Posterholt, slechts een 
half uur rijden vanuit Parkstad.

0475 - 400 630  |  info@gooswellness.nl  |  
www.gooswellness.nl 

Nieuwe leveranciers

Slagerij Catering van der Poel

Sinds enkele jaren bezorgt Slagerij Catering van der Poel 
verse warme kant-en-klaar maaltijden aan huis. Zij  
werken alleen met verse en natuurlijke producten. De 
warme maaltijden worden bezorgd in een tempex warm-
houdbox, waarin het eten minimaal één uur warm blijft. 
De standaard maaltijden bestaan uit een hoofdmaaltijd 
met dessert. U heeft de mogelijkheid om deze nog uit te 
breiden met vers bereide soep.  
• Levering maandag t/m zaterdag op vaste tijdstippen 

tussen 11:30-13:00 uur.
• U betaalt per maaltijd € 8,75 euro en met soep  

€ 10,75 euro.
• U geeft zelf aan hoeveel keer per week u een maaltijd 

wenst.
• Ook uw adres voor al uw catering.

045 - 575 13 12  |  info@cateringvanderpoel.nl  |  
www.cateringvanderpoel.nl

Nieuw bij Health Club Landgraaf: 
MyCircle fitness toestellen

MyCircle is een nieuw fitness concept met veel voordelen 
en is heel effectief. Net zoals in water produceren lang-
zame bewegingen een vloeiende weerstand. Wordt de 
beweging versneld dan zal de tegendruk en de vereiste 
kracht toenemen. Omgekeerd betekent dit dat de weer-
stand bij toenemende vermoeidheid afneemt en zich 
automatisch aan het krachtvermogen van de gebruiker 
aanpast. Deze revolutionaire weerstand zorgt voor een  
bijzonder nauwkeurige en veilige training waarbij over-
belasting uitgesloten is. 
Ervaar het zelf en ga My Circle in Landgraaf testen. 

045-785 29 70  |  info@hclandgraaf.nl  |  www.hclandgraaf.nl
 

MK Accountants & Adviseurs

MK Accountants & Adviseurs is al ruim 25 jaar een profes-
sionele en betrouwbare partner voor het midden- en klein 
bedrijf in Zuid en Midden Limburg. Ook particulieren en 
verenigingen kunnen er terecht voor hulp. 
Vanuit de vestigingen in Nuth en Echt verwerkt MK 
Accountants & Adviseurs administraties en biedt onder-
steuning in een digitalisering en automatisering van  
administratieve processen.
Door het directe en transparant contact met cliënt worden 
fiscale adviezen op maat geboden, ook pro-actief en altijd 
helder en integer. 
Ook voor u, als abonnee, staat MK Accountants & Adviseurs 
klaar voor het verzorgen van uw inkomstenbelasting.

045-550 66 11  |  info@mkadviseurs.nl  |  
www.mkadviseurs.nl 

Oogvoororen.nl

Oogvoororen.nl is specialist in hoorzorg aan huis, daar-
naast kunt u terecht in één van de 12 servicepunten. De 
audiciens die aan huis komen beschikken over de meest 
geavanceerde mobiele meet- en aanpasapparatuur. Met 
een groot team door heel Nederland doen zij hoortesten, 
adviesgesprekken en aanpassingen van hoortoestellen 
aan huis. Oogvoororen.nl is opgericht met als doel meer 
transparantie naar de hoorbranche te brengen en de 
regierol in handen van de klant te leggen. Als één van de 
weinige audiciensbedrijven biedt Oogvoororen.nl keuze uit 
bijna 700 A-merk hoortoestellen, de grootste keuze van 
Nederland. Zo is er altijd een geschikt hoortoestel voor 
iedere klant te kiezen.

085-486 37 43  |  info@oogvoororen.nl  |  
www.oogvoororen.nl

Ontspannen in het nieuwe jaar  
bij Thermae 2000

Het nieuwe jaar komt er aan en velen hebben goede voor-
nemens voor 2020. Een belangrijk voornemen is om meer 
te ontspannen. 

Speciaal voor dit goede voornemen hebben we een leuke 
actie voor abonnees van Meander eXtra. Van maandag  
27 januari t/m zondag 2 februari 2020 kunt u voor slechts 
€15,00 p.p. (i.p.v. €36,50) samen met een introducé een 
hele dag plonsen in de warme thermale baden met water 
uit eigen bron, bubbelen in de whirlpools en ontspannen in 
de sauna’s en stoombaden. 
Tijdens deze wellnessweek staat er een leuke goodiebag 
voor u klaar. 

Nieuw vanaf medio december: Infinitum. In het Infinitum 
bieden 7 verschillende area’s belevenissen in actieve en 
passieve rust met als kloppend hart de panoramasauna 
waar dagelijks opgietingen door professionele sauna-
meesters worden verzorgd. Alle zintuigen worden geprik-
keld om de chaos van het dagelijks leven in te ruilen voor 
een oase aan rust.

Reserveren?
Reserveer uw wellnessdag via www.thermae.nl/vouchercodes 
met code enMX20 of bel naar +31 (0)43-609 20 00 en vraag 
naar de afdeling Reserveringen.

043-609 20 00  |  info@thermae.nl  |  www.thermae.nl

BIJ AFNAME VAN 4 MAALTIJDEN  
EENMALIG ÉÉN GRATIS  

WARME MAALTIJD  

BIJ AANSCHAF VAN EEN HOORTOESTEL  
ONTVANGT U €50,- KORTING, 1 JAAR GRATIS  

BATTERIJEN EN 10% KORTING OP DE  
AANSCHAF VAN RANDAPPARATUUR

10% KORTING OP ALLE TARIEVEN 50% KORTING OP DAGENTREE SAUNA

€21,50 KORTING P.P. IN DE WELLNESS WEEKGRATIS PROEFLES

Bestaande leveranciers
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Meander eXtra doet méér…

Deze sportlessen in groepsverband zijn voor mensen met  
beginnend geheugenverlies of dementie die samen met hun 
partner, familielid of kennis willen bewegen.
Dit wordt gegeven door een sportinstructeur met een zorg-
achtergrond. U kunt 1 keer per week op maandag komen sporten 
met een begeleider van 11.00 - 12.00 uur.

De volgende items komen aan bod:
• Kracht
• Uithoudingsvermogen
• Flexibiliteit
• Coördinatie
• Snelheid

Locatie: 
Health Club Landgraaf, Gank 50  
www.hclandgraaf.nl
Meer info en aanmelden: 
Mail naar meanderextra@mgzl.nl of  
bel naar 045-574 88 00.

Met de maaltijden van apetito is het net of u thuis uit eten 
gaat. apetito bezorgt heerlijke vriesverse en warme maaltijden 
aan huis. U kunt op meerdere manieren bestellen en de vaste  
service-chauffeurs leveren de maaltijden persoonlijk bij u 
thuis af. Zij vinden het belangrijk dat u volop kunt genieten 
van hun maaltijden. Dat betekent niet alleen een keuze uit 
vele lekkere en voedzame maaltijden, maar ook eenvoudige 

bestelmogelijkheden, betrouwbare en flexibele leveringen,  
voedingsadvies op maat en een goede bereikbaarheid van hun 
klantenservice en diëtisten. 

Nu zeer voordelig proeven
Probeer eenmalig 5 maaltijden voor slechts €19,95 met gratis 
dessertassortiment! 
• Ruime keuze in maaltijden
• Ook dieetmaaltijden
• Geen verplichtingen
• Geen bezorgkosten
• Abonnees van Meander eXtra krijgen 10% korting op  
 alle vervolgbestellingen
• Ook natriumarm! Informeer naar de mogelijkheden

Actie is geldig tot 31 mei 2020. Uw actiecode is: 109 1219 1238. 
Deze actie is uitsluitend voor nieuwe klanten.

0800 – 023 29 75 (gratis)  |  www.apetito-shop.nl

Bewegen met dementie samen met begeleider

Heerlijke maaltijden aan huis bezorgd 

5% KORTING VOOR PLUSABONNEES

GRATIS VOOR PLUSABONNEES Training - Basiszorg thuis
Meander eXtra organiseert in samenwerking met Meander Leren 
een training voor Plusabonnees die zorgen voor hun naasten 
(o.a. mantelzorgers en vrijwilligers). Dit is een training ter 
voorkoming van lichamelijke overbelasting. Tijdens deze training 
krijgt u advies, praktische tips en leert u technieken die u kunt 
gebruiken in de thuissituatie. Het is belangrijk dat u op een 
veilige en verantwoorde manier ondersteunende handelingen 
kunt uitvoeren, zodat u zelf ook gezond blijft en lichamelijke 
klachten worden voorkomen. Onderwerpen die aan bod komen: 
• De juiste manier van tillen en verplaatsen van bed naar stoel
• Zorg op en rond het bed
• Goede houding en fysieke belastbaarheid van uw lichaam
• Hulpmiddelen die de handelingen kunnen verlichten
• Loopondersteuning

Zorgt u voor een familielid, partner of kennis en wilt u weten 
hoe u op een veilige en verantwoorde manier lichamelijk zware 
handelingen kunt uitvoeren? Meld u dan nu aan voor de training 
Basiszorg thuis.

Locatie: 
Servicecenter Minckelerhof, Minckelersstraat 2 in Landgraaf.
Voor de actuele datums zie www.meanderextra.com.
Aanmelden kan via meanderextra@mgzl.nl of 045-574 88 00.

Twijfelt u of u naar 
de dokter moet? 
Of hebt u nu een vraag over uw 
gezondheid? Chat met een verpleeg
kundige via de mobiele app van CZ.  
Zo hebt u altijd snel antwoord op  
uw gezondheidsvraag. 

Kijk op www.cz.nl/appdeverpleegkundige 

Heeft u een afspraak bij de dokter? 
Als u zich goed voorbereidt kan de dokter u beter 
helpen en kunt u mee beslissen over de zorg die 
u krijgt. Gebruik hiervoor een van de spiekbriefjes 
op www.cz.nl/spiekbriefjes 

Bent u al verzekerd bij CZ?  
U kunt zich het hele jaar door aanmelden bij  
de collectiviteit van Meander eXtra. Anders 
per 1 januari 2020. Neem contact op met CZ 
via 088555 77 77.
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Meander eXtra doet méér…

KAPPERS AAN HUIS  Alle thuiskappers werken ná telefonische afspraak

PEDICURES   Alle pedicures werken ná telefonische afspraak

Een passende  
zorgverzekering met  

collectief voordeel

Of u nu 50-plusser bent of leeft met een chronische  
aandoening: u wilt een zorgverzekering die bij 
uw past. Met de collectieve zorgverzekering via  
Meander eXtra bent u bij VGZ verzekerd zonder  
zorgen. Er is geen medische selectie voor de basis- 
én aanvullende verzekering, dus u bent altijd  
welkom!

Kiest u naast een basisverzekering ook voor een 
aanvullende verzekering via Meander eXtra, dan 
profiteert u van nog meer voordeel:
• Tot 32 behandelingen fysiotherapie
• Tot € 700 voor preventieve cursussen en trainingen
• Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en € 1000 

budget mantelzorgmakelaar
• Collectiviteitskorting voor basis-, aanvullend én 

tandverzekering
• Vergoeding lidmaatschap tot maximaal € 25 per 

jaar

Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw aan-
vullend pakket. Kijk voor meer informatie naar  
www.vgz.nl/meanderextra

Wilt u meer weten of u aanmelden voor de korting?  
Bel de VGZ Persoonlijk Adviseur 088 - 131 12 34 
(Gewone telefoonkosten)

Eigen 
salon 

5% KORTING PER BEHANDELING

5% KORTING PER BEHANDELING 
mits zorgverzekeraar niets vergoedt

H
er

ke
n ons aan dit logo in M

eanderMagazine
Regio Naam Telefoon Eigen salon

Brunssum, Landgraaf, Heerlerheide, Hoensbroek, Welten Jolanda Cerfontaine 045-521 49 52 nee

Brunssum, Hoensbroek, Heerlerheide Mel knipt thuis 06-11 45 06 20 nee

Heerlen, Geleen Thuiskapperservice Natascha 06-22 56 05 32 nee

Kerkrade Suzanne Lürken 06-25 36 25 10 nee

Kerkrade, Eygelshoven Hairdesigners Dajana Vreuls 045-545 54 15 ja

Kerkrade, Landgraaf, Heerlerbaan Cindy's knipmobiel 06-24 57 68 94 nee

Landgraaf, Kerkrade, Eygelshoven, Heerlen Belinda Ector 06-20 55 51 96 nee

Parkstad Kapsalon Eugene, herenkapper 06-34 34 92 04 ja

Parkstad Hairsecrets by Casey 06-81 43 97 49 nee

Parkstad, Ubachsberg, Klimmen, Ransdaal Hairstyling Mary-José Austen 06-43 03 00 88 nee

Regio Naam Telefoon Huis-
bezoek

Extra

Bocholtz, Beekdaelen, Heerlen, 
Landgraaf, Voerendaal Meriam Baltus 06-24 52 09 37 ja medisch pedicure nee

Brunssum Angela Meijer 045-525 96 03 nee diabetes+reuma ja

Brunssum Happinesz.nl 045-888 55 16 nee medisch pedicure ja

Brunssum Voetstuk Brunssum 06-19 92 48 03 ja medisch pedicure ja

Eygelshoven, Landgraaf Sandra Middeldorp 06-11 12 33 73 ja medisch pedicure ja

Heerlen G. van den Brand 045-542 86 07 ja nee

Heerlen, Heerlerbaan, Kerkrade J. Kohlen-Breemen 045-542 35 68 nee medisch pedicure ja

Heerlen, Heerlerheide Pediq, S. Leers 06-46 61 45 65 nee medisch pedicure ja

Heerlen, Musschemig Salon Laluna, A. Thijssen 06-20 92 88 96 nee diabetes + reuma ja

Heerlen, Hoensbroek, Brunssum Timeless Beauty, N. Tummers 06-43 56 32 97 ja medisch pedicure nee

Heerlen, Hoensbroek, Landgraaf, 
Kerkrade

Pedicurepraktijk Feet and 
more

06-52 31 54 52 ja medisch pedicure nee

Heerlen, Hoensbroek, Voerendaal Pedicure Emma van den Berg 06-44 65 18 60 nee medisch pedicure ja

Heerlen, Hoensbroek, Nuth Pedicure Janna 06-21 67 48 11 ja medisch pedicure nee

Kerkrade, Heerlen-Heerlerbaan Schoonheidssalon Betsie 045-541 65 36 ja diabetes + reuma nee

Kerkrade en omgeving Pedicuresalon Esther 06-41 96 95 70 ja ja

Landgraaf, Heerlen H. Gommans 06-40 92 20 73 ja medisch pedicure ja

Landgraaf, Heerlen, Kerkrade Tanya Wals 06-40 59 25 85 ja medisch pedicure ja

Landgraaf en omgeving A. van Esburg 06-44 69 21 82 nee medisch pedicure ja

Nuth Evérle Huid- en Voetverzorging 045-542 08 95 nee medisch pedicure sport ja

Voerendaal, Klimmen, Simpelveld T. Veldman 06-51 71 69 94 ja medisch pedicure ja

Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen dient u zich, vóórdat u de 

behandeling ondergaat, goed hierover te informeren bij uw eigen zorgver-

zekeraar, huisarts, pedicure en/of podotherapeut.
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Meander eXtra info flits

Tablettraining 2020

kijk op www.meanderextra.com 
voor alle data!

NIEUW 

Ga naar www.meanderextra.com 
en meld u aan voor de digitale 
nieuwsbrief van Meander eXtra, 
eerste uitgave komt begin 2020. 

Kookworkshop 

Een deel van het team van Meander eXtra heeft in oktober 
deelgenomen aan een Thaise kookworkshop bij Heuschen 
& Schrouff Asian Cash & Carry Landgraaf!  

www.join2move.app/vgz

Join2Move: de app voor 
mensen met knie- en 
heupartrose.

Draag een nieuwe abonnee aan 
en ontvang een attentie! 
Vraag de nieuwe abonnee een e-mail te sturen naar meanderextra@mgzl.nl 
met zijn/haar gegevens en uw naam en abonneenummer.

Hoe blijft u op de hoogte van 
alle voordelen van uw  
abonnement?

Mijn Meander eXtra Het blad speciaal 
voor Meander eXtra abonnees.  
Verschijnt 2x per jaar, in juni en december.

Meander Magazine Het huis-aan-huis 
blad van MeanderGroep.  
Verschijnt 4x per jaar.
Heeft u een ‘Nee-Nee’ sticker en wilt  
u het blad ontvangen, mail naar  
redactie@mgzl.nl.

Facebook ‘meander extra’ & 
www.meanderextra.com 

Gezondheidsbeurs

Op 2 november 2019 stond Meander  
eXtra op de Gezondheidsbeurs in 
het Parkstad Limburg Stadion.  
De winnares van de raad-en-winactie 
heeft de boodschappen inmiddels 
ontvangen. 

Nieuw
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MeanderGroep Journaal

U heeft ze vast al eens gespot op festivals, banenmarkten 
of met hun camper ‘on the road’. Het team van Meander 
Werk verzorgt de werving en selectie voor Meander-
Groep. En dat doen ze met groot enthousiasme. “Als 
aantrekkelijkste werkgever van Limburg gaat Meander 
nét een stapje verder voor de perfecte match”, aldus 
recruiter Jeannine van der Voort. 

Met meer dan 5000 medewerkers heeft Meander een 
breed aanbod aan functies. Door de vergrijzing wordt de 
vraag naar met name verplegend personeel steeds groter. 
Daarnaast zijn er legio opleidings- en doorgroeimogelijk-
heden. “Wat we zo leuk vinden aan ons werk is dat we 
het verschil in het leven van een persoon kunnen maken” 
vervolgt Jeannine. “Heel vaak krijgen we dat terug in de 
reacties: dit had ik eerder moeten doen. Mooi toch.”  

Marion Franken is een van die blije kandidaten. Zij vond 
haar perfect match bij Meander als zorgassistente binnen 

het cluster Wijkzorgcentra. “Na dertig jaar administratief 
werk te hebben gedaan werd het voor mij de hoogste 
tijd voor iets anders. Na een tip van een vriendin ben ik 
terechtgekomen in de zorg. Ik werk nu met heel veel 
plezier als zorgassistente in Pieterstaete. Mijn dagelijkse 
werkzaamheden zijn heel gevarieerd, van het klaarmaken 
van ontbijtjes in de ochtend en licht huishoudelijk werk tot 
spelletjes doen met de bewoners en het begeleiden van 
activiteiten. Ik ben dolblij dat ik voor deze carrièreswitch 
heb gekozen. Nu kan ik écht iets voor een ander 
betekenen!” 

Bent u benieuwd naar uw perfecte match met Meander? 
Neem dan contact op met Meander Werk: 045-561 61 30  
of kijk op de website www.meandergroep.com voor de 
vacatures. 

Voor vragen kunt u ook mailen: meanderwerk@mgzl.nl.  
Hier vindt u ook vacatures voor vrijwilligers.

Meander Thuiszorg en  
symposium seksualiteit

Op 28 augustus heeft er een interessant symposium  
‘sek sualiteit in de zorg’ voor medewerkers van Meander 
Thuiszorg plaatsgevonden. 
Veel cliënten die zorg ontvangen hebben vragen over 
seksualiteit en intimiteit. Dat betekent dat verpleeg-
kundigen of verzorgenden in de praktijk te maken 
kunnen krijgen met vragen over seksualiteit. In het 
symposium heeft hoogleraar Sandra Zwakhalen uitleg 
gegeven over sek sualiteit en intimiteit en benadrukt dat 
dit voor veel mensen tot op hoge leeftijd belangrijk is.

Meander eXtra was ook aanwezig bij dit symposium met 
Maureen van De Ultieme Zorg. De Ultieme Zorg is een 
plek waar mensen met een beperking terecht kunnen 
voor intimiteit en seksualiteit. Deze organisatie is een 
leverancier van Meander eXtra. Meer informatie is te  
vinden op www.meanderextra.com > Diensten & Leve-
ranciers > Extra diensten. Zie ook achterkant van dit 
abonneeblad bij ‘Extra diensten’. 
Het was een geslaagd symposium met een lach en een 
traan, maar vooral veel herkenning voor medewerkers! 

In de Meander Winkel kunt u terecht voor het lenen, 
huren of kopen van verpleeg- en hulpmiddelen. Als 
abonnee van Meander eXtra krijgt u 10% KORTING 
op verhuur en verkoop. Als Plusabonnee kunt u zelfs 
eenvoudige loophulpmiddelen (krukken, looprek, rol-
lator, vierpootwandelstok) gratis lenen voor dertien 
weken; één artikel per uitleen, eenmalig per adres, 
per jaar. Als u naar de Winkel gaat, denk dan aan uw 
abonneepas en zorgverzekeringspas. Meer informatie 
via Vegro Klantenservice 0800-288 77 66. 

De Meander Winkels

Brunssum 
MIJN, centrum voor medische zorg
Prins Hendriklaan 376
maandag t/m vrijdag: 09.00-17.30 uur
zaterdag: 10.00-13.00 uur

Kerkrade 
Kapellaan 11a
maandag t/m vrijdag: 09.00-17.30 uur
zaterdag: 10.00-16.00 uur

* Deze acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties 

en gelden zolang de voorraad strekt. De vermelde prijzen zijn 

onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

EXCLUSIEF VOOR PLUSABONNEES  
VAN MEANDER EXTRA:  

20% KORTING OP DEZE ARTIKELEN
Geldig van 1 december 2019 t/m 31 januari 2020 

vegro.nl/meander en in de winkel

2Goability Rolstoel Access 

van € 269,- voor € 215,20

Als u niet al te lange afstanden 
kunt lopen, maar toch  
graag een dagje naar bijvoor-
beeld de dierentuin wilt is een 
rolstoel de ideale oplossing. Uiteraard is dit  
hulpmiddel makkelijk te vervoeren in de auto. 

Douchekruk Days verstelbaar 

van € 62,99 voor € 50,41 

De Days douchekruk heeft een 
aluminium frame, dat niet roest. 
De kruk staat zeer stevig in de 
douche(cabine), dankzij de antislip 
doppen onder de vier poten. 

Kettler teletrimmer 

van € 52,99 voor € 42,39

Fit en gezond blijven vanuit 
uw stoel met deze bewe-
gingstrainer van Axos. U 
maakt een fietsbeweging, 
waardoor de beenspieren fit en soepel blijven. Het 
weerstandsniveau is naar wens instelbaar. Ook te 
gebruiken om de armspieren te trainen. 

c80-m100-y40-k10

zwart 40

in samenwerking met 

Ook werken bij MeanderGroep?
De perfecte match



BIJ ONDERSTAANDE LEVERANCIERS KRIJGT U KORTING MET UW ABONNEEPAS

Op al onze diensten en producten gelden onze leveringsvoorwaarden. Voor meer informatie zie onze website www.meanderextra.com
[onderdeel van 
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Teksten en eindredactie Meander eXtra: Amy Weijers, Brigitte Siezenis, Judith Geelen, Yvonne Keulen Drukwerk: Andi smart print solutions

KORTINGEN EN VOORDELEN GELDEN 
UITSLUITEND VOOR ABONNEES VAN 
MEANDER EXTRA OP VERTOON VAN 

EEN GELDIGE ABONNEEPAS

Wilt u als leverancier opgenomen worden in ons dienstenpakket?  Kunt u onze 46.000 abonneehuishoudens een mooi voordeel aanbie den  
en denkt u dat uw product/dienst aansluit bij onze doelstelling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wie weet staat uw bedrijf in de volgende uitgave.

FIT, GEZOND EN ACTIEF
Afvallen Dema Balance Your Life
NIEUW Bewegen met dementie & begeleider Health Club Landgraaf
Dagje uit SnowWorld Klimpark
Fit, veilig, valbreken Judokay Nikanshite
Hormonale veranderingen Care for Women
NIEUW Kinder Zumbini / Zumba / Mindfulness Kinderpraktijk Thijmke 
Kinder tuimeljudo Judokay Nikanshite
Kookworkshops Heuschen & Schrouff
Maaltijdservice De Keuken Barones
Persoonlijk coachtraject Miriam Wassen personal coaching
NIEUW Personal trainer Motivador
Sporten Fysiotherapie Eurelings
Sporten FitnessBijHoen
Sporten Health Club Landgraaf
Sporten Medical Fitness Centre Terworm
Sporten SnowWorld Healthclub Landgraaf
Sporten Polfermolen
Stoma hulpmiddel Stomydo
Stoppen met roken laserbehandeling Dema Balance Your Life
Tafeltennis Tafeltennisvereniging Heksenberg
Zwemmen Zwemparadijs Otterveurdt
Zwemmen Zwembad De Joffer
Zwemmen Zwemcentrum In de Bende
NIEUW Zwemmen / Sauna Goos Wellness
Zwemmen / Sauna Thermae 2000

ONTSPANNING
Alleenstaanden activiteiten Click4Friends 
Bloemist Bloemsierkunst Tamara
Caravan onderhoud Caravan & Camper Schölgens
NIEUW Creatieve workshops Sjiekerie
NIEUW Cruise vakantie MS - Viola
Dagje uit Nederlands Mijnmuseum
Dagje uit Snowworld Klimpark
Dierentuin GaiaZOO Kerkrade
Fietsenwinkel BikeTotaal Brandhof Bikes Landgraaf
Hormonale veranderingen Care for Women
Indoor wintersporten SnowWorld
Intieme zorgverlening De Ultieme Zorg
NIEUW Kinder Zumbini / Zumba / Mindfulness Kinderpraktijk Thijmke
Massage Massagepraktijk Ernes
Massage Massagepraktijk De Paradox
Mindfulness en persoonlijk coachtraject Miriam Wassen personal coaching
NIEUW Personal trainer Motivador
NIEUW Schoonheidssalon Absolute Beauty and Image
Vakantie met zorg Vitassist Zorghotel Helmond
NIEUW Vliegvakantie met zorg Speciaal reizen
Webshoppen Meander voordeelshoppen
NIEUW Zwemmen / sauna Goos Wellness
Zwemmen / sauna Thermae 2000

ADVISERING EN FINANCIËN
NIEUW Belastingadvies MK- Adviseurs
Financiële hulp Bewind van Formaat
NIEUW Makelaar Animo Makelaars
Verzekeringskorting CZ
Verzekeringskorting VGZ

UITERLIJK EN VERZORGING
Afvallen Dema Balance Your Life
Audicien Beter Horen
NIEUW Audicien OogvoorOren.nl
Kleding Damesmode Severens
Kleding Jette mode
Kunstgebitsverzorging Kunstgebit Parkstad
Lingerie voor borstprothesen Ma-care
Lingerie voor borstprothesen Speciaalzaak Ankie: Care 4 You
Opticien Jan Schings Brillen/Lenzen
Opticien Nederlandse Huisopticiens
Pruikenservice Pruikenthuiszorg Nederland
Schoeisel, aangepast Smeets loopcomfort
NIEUW Schoonheidssalon Absolute Beauty and Image
Stoma hulpmiddel Stomydo
Tanden bleken Dema Balance Your Life
Tandheelkunde/kunstgebitsverzorging Pro-Tand
Tandprotheticus  De Graaf C.I.P.T.

KLUSSEN IN EN OM HET HUIS
Elektricien HK-Elektro
Keukens VANPAUL Keukens
Klussen, verhuizen + opruimservice Inboedelzorg Keulen
Klussendienst Dewoningopknapper.nl
Klussendienst R. Moes Montage
Klussen, tuinonderhoud, verhuizen + opruimservice Uw zorg = onze zorg
Matrasreiniging Neven Matrasreiniging
Particuliere hulp bij huishouden Meander Homeservice
Tapijt-of meubelreiniging Chem-Dry Fredriks
Tuinonderhoud en klussendienst D'r Sjalter
Tuinonderhoud Tuintechniek John Witjes
Tuinonderhoud Wesley van Erp
Verhuizing en opslag Harry Vroomen Verhuizingen
Verhuizing en opslag Harreman Verhuizingen

EXTRA DIENSTEN
Alarmering onderweg Zinnovators
Beveiliging S.A.M. - Security
Cadeaus en kleding met eigen opdruk Klieë veer
NIEUW Cruise vakantie MS - Viola
Grafonderhoud Renkens Grafverzorging
Hulpmiddelen Meander winkel
Intieme zorgverlening De Ultieme Zorg
NIEUW Makelaar Animo Makelaars
Rijbewijskeuringen, verschillende locaties Dokter Sadiek
Slagerij Catering van der Poel
Stoma hulpmiddel Stomydo
Uitvaartverzorging Uitvaart Limburg 
NIEUW Vliegvakantie met zorg Speciaal reizen
Zangeres Gabriella Massa 

DIENSTEN AAN HUIS
Alarmering onderweg Zinnovators
Audicien Beter Horen
NIEUW Audicien OogvoorOren.nl
NIEUW Belastingadvies MK-Adviseurs
Beveiliging S.A.M. - Security
Bloemist Bloemsierkunst Tamara
Dames kleding Jette mode
Dierenarts Dierenarts aan Huis Limburg
Hondenuitlaatservice HUS Parkstad
Hulpmiddelen Meander Winkel
Intieme zorgverlening De Ultieme Zorg
Kunstgebitsverzorging Kunstgebit Parkstad
Maaltijdservice Apetito
Maaltijdservice De Keuken Barones
Maaltijdservice Slagerij-Catering van der Poel, Voerendaal
NIEUW Makelaar Animo Makelaars
Massage Massagepraktijk Ernes
Opticien Jan Schings Brillen/Lenzen
Opticien Nederlandse Huisopticiens
Pruikenservice Pruikenthuiszorg Nederland
Tandheelkunde/kunstgebitsverzorging Pro-Tand
Tandprotheticus  De Graaf C.I.P.T.
Was- en strijkservice Mengelers Textielreiniging 
Was- en strijkservice Pakkie An
Zangeres Gabriella Massa

TRAININGEN,CURSUSSEN EN WORKSHOPS
NIEUW Beauty workshops Absolute Beauty and Image
NIEUW Bewegen met dementie & begeleider Health Club Landgraaf
Bloemschikken Bloemsierkunst Tamara
Computercursussen Cekanet Kerkrade
NIEUW Creatieve workshops Sjiekerie
NIEUW Kinder Zumbini / Zumba / Mindfulness Kinderpraktijk Thijmke
Kookworkshops Heuschen & Schrouff 
Mindfulnesstraining Miriam Wassen personal coaching
Scootmobieltraining Meander eXtra i.s.m. STGPL
Tablet training Meander eXtra i.s.m. Meander Leren
NIEUW Training Basiszorg thuis Meander eXtra i.s.m. Meander Leren
Valpreventie Judokay Nikanshite


