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Bij de samenstelling van dit abonneeblad 
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Beste abonnee/
lezer,
Wat hebben we een mooie zomer gehad, met 
warme temperaturen en gezellige zomeravonden. 
We hopen dat u net zoals ons genoten heeft van 
alle activiteiten die weer mogelijk zijn! 

Nu gaan we richting de winter en hebben we volop 
activiteiten en abonneevoordelen. We hebben weer nieuwe 
leveranciers mogen verwelkomen met een divers aanbod, 
o.a. GaiaZOO (zie deze pagina voor een terugblik van het 
ledenweekend in oktober), Discovery Museum (zie pagina 
4 voor een uitgebreid interview met een museummede-

U kunt bij ons kiezen uit twee abonnementen:
• Basisabonnement € 11,- per kalenderjaar
 Korting op diensten en (zorg)verzekering.
• Plusabonnement € 14,- per kalenderjaar
 • Alle voordelen van het Basisabonnement.
 • Gratis uitleen van eenvoudige loophulpmiddelen  
    (krukken, rollator, looprek, vierpootwandelstok)
    voor de eerste 13 weken; één artikel per uitleen,
    eenmalig per adres, per jaar.
 • Gratis deelname aan onze tablettraining.

Abonnementen gelden voor het hele gezin en prijzen zijn per kalenderjaar. 
Het abonnement wordt automatisch verlengd tenzij de abonnee schriftelijk, 
per mail of telefonisch opzegt voor 1 november van het lopende jaar.

•  Zijn uw (adres)gegevens gewijzigd, geef uw nieuwe adres dan per e-mail 
  of telefonisch aan ons door!
•  Voordelen gelden uitsluitend voor abonnees van Meander eXtra op 
  vertoon van een geldige abonneepas. 

Voor meer informatie, aanmelden en voorwaarden:
045 - 574 88 00 I meanderextra@mgzl.nl I www.meanderextra.com

Abonnementsvormen

Schrijf u in voor 
de nieuwsbrief

werker over een veelzijdig dagje uit in het museum) en 
Reebeen Opruimcoaching (zie blz. 5 voor budgettips). 
Ook kunnen we terug- en vooruitkijken naar succesvolle 
tablettrainingen. Op pagina 5 leest u een interview met 
onze trainers die met veel plezier en enthousiasme onze 
abonnees de basistechnieken leren van een tablet of 
iPad. Ook hadden we in oktober een interessant webinar 
voor u van een bekende huisarts; ‘impact van leefstijl op 
de gezondheid’. 

In oktober vond onze ledenmaand bij Thermae 2000 
plaats, bent u er geweest? Op pagina 3 speciaal voor u 
een kerstactie van Thermae 2000, een cadeautje voor 
uzelf of om iemand anders mee te verrassen.
U ziet per pagina bij welke leverancier u abonneevoor-
deel krijgt. Op de achterkant ziet u het totale overzicht; 
dit overzicht is ook terug te vinden op onze website 

Speciaal voor 
abonnees

19 januari 2023 is er speciaal 
voor abonnees een gratis 

informatiebijeenkomst over 
het nalatenschapsdossier. 

Meer info zie pagina 6.
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www.meanderextra.com waar u ook terecht kunt voor 
meer informatie.
Verder staan in dit blad nog meer winteracties, een recept, 
een artikel van het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad 
en nog veel meer. 

Zoals u ziet hebben we een divers aanbod voor u. Wij zijn 
er voor u en willen u helpen met een gezonde leefstijl, 
voldoende ontspanning en beweging en bieden diensten 
aan huis om het u zo makkelijk mogelijk te maken. Als u 
nog vragen, ideeën of opmerkingen heeft, horen wij het 
graag van u.

We wensen u veel leesplezier, gezellige 
wintermaanden en fijne feestdagen toe!

Wist u al dat Meander eXtra 1x per maand een digitale nieuws-
brief verstuurt? U bent op deze manier als eerste op de hoogte 
van de vele kortingen en acties die Meander eXtra te bieden 
heeft, waardoor u door het jaar heen geld kunt besparen op 
zorg, welzijn en recreatie. Haal het maximale uit uw abonne-
ment en meld u snel aan voor onze nieuwsbrief via: 
Meanderextra.com/inschrijven-digitale-nieuwsbrief
Heeft u vragen of hulp nodig met het inschrijven op onze 
nieuwsbrief? We helpen u graag: 045 - 574 88 00 I 
meanderextra@mgzl.nl

Terugblik op 
Ledenweekend 

GaiaZOO
In oktober 2022 was er een ledenweekend 
in GaiaZOO speciaal voor onze abonnees! 
Een fantastisch dagje uit met een speur-
tocht door de zoo, een heerlijke lunch, een 
foto in de photobooth als herinnering aan 
deze gezellige dag en natuurlijk diver-
se prachtige dieren om te bewonderen. 
In deze dierentuin zijn 150 verschillende 
diersoorten te zien. Het was een veelzij-
dige en zonnige dag waarbij we veel blije 
abonnees hebben ontmoet.

Reactie van 
abonnees

Hierbij willen wij jullie bedanken voor de korting 

die wij gekregen hebben bij het boeken van 

onze vakantie bij reisbureau Van der Biesen.

Ons reisje was naar Veldenz in de wijnstreek 

aan de Moezel. Wij hebben genoten, mijn man 

is Parkinson patiënt en slecht ter been. Daarom 

is het voor ons waardevol geweest, hierbij een 

proost op Meander.

Hartelijke groet!
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1.  Zet uw telefoon of andere stoorzenders uit.
2.  Kies een kamer of plek waar u niet gestoord kunt worden. 
  U hoeft niet persé op de grond op een meditatiebankje 
  of -kussentje te gaan zitten, op een stoel of op de bank 
  is ook prima. Ga wel zo veel mogelijk rechtop zitten, met 
  uw voeten op de grond, dan dwaalt u minder snel af.
3.  Zet een timer of kookwekker, bijvoorbeeld op vijf minuten.
4.  Doe uw ogen dicht of laat ze rusten op één punt voor u op 
  de grond. U kunt hier ook mee afwisselen.
5.  Merk op waar in uw lichaam u uw ademhaling het duidelijkst 
  voelt, bijvoorbeeld in uw buik, borst of neus. Volg uw 
  adem: misschien voelt u hoe de luchtstroom uw neus 
  binnenkomt en weer terug, of hoe uw borst en buik uitzetten 
  bij het inademen en bij het uitademen weer zakken. U hoeft 
  dit niet te sturen of te veranderen.
6.  Een fijn extra hulpmiddel, zeker in het begin, is het tellen 
  van elke uitademing. Zodra u merkt dat u bent afgeleid, 
  begint u weer opnieuw te tellen.
7.  Blijf nadat de timer is afgegaan nog even zitten: voelt 
  uw lijf of uw hoofd nu anders dan voordat u begon? Waaraan 
  merkt u dat?

(bron: ‘Beter nu’, Rob Brandsma)

Even tot rust komen of wat afstand nemen van de gedachte in uw 
hoofd. Dat kan bijvoorbeeld door te mediteren. Dit kan gewoon thuis 
en kost geen geld.

Meditatie voor beginners

Een oefening 
voor thuis

Mediteren kunt u leren

Yogacentrum Landgraaf is een sfeervolle yogastudio 
met een rustgevende en ontspannen sfeer. In de 
prachtige yogazaal worden diverse lessen gegeven 
op verschillende niveaus. Van rustige ontspannen 
lessen tot lessen die iets meer kracht vergen, voor 
iedere wens is er een geschikte les beschikbaar. 
Samen kan er gekeken worden naar welke les voor 
u passend is. De lessen vinden zowel in de ochtend 
als in de avond plaats. Regelmatig zijn er specials en 
workshops in de vorm van aroma specials, sound 
healings en thema avonden.

Abonneevoordeel 

 info@yogacentrumlandgraaf.nl 

www.yogacentrumlandgraaf.nl 

Yogacentrum Landgraaf

€2,50 korting op het 
maandabonnement. 

Een andere manier is om een dagelijkse handeling met uw 
volle aandacht te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tanden-
poetsen, douchen, wandelen, koken, eten, tuinieren of bewust 
naar uw ademhaling luisteren.

Nieuw Speciale kerstactie 
bij Thermae 2OOO

Het schoonste water van Nederland met thermale krachten. Door honderden meters grond en mergellagen 
diep gezuiverd in het pittoreske Valkenburg aan de Geul. Ontspannend, bevrijdend en dorstlessend. Ontdek 
wat wellnesscentrum Thermae 2OOO nog meer te bieden heeft. Maak uw hoofd leeg wanneer u beweegt en 
ontspant in de thermale baden. Loop over het inspirerende blotevoetenpad. En geniet van de Bourgondische 
levensstijl in Zuid-Limburg. Bij Thermae 2OOO vindt u alles voor een gezond en goed leven.

Abonneevoordeel kerstactie 
U kunt de gehele maand december een of meerdere cadeaubonnen aanschaffen, per stuk 

voor €29,50 i.p.v. €57,50. De inhoud van deze cadeaubon is één dagentree van Thermae 2OOO 
en een Thermae for Me handcrème. Deze dagentree is onbeperkt geldig. 

Een leuk cadeau voor uzelf of om cadeau te geven! 
Cadeaubonnen kunt u van 1 t/m 31 december 2022 bestellen op www.thermae.nl/shop met kortingscode: Mkerst-2022. U ontvangt 

de tickets digitaal en bij aankomst aan de receptie ontvangt u de handcrème OF u kiest voor een cadeauverpakking (meerprijs 

€7,95)  en dan ontvangt u de dagentreekaart(en) incl. handcrème in cadeauverpakking thuis.

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

Kijktip: 
Netflix: 

Headspace 
Guide to meditation

YouTube: 
zoek op bodyscan
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Nieuw: Discovery Museum

Stap in de wonderlijke 
wereld van de wetenschap 
bij Discovery Museum
Proeven doen, nieuwe dingen ontdekken en veel kennis vergaren. Ook Thomas 
Edison, Albert Einstein en Nikola Tesla zijn ooit op deze manier groot geworden. 
Dankzij hun ontdekkingen - en die van vele anderen - leven wij zoals wij vandaag 
de dag leven. Bij Discovery Museum ervaart u zelf hoe het is om wetenschapper, 
technicus of natuurkundige te zijn en maakt u kennis met de techniek van vroeger 
én de toekomst.

“Laat u niet misleiden door het predicaat ‘Kidsproof 2022’. Het museum is zeker kidsproof, maar 
hier leert jong én oud iets nieuws!” vertelt Fabiënne van der Meer, museummedewerker bij 
Discovery Museum. Fabiënne geniet ervan om bezoekers dingen te leren over dagelijkse zaken 
die op het eerste gezicht geheel vanzelfsprekend lijken. “Neem de industriële kolenmotor in onze 
Schatkamer. Zonder die uitvinding hadden we jaren geleden geen dynamo op onze fiets of een 
elektrische tandenborstel. Al die honderden jaren aan innovatie op het gebied van wetenschap, 
techniek en ontwerp vindt u hier onder één dak.” 

Handen uit de mouwen 
Discovery Museum heeft dus geen statige schilderijen of beelden waar u niet met uw vingers aan 
mag zitten. Nee, hier moet u zelf uw handen uit de mouwen steken! “Als u niets doet gebeurt er 
in veel gevallen ook niks”, legt Fabiënne uit. “In de Expeditie vindt u allerlei doe-stations met ver-
schillende thema’s zoals voeding, wonen, werken en leven. Zelfs afval scheiden wordt hier leuk!” 
En er is nog veel meer. Zelf leidingen aanleggen in een woning, operaties uitvoeren en hamburgers 
bouwen die goed zijn voor mens én milieu. Bij Discovery Museum is niks te gek! Zo kunt u in het 
Aarde Theater net als ruimtevaarder André Kuipers de aarde bekijken vanuit ruimtestation ISS. 
“Een echte astronaut doet er ruim elf jaar over om zich voor te bereiden op een ruimtereis”, 
vertelt Fabiënne. “In ons theater wordt u tijdens de pre-show klaargestoomd voor uw eerste reis 
naar de ruimte. Een hele indrukwekkende belevenis!” 

Nooit uitgeleerd 
Na één bezoek ben je nog niet uitgeleerd, want het museum presenteert ieder voor- en najaar 
een nieuwe inspirerende collegereeks voor de jeugd. “Tijdens deze colleges gaan we iets dieper 
op de materie in”, aldus Fabiënne. “Dit najaar staan de onderwerpen computers, dinosaurussen 
en zwarte gaten in het heelal centraal. We werken hierin samen met de MuseumJeugdUniversiteit.” 
Op dit moment is er de expositie genaamd ‘Zeker weten?!’ Hoe kunnen wetenschappers hun 
bevindingen verklaren? Welke theorieën van vroeger hebben we inmiddels ontkracht? En welke 
zijn daarvoor in de plaats gekomen? Daar komt u in deze expositie achter!

Abonneevoordeel  
€3,50 korting op een regulier entreeticket en 10% korting* op aankopen in de 

Museumwinkel bij de kassa op vertoon van de abonneepas of online ticketshop** 
met kortingscode ‘ME@ND€R_X_981306’. 

** Kies bij de online ticketshop op de pagina ‘tickets’ uit de items met de toevoeging 
“voucher kortingscode” om gebruik te kunnen maken van de actie.  
* Deze korting is niet geldig op boeken, reeds afgeprijsde artikelen, 

cadeaubonnen en het voucherboekje ‘Auf ins Museum’.

045 - 567 08 09 | info@discoverymuseum.nl | www.discoverymuseum.nl
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“De tablet/iPad is een van de beste uitvindingen van de eeuw”. 
Trainer Els Schlooz is er heel stellig over. “Het internet maakt 
wereldburgers van ons. De coronaperiode heeft bijgedragen 
aan dat inzicht. We kunnen er niet meer omheen.” Els geeft 
al vanaf 2018 tablet/iPad-trainingen via Meander, de organi-
satie waar ze ooit thuiszorg-directeur was. “Ik ben bekend 
met de doelgroep, ken de kwetsbaarheden en daarom sprak 
dit werk me ook zo aan” vertelt ze. “Er wordt ineens zoveel 
mogelijk als je je weg online weet te vinden.” 

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur. In die 
lessen wordt gewerkt aan het bestrijden van knoppenangst 
en diverse onderdelen komen aan de orde. Van het gebruik-
maken van WiFi tot de veiligheid van internet, het sturen van 
berichten en het gebruiken van apps. Een groep bestaat uit 
6 tot hooguit 8 deelnemers. Els: “De leeftijden van de deel-
nemers variëren van mensen die net met pensioen zijn tot 80+ ers. 
Laatst had ik zelfs een mevrouw van 92 in mijn les.” Mede-
trainer Bert Bosch vult aan: “Ook het niveau verschilt. De 
ene heeft al wat ervaring met een bepaald spel bijvoorbeeld, 
terwijl een ander de tablet/iPad tijdens de les ter plekke nieuw 
uit de doos haalt. Maar dat maakt niet uit. “ We horen vaker 
dat kinderen hebben geprobeerd het uit te leggen, maar dat 
gaat dan vaak te snel. In de training is het tempo aangepast. 
En wat je ook ziet is dat mensen elkaar onderling helpen.”

 

Er zijn aparte groepen voor mensen met een iPad en mensen 
met een Android bestuurde tablet, zoals bijvoorbeeld Samsung. 
Als cursist neemt u uw eigen tablet/iPad mee. Komt u samen 
met uw partner, dan krijgt hij of zij er tijdens de les eentje te 

Internet maakt de wereld een stuk groter. Zelf uw boodschappen online doen, beeldbellen met de klein-
kinderen in Amerika of de krant lezen. Bijna alles kan tegenwoordig online en dat schept mogelijkheden. 
Maar veel ouderen hebben ‘knoppenangst’ of denken ‘dat leer ik toch niet meer’. Herkent u zichzelf daarin? 
Geef u dan op voor de tablet/iPad-training van Meander eXtra. In drie lessen gaat er een (digitale) wereld 
voor u open.

leen. Els heeft inmiddels al wat groepen gedraaid en geniet van 
de vorderingen die ze mensen ziet boeken. “Met de home-
knop kom je altijd thuis, zeg ik in de eerste les altijd. Je kunt 
gewoon niets fout doen. Als mensen dat beseffen, durven ze 
ook meer. Het mooie van deze training is dat je na afloop niet 
meer afhankelijk hoeft te zijn van anderen. Je kunt het zelf. 
Het is een waardevolle toevoeging aan het gewone leven.” 

De lessen vinden plaats op het kantoor van MeanderGroep, 
(Servicecenter Minckelerhof) aan de Minckelersstraat 2 in 
Landgraaf. U kunt zich voor deze cursus aanmelden via 045-
574 88 00 of meanderextra@mgzl.nl. Speciaal voor Plus-
abonnees is deze cursus gratis.
Voor meer informatie ga naar www.meanderextra.com.

Gratis tablet/iPad-training 
voor Plusabonnees

“Met de homeknop 
kom je altijd thuis”

V.l.n.r.: Bert Bosch, Els Schlooz en Han Groen

“Er wordt ineens 
zoveel mogelijk als 

je online je weg weet 
te vinden”

Reebeen Opruimcoaching ondersteunt 
met het opruimen van uw woning maar 
helpt ook met besparen! Hoe dan? 
Door samen financieel overzicht te 
creëren! De ervaring leert dat er bin-
nen een uur overzicht (én opluchting!) 
ontstaat en dat geeft rust. Vaak gaat u 
door op de automatische piloot en dat is 
natuurlijk prima. Maar als u staat voor 
veranderingen in uw leven, zoals de 
steeds hoger wordende prijzen, kan het 
helpen om een pas op de plaats te maken 
en opnieuw de balans op te maken. 

Hierbij alvast wat tips 
van Peggy Reebeen:
•  Schrijf een maand lang al uw uitgaven op in een 
  schrift zodat u ziet waar uw geld naar toe gaat.
•  Bekijk kritisch of alle uitgaven nodig zijn.
•  Maak gebruik van spaarpotjes voor verschillende 
  spaardoelen voor grotere of onvoorziene kosten.
•  Betaal maandelijks terugkerende kosten auto-
  matisch en uw facturen meteen. De ‘taak’ is 
  uit uw hoofd, dus u kunt lekker opgeruimd 
  weer door.
•  Via gaslicht.com kunt u prijzen vergelijken 
  van energiecontracten. Ook voor andere ver-
  zekeringen zijn er vergelijkingswebsites. Vaak 
  krijgt u korting als u het jaarbedrag ineens 
  betaald. Dit is eenmalig een hoger bedrag 
  maar uw maandkosten worden lager. 

Wilt u ook binnen 1 uur weten waar u (finan-
cieel) staat? Maak een afspraak en we maken 
samen de balans op! De kans is groot dat u deze 
eenmalige kosten er meteen uithaalt. Vervolgens 
bespaart u vanaf de maand daarna.

Abonneevoordeel
10% korting op de uurprijs; 

u betaalt €40,50 i.p.v. €45,00 per uur.

06 - 505 287 28 | peggy.reebeen@gmail.com | 

www.reebeenopruimcoaching.nl

Budgettips
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Wat als ik er 
niet meer ben...

De voordelen van een collectieve 
zorgverzekering bij CZ

19 januari 2023
gratis informatiebijeenkomst 

speciaal voor abonnees

•  Gratis huidcheck met SkinVision
•  Persoonlijk advies, bijvoorbeeld wachtlijst-
  bemiddeling of een second opinion
•  App de Verpleegkundige voor vragen over 
  uw gezondheid
•  Hulp bij afvallen met GetFit
•  U kunt terecht in elk ziekenhuis
Ontdek alle extra’s op www.cz.nl/extra.

Korting op uw aanvullende verzekeringen
Met een collectieve verzekering via Meander eXtra 
krijgt u 5% korting op alle aanvullende – en tandarts-
verzekeringen. Kiest u voor de aanvullende verzeke-
ring Leden? Dan krijgt u zelfs 10% korting op de pre-
mie. En vergoedt CZ de contributie van Meander eXtra. 
Met de aanvullende verzekering Leden krijgt u onder 

andere een vergoeding voor fysiotherapie, brillen en 
lenzen en alternatieve zorg.

Stap zorgeloos over naar CZ
Op www.cz.nl/meander-extra vergelijkt u eenvoudig 
pakketten, berekent u uw premie en sluit u direct een 
verzekering af. Wanneer u overstapt naar CZ, zeggen 
zij uw huidige zorgverzekering voor u op. Daar hebt u 
geen omkijken naar.

Wilt u liever persoonlijk contact?
Voor advies kunt u CZ bellen via 088 - 555 77 77. Houd 
uw collectiviteitsnummer 2455366 bij de hand. Hier 
kan om gevraagd worden. Of ga langs bij een van de 
servicekantoren. U vindt de adressen op www.cz.nl/
contact.

Met een collectieve zorgverzekering van CZ profiteert uw hele gezin 
van vele voordelen. Naast een aantrekkelijke korting op de aanvul-
lende verzekeringen krijgt u nog tientallen andere extra’s zoals:

Een vraag waar u meestal pas aan denkt bij het krijgen 
van (klein)kinderen of bij overlijden van een naaste. U 
staat namelijk volop in het leven en bent niet bezig met 
afscheid. Maar we kunnen er ook niet omheen, dus hoe 
fijn is het om alles goed geregeld en onbezorgd achter 
te laten voor uw nabestaanden? Voor de nabestaanden 
is het verlies vaak al verdrietig genoeg. Maar als er dan 
ook nog niets geregeld is maak je van nabestaanden een 
soort van spoorzoekers. Regel het nu goed, nu het nog 
kan. Een helder en duidelijk nalatenschap is méér dan 
alleen een testament opstellen.

Nalatenschapsdossier
“Wat als ik er niet meer ben” helpt u om inzicht te krijgen 
in de omvang van uw nalatenschap. In afstemming met 
de mogelijkheden en uw wensen, zorgen zij dat op fis-
caal, administratief, juridisch en financieel gebied alles 
wordt vastgelegd in het (digitaal) Nalatenschapsdossier. 
Zo heeft u alle informatie op 1 plek heeft en is deze be-
schikbaar voor de nabestaanden. Ze verzorgen eveneens 
de afwikkeling van uw nalatenschap en ontzorgen de 
erfgenamen.

Meer weten?
Speciaal voor u als abonnee organiseren wij een gratis 
informatiebijeenkomst. Samen met een notaris krijgt 
u aan de hand van praktische voorbeelden inzicht waar 
rekening mee te houden en wat te regelen, vóórdat u er 
niet meer bent. Omdat het een persoonlijk onderwerp is, 
houden we de groep klein. Meld u nu aan en verzeker u 
van een plaats.

Wanneer: donderdag 19 januari 2023, van 10:00-12:00 uur.
Waar: Amicitia Hoensbroek 
Kosten: gratis voor abonnees

Aanmelden? Stuur een mail naar meanderextra@mgzl.nl 
en vermeld hierbij uw abonneenummer. Lukt mailen 
niet? Bellen mag ook: 045 - 574 88 00 (tijdens werkdagen, 
van 9:00-16:00 uur)

Rob en Roel van “wat als ik er niet meer ben”
Rob: 06 - 423 888 99 | Roel: 06 - 523 903 69 | 

www.watalsikernietmeerben.nl

Collectief voordeel VGZ

Als abonnee van Meander eXtra kunt u van collectief voordeel profiteren. U krijgt 
korting op de aanvullende zorgverzekering VGZ Zorgt als u zich bij VGZ verzekert 
via Meander eXtra. Bekijk uw voordeel op vgz.nl/meanderextra.

Wist u dat u het Meander eXtra abonnementsgeld kunt declareren bij VGZ?
• Kijk op www.vgz.nl/vergoedingen/lidmaatschap of 
   bel met de klantenservice 0900 – 8490 (ma t/m vr 8.30 tot 18.00 uur).
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Verwenarrangement
Het is lastig om uw rug zelf te verzorgen want daar komt u niet goed bij. Toch heeft de rug ook 
verzorging nodig! Daarom biedt Absolute Beauty & Image een heerlijke en verzorgende rug-
behandeling aan. Fijn voor uzelf of om iemand cadeau te geven.

Beauty

De behandeling bestaat uit:
•   Schuimreiniging
•   Rugscrub
•   Warme kompressen
•   Rugmassage
•   Rugpakking

Abonneevoordeel 
€5,00 korting

06 - 238 855 45 | info@absolutebeautyandimage.nl | www.absolutebeautyandimage.nl

Bouwservice 
Meijers

De enthousiaste eigenaar Dirk Meijers van 
bouwservice Meijers is van jongs af aan ge-
passioneerd bezig met klussen. In de loop 
der jaren heeft hij diverse diploma’s behaald 
op technisch gebied en weet van aanpakken. 

U kunt bij hem terecht voor elektra-, loodgieter- en 
timmerwerkzaamheden. Ook voor rioolontstoppingen, 
trapbekledingen, het leveren van vloeren, plinten en 
verf met alle benodigdheden. Verder is er de mogelijk-
heid om bepaalde apparatuur te huren, denk hierbij 
aan ventilatoren, bouwdrogers en dompelpompen.

Heeft u hulp nodig bij een verbouwing, renovatie of 
andere klus? Neem dan contact op.

Abonneevoordeel 
10% korting op de uurprijs

06 - 204 738 03 | bouwservicemeijers@gmail.com | 

www.bouwservice-meijers.nl

Nieuw

Gemak en ondersteuning aan 
huis waar u zich prettig bij voelt
Een ander helpen, daar wordt UWassistent gelukkig van. Daarom zetten ze zich, dag in dag uit, 
vol overgave in voor al hun klanten in geheel Zuid-Limburg. Dit doen ze samen met hun netwerk 
van gescreende dienstverleners. Kunnen zij u ook ondersteunen met één van de volgende diensten? 

•  Huishoudelijk hulp
•  Tuin- en klushulp
•  Begeleiding
•  Gezelschap 

Joan Pröpper van UWassistent neemt graag de tijd om 
u te leren kennen, want alleen dan komt ze erachter wat 
uw wensen zijn en welke ondersteuning echt bij u past. 
De klik met de dienstverlener is daarbij erg belangrijk. 

•  De dienstverlening is vaak fiscaal aftrekbaar
•  Betaling vanuit PGB mogelijk (tot wel 100% vergoed)
•  Mogelijk vergoed door uw zorgverzekeraar

Heeft u interesse in één of meerdere van deze diensten? 
Of heeft u een vraag over de vergoedingsmogelijkheden? 
Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende 
kennismaking. UWassistent helpt u graag. 

Abonneevoordeel  
U betaalt geen servicekosten t.w.v. €14,95.

06 - 555 550 33 | joan@uwassistent.nl | www.uwassistent.nl



  

Vegro zorgwinkel: Zelfredzaamheid
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De onzichtbare mantelzorger
Mantelzorg is iets waar u meestal niet bewust voor 
kiest. Het overkomt u en langzaamaan vergroeit u 
ermee. Omdat u van iemand houdt, ziet wat de ander 
nodig heeft of simpelweg dat er niemand anders is 
die het wil of kan overnemen.
 
Maar wat nu als degene waar u voor zorgt Borderline gedrag 
laat zien, een eetstoornis heeft, last heeft van een posttrau-
matische stressstoornis (PTSS) en/of verslaafd is? Dan is de 
kans groot dat u zich al helemaal niet herkent als mantel-
zorger en bent u er zonder erg in te hebben al heel lang be-
trokken.

U doet wat u kunt en hebt naast alert te blijven op wat uw 
dierbare nodig heeft, geen idee waar u met uw (kop)zorgen 
terecht kan. Dat valt ook niet mee als de tijd zwaar voelt en 
er gevoelens van schuld en schaamte meespelen. Het enige 
wat u dan kan is hoop houden in de gedachte dat als u los 
laat het waarschijnlijk alleen maar slechter zal gaan.

Nog te vaak horen wij als Steunpunt Mantelzorg; ‘’ Kunnen 
jullie hier dan ook iets in betekenen?’’ of “ Had ik dit maar 
eerder geweten, dan had ik mij niet zo alleen hoeven voelen.” 
Want erover praten blijkt te helpen. Met iemand die niet zo 
zeer het belang dient van degene waar u voor zorgt maar 
er wel verstand van heeft en graag wil meedenken over uw 
ervaringen.

Dus bel vandaag nog om vrijblijvend een gesprek aan te vragen. 
Ook als degene waar u voor zorgt verder niks wilt. Wij zijn 
er voor u en omarmen uw verhaal zodat u als onzichtbare 
mantelzorger meer steun vindt om door te gaan.

045 - 211 40 00 | info@mantelzorgparkstad.nl | 

www.mantelzorgparkstad.nl

Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk in de eigen 
vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar zelfstan-
dig thuiswonen moet wel comfortabel, gemakkelijk 
én veilig zijn. Bij Vegro hebben we alle zorghulp-
middelen in huis om bij te staan in het verbeteren 
of behouden van de zelfredzaamheid. Denk hierbij 
aan krukken, rollators, rolstoelen en sta-opstoelen. 
Ook houdt Vegro alle ontwikkelingen in de maat-
schappij in de gaten en investeert in innovatieve 
producten. Denk bijvoorbeeld aan een slimme 
lamp die u op afstand bedient. Of een horloge dat 
uw hartslag meet. Hiermee helpt Vegro u het leven 
op dagelijkse basis leuker en gemakkelijker te 
maken en iets toe te voegen voor een mantelzorger 
of professionele zorgverlener. Op het hele assorti-
ment krijgt u als abonnee standaard 10% korting. 

Speciaal voor abonnees van Meander eXtra heeft 
Vegro een aanbieding op 2 innovatieve producten.

Waar kunt u ons vinden?
Vegro zorgwinkel Brunssum
Prins Hendriklaan 376
 

0900 - 288 77 66 | verkoop@vegro.nl | www.vegro.nl/meander

Interactieve knuffelkat
Ginger is een interactieve knuffelkat, die er niet alleen zeer 
levensecht uitziet, maar door zijn zachte vacht, kalmerende 
gespin en gezellige gemiauw ook voelt en klinkt als een 
levensechte kat. Voor iedereen die van katten houdt – maar 
bijvoorbeeld niet in staat is om voor een echte kat te zorgen 
of wellicht allergisch is voor katten – is Ginger een fantastische 
aanwinst, en bovenal zeer aangenaam gezelschap tijdens 
eenzame momenten.

Abonneevoordeel
Prijs van €195,- met 15% korting nu voor €165,75

Lekker en verzorgd
De Atlantis zeep-/crèmeverdeler reinigt en masseert tegelijk. 
Een handig hulpje om ook moeilijk bereikbare plekken in te 
smeren. De zeep of crème wordt gelijkmatig verdeeld over 
de gehele huid, dankzij de naadloze en roterende kogels. 

Abonneevoordeel
Prijs van €16,99 nu voor €14,50

Aanbiedingen gelden t/m april 2023
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Vitamines, mineralen en omega-3 vetzuren zorgen voor een 
goede en snelle communicatie tussen de zenuwcellen in uw 
hersenen. Een eetpatroon dat te weinig van deze stoffen bevat 
kan leiden tot cognitieve problemen zoals een verminderde 
concentratie of vergeetachtigheid. Iedere voedingsstof draagt 
op een andere manier bij aan gezonde hersenen.

Omega-3 vetzuren
Deze voedingsstof zorgt ervoor dat de zenuwcellen goed 
en snel met elkaar kunnen communiceren. Als u te weinig 
hiervan binnenkrijgt kan dit leiden tot cognitieve problemen, 
zoals vergeetachtigheid of een verminderde concentratie. 
Omega-3 vetzuren zit vooral in vette vis, bijvoorbeeld haring, 
zalm en makreel. Maar ook door het eten van bijvoorbeeld 
walnoten, cashewnoten en lijnzaden krijgt u omega-3 vetzuren 
binnen.

B-vitamines
Net zoals omega-3 vetzuren zorgen B-vitamines voor een 
snelle en goede communicatie tussen de zenuwcellen. Vita-
mine B11 (foliumzuur) heeft mogelijk een gunstig effect op 
het denkvermogen van ouderen. Bekend is dat een tekort 
aan vitamine B12 kan leiden tot problemen met het denkver-
mogen, zoals vergeetachtigheid.

Vitamine C en E
Vitamine C en E bieden mogelijk bescherming tegen bepaalde 

Tips om uw 
hersenen 
gezond te 

houden
•  Eet 250 gram groente en twee stuks fruit 
  per dag.
•  Varieer in groente en fruit om verschillende 
  voedingsstoffen binnen te krijgen.
•  Besmeer uw brood met zachte margarine of 
  halvarine, gebruik liever geen roomboter.
•  Eet iedere dag een handje ongezouten 
  noten.
•  Eet een keer per week vette vis.
•  Eet een keer per week peulvruchten, 
  zoals bonen en linzen.
•  Bak in olijfolie of vloeibaar bak- 
  en braadvet.
•  Kies voor volkoren pasta en brood in 
  plaats van witbrood of witte pasta.
•  Drink 1,5 - 2L vocht per dag, 
  het liefst water of thee zonder suiker.
•  Drink liever geen frisdrank en alcohol.

www.wezijnzelfhetmedicijn.nl: 
Op deze website vindt u allerlei tips 
en achtergrondinformatie.
mijnbreincoach.eu: 
Download deze app en ontdek hoe u 
aan uw hersengezondheid werkt.

typen dementie. Dit komt waarschijnlijk doordat zij de bloed-
vaten in goede conditie houden. Vitamine C en E zijn anti-
oxidanten en zorgen ervoor dat vrije radicalen worden weg-
gevangen. Vrije radicalen kunnen in ongunstige gevallen 
schade geven aan cellen en weefsels.

Mineralen
Net zoals vitamines komen mineralen in kleine hoeveelheden 
in onze voeding voor. Mineralen zijn belangrijk voor de ont-
wikkeling van de hersenen. Een tekort tijdens de aanleg en 
groei van de hersenen kan leiden tot een minder goede ont-
wikkelen van het kind.

Bron: hersenstichting

Voeding voor gezonde hersenen  

Zorg verlagen door het welzijn te vergroten. Dat is 
in het kort de missie van de buurtschakels binnen 
MeanderGroep. Andrea Heijenrath in Heerlen is 
één van hen. Zij is letterlijk een schakel in de wijk 
door mensen en initiatieven met elkaar te verbinden. 
De afgelopen drie jaar zijn er al mooie successen be-
haald. “We zoeken naar de vraag achter de vraag.”
 
De zorg is veelzijdig en complex. Je weg daarin vinden is niet 
altijd gemakkelijk. Een buurtschakel kan hierbij ondersteunen. 
De eerste stap is een gesprek aangaan. Op een informele 
manier samen een kopje koffie drinken. Het bezoek is kos-
teloos. Laagdrempelig wordt er geluisterd naar ‘de vraag 
achter de vraag‘. “Wij werken altijd op verzoek van de buurt-
bewoner zelf” vertelt Andrea. “Zij moeten toestemming geven 
voor een bezoek. De buurtschakel  werkt daarnaast ook vanuit 
een zogenaamd ‘white label’. Dat betekent dat de zorg die 
nodig is, wordt geregeld ongeacht de organisatie die deze le-
vert. Wij als buurtschakels zijn dus wel in dienst van Meander 
maar verwijzen mensen ook naar andere organisaties als dat 
aanbod beter past bij de vraag van de klant. “

Andrea vertelt enthousiast over haar werk. Haar grootste 
competentie is die van luisteren zonder oordeel. Dat klinkt 
eenvoudig maar is het niet altijd. Andrea vertelt: ”Ik kwam 
bij een buurtbewoner omdat de vraag was haar te begeleiden 
naar een medisch onderzoek. Dit kan, zeker als er geen netwerk 

Luisteren en verbinden zijn de 
kerntaken van de buurtschakel  

is om het over te nemen. Ik ging eerst even bij haar langs om 
kennis te maken. Tijdens het gesprek zag ik dat mevrouw 
inderdaad een erg laag gewicht had en ik vroeg haar ernaar. 
“Ja dat klopt”, zei ze, “maar iedere dag die aardappel voor 
mezelf schillen dat is niet fijn. Ik eet dan maar een boterham.” 
Bleek dat ze eenzaam was en alleen eten was een enorm 
obstakel. Ik ben een keertje met haar samen naar de Luciushof 
geweest en heb haar het restaurant laten zien. Daar gaat ze 
sindsdien regelmatig gezellig eten. Voor haar lichamelijke 
conditie goed maar veel meer nog voor haar gevoel van wel-
bevinden. Ze is onder de mensen en geniet daar van. Op die 
manier heb ik samen met haar, haar netwerk wat vergroot. 
Een wereld van verschil” volgens Andrea.

Andrea legt daarnaast ook verbindingen met de formele 
zorg. Ze werkt nauw  samen met de sociale buurtteams. Op 
die manier  kan zij snel adequate zorg inzetten of de passende 
ondersteuning regelen. 

“Dit is het werk waar ik blij van word’, zegt Andrea tot slot. 
“Samen met mijn collega buurtschakels kunnen we echt iets 
betekenen voor mensen. Laagdrempelig, menselijk en met 
oprechte aandacht. Het past ook binnen de visie van Meander 
waarin we mensen in staat stellen zoveel mogelijk hun eigen 
leven te leiden. De buurtbewoners geven dat ook regelmatig 
terug. Trots ben ik dan, blij dat ik dit werk mag doen.”

Quotes van bewoners over de buurtschakel:
•  U hoort me niet alleen aan, u luistert echt naar mij.
•  Wat heerlijk om een gesprek met iemand te hebben 
  die mij niet veroordeeld en me daarbij het gevoel 
  geeft dat ik er niet meer aan toe doe. Bij jou kan ik 
  alles kwijt zonder dat ik moet nadenken en mijn 
  woorden moet afwegen.
•  Jij bent de zoveelste die hier komt, maar de eerste 
  die me niet vertelt wat ik moet doen.
•  Het gevoel en vaak de bevestiging dat je er niet meer 
  mee telt, haalt steeds opnieuw een laagje mens van 
  mijn bestaan.

Gezonde voeding is niet alleen goed voor uw lichaam, maar ook voor uw hersenen. Van iedere hap die we 
eten gaat maar liefst 20% van de energie naar onze hersenen.

“Dat we gezien 
worden is het 

mooiste 
compliment”
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Zoek de 10 verschillen
Tussen deze 2 winterafbeeldingen zitten 10 verschillen. Vind ze alle 10 en maak kans op één van de drie dagentree tickets 

voor twee personen van Discovery Museum. Mail uw oplossing + adresgegevens vóór 1 januari 2023 naar 
meanderextra@mgzl.nl o.v.v. 10 verschillen. Succes!

Winterrecept van Meander Horeca Service
Tunesische couscous

Ingrediënten 
voor 5 personen:

•  500 gram couscous 
•  olijfolie 
•  2 uien 
•  500 gram lamsvlees 
  of kalfsvlees 

•  zout 
•  peper
•  Ras el hanout kruiden
•  piri piri kruiden
•  2 theelepels paprikapoeder

•  harissa
•  2 blikjes tomatenpuree
•  1 pot kikkererwten
•  350 gram sperziebonen, 4 wortels, 1 courgette
•  water

Bereidingswijze
1.  Verhit een flinke bodem olijfolie in de 
  (couscous)pan en voeg daarbij de uien. 
  Snijd het vlees in grove stukken en 
  kruid deze met peper en zout. Laat het 
  vlees gedurende 5 minuten meebakken 
  in de pan.

2.  Voeg daarna 2 blikjes tomatenpuree, 1 
  eetlepel harissa, 2 eetlepels Tunesische 
  kruiden, 1 eetlepel piri piri en 1 eetlepel 
  paprikapoeder toe. Roer dit goed door 
  elkaar.

3.  Laat de kikkererwten uitlekken en voeg 
  deze en 1 liter water toe aan de saus. 
  Laat dit mengsel gedurende 30 minuten 
  op laag vuur sudderen. Snijd onder-
  tussen de groenten in grove stukken. 

4.  Doe dan de couscous in een ruime kom 
  en voeg hierbij een flinke scheut olijfolie, 
  glas lauw water en zout. Meng dit door 
  elkaar, bij voorkeur met de handen om 
  klonten te voorkomen. Leg een theedoek

  over de kom met couscous en laat deze 
  5 minuten rusten.

5.  Voeg de groenten toe (indien courgette, 
  deze later toevoegen). Dit kan op laag 
  vuur blijven sudderen.

6. Plaats het vergiet op de pan met saus 
  en doe hier de couscous in. Doe hier 
  de deksel op de pan met couscous. Laat 
  dit stomen voor ongeveer 25 minuten. 

7.  Haal de couscous uit het vergiet. Laat 
  deze even afkoelen en meng dit goed 
  door elkaar.
  Voeg een flinke lepel saus toe (zonder 
  groente) tot de couscous een oranje/
  rode kleur heeft.

8.  Verdeel de couscous over de borden. 
  Top af met de saus en groenten.

Geniet van deze heerlijke 
Tunesische couscous!

Benodigdheden
• (couscous) pan 
• houten pollepel
• grote kom
• theedoek
• opscheplepel



Alle thuiskappers en pedicures werken op telefonische afspraak.

5% korting 
per behandeling

 op vertoon abonneepas 
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Regio       Naam    Telefoon  Eigen salon 

BRUNSSUM, LANDGRAAF, HEERLERHEIDE, HOENSBROEK, WELTEN Jolanda Cerfontaine  06 - 230 555 68  nee 

BRUNSSUM, HOENSBROEK, HEERLERHEIDE   Mel knipt thuis   06 - 114 506 20  nee

HEERLEN, GELEEN      Thuiskapperservice Natascha 06 - 225 605 32  nee 

KERKRADE       Suzanne Lürken   06 - 253 625 10  nee 

KERKRADE, EYGELSHOVEN     Hairdesigners Dajana Vreuls  045 - 545 54 15  ja 

KERKRADE, LANDGRAAF, HEERLERBAAN   Cindy's knipmobiel   06 - 245 768 94  nee 

LANDGRAAF, KERKRADE, EYGELSHOVEN, HEERLEN  Belinda Ector   06 - 205 551 96  nee

MEERSSEN, ELSLOO, BEEK     Kapsalon Hairline   06 - 286 263 50  ja

PARKSTAD      Kapsalon Eugene, herenkapper 06 - 343 492 04  ja 

PARKSTAD, UBACHSBERG     Hairstyling Mary-José Austen 06 - 430 300 88  nee

 
Regio       Naam    Telefoon  Extra   Huisbezoek Eigen salon 

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

HEERLEN, HULSBERG, NUTH, VOERENDAAL   Meriam Baltus   06 - 245 209 37  medisch pedicure  ja  nee 

EYGELSHOVEN, LANDGRAAF     Sandra Middeldorp   06 - 111 233 73  medisch pedicure    ja  ja 

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

HEERLEN-HEERLERBAAN, KERKRADE    J. Kohlen-Breemen  045 - 542 35 68  medisch pedicure   nee  ja 

HEERLEN-HEERLERHEIDE     Pediq, S. Leers   06 - 466 145 65  medisch pedicure   nee  ja 

HEERLEN-MUSSCHEMIG     Salon Laluna, A. Thijssen  06 - 209 288 96  diabetes + reuma   nee  ja 

HEERLEN, HOENSBROEK, NUTH    Pedicure Janna   06 - 216 748 11  medisch pedicure   ja  nee 

KERKRADE, HEERLEN-HEERLERBAAN    Schoonheidssalon Betsie  045 - 541 65 36  diabetes + reuma   ja  ja 

KERKRADE (AMBULANT) EN OMGEVING   Pedicuresalon Esther  06 - 419 695 70  pedicure   ja  ja 

LANDGRAAF, HEERLEN     H. Gommans   06 - 409 220 73  medisch pedicure   ja  ja 

LANDGRAAF, HEERLEN     C. Wingen   06 - 511 541 16  pedicure    ja  ja 

LANDGRAAF      Tanya Wals   06 - 405 925 85  medisch pedicure   ja  nee

* Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen dient u zich, vóórdat u de behandeling ondergaat, goed hierover te informeren bij uw eigen zorgverzekeraar, huisarts, pedicure en/of podotherapeut.

Wilt u als leverancier opgenomen worden in ons dienstenpakket?  
Kunt u onze 42.000 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.

045 - 574 88 00 | meanderextra@mgzl.nl | www.meanderextra.com

Wilt u als kapper, pedicure 
en/of schoonheidsspecialiste 
opgenomen worden in ons 
dienstenpakket? Mail naar 
meanderextra@mgzl.nl en 
wij nemen contact met u op!

Kappers aan huis

Pedicures

Oproep



Dienst komt aan huis

Advisering & financiën 
BELASTINGADVIES • JR BelastingAdvies Particulieren 

 • MK- Adviseurs

MAKELAAR Animo Makelaars

NABESTAANDENZORG Nabestaandenzorg Limburg

NALATENSCHAPSONTZORGING Wat als ik er niet mee ben

VERZEKERINGSKORTING • CZ

 • Univé

 • VGZ

Trainingen, cursussen & workshops 
BEAUTY WORKSHOPS Absolute Beauty and Image

BLOEMSCHIK WORKSHOPS Bloemsierkunst Tamara

CREATIEVE WORKSHOPS Sjiekerie

DIVERSE WORKSHOPS Natuurbegraafplaats Eygelshof

KOOKWORKSHOPS Heuschen & Schrouff

MANTELZORG WORKSHOP Meander eXtra i.s.m. Steunpunt Mantelzorg

OPRUIMCOACH Reebeen opruimcoaching

RIJLESSEN Rijschool Roger 

SCOOTMOBIELTRAINING Meander eXtra i.s.m. STGPL

TABLET TRAINING  Meander eXtra

VALPREVENTIE Judokay Nikanshite

WANDELCOACH (DIVERSE TRAININGEN) De Ultieme Doorbraak

YOGA WORKSHOPS • Yoga Body & Mind Klooster Simpelveld

 • NIEUW: YogaCentrum Landgraaf

Fit, gezond & actief
 
BEWEGEN VOOR OUDEREN Motivador

NIEUW: DAGJE UIT Discovery museum

FIT, VEILIG, VALBREKEN Judokay Nikanshite

GEWICHTSBEHEERSING Mpower Laser

HORMONALE VERANDERINGEN Care for Women

KINDER TUIMELJUDO Judokay Nikanshite

NATUURGENEESKUNDE Clinique Indigo

SPORTEN • BijHoen Fitness & Wellness

 • Fysiotherapie Eurelings

 • TEN the lifestyle company

STOMA HULPMIDDEL Stomydo

STOPPEN MET ROKEN Mpower Laser

WANDELCOACH De Ultieme Doorbraak

YOGA • De Paradox

 • Yoga Body & Mind Klooster Simpelveld

 • NIEUW: YogaCentrum Landgraaf

ZWEMMEN Zwemcentrum In de Bende

ZWEMMEN / SAUNA • Goos Wellness

 • Thermae 2000

Ontspanning 
ALLEENSTAANDEN ACTIVITEITEN Click4Friends

BEWEGEN VOOR OUDEREN Motivador 

BLOEMIST Bloemsierkunst Tamara

CREATIEVE WORKSHOPS Sjiekerie

DAGJE UIT • NIEUW: Discovery museum

 • GaiaZOO

 • Nederlands Mijnmuseum

GEZELSCHAP & BEGELEIDING UWassistent 

HORMONALE VERANDERINGEN Care for Women

INTIEME ZORGVERLENING  De Ultieme Zorg

MASSAGE Massagepraktijk De Paradox

NATUURGENEESKUNDE Clinique Indigo

SCHOONHEIDSSALON • Absolute Beauty and Image

 • Bianca Winkeler Body & Face

 • Lisa’s Beautysalon

 • The Bea(u)ty Bar

VAKANTIES • Van der Biesen Travel

 • De Vinkenhof (Mechelen)

YOGA • De Paradox

 • Yoga Body & Mind Klooster Simpelveld

 • NIEUW: YogaCentrum Landgraaf

ZWEMMEN Zwemcentrum In de Bende

ZWEMMEN / SAUNA • Goos Wellness

 • Thermae 2000

Uiterlijk & verzorging 
AUDICIEN • Beter Horen

 • OogvoorOren.nl

GEBITSVERZORGING • Kunstgebit Parkstad

 • Pro-Tand

KLEDING • Damesmode Severens

 • Jetten mode

LINGERIE VOOR BORSTPROTHESEN • Ankie Care 4 You

  • Ma-Care

OPTICIEN • Groen Optiek

 • Jan Schings

 • Nederlandse Huisopticiens

PRUIKENSERVICE Pruiken Thuiszorg Nederland

SCHOENEN (AANGEPAST) Smeets loopcomfort

SCHOONHEIDSSALON • Absolute Beauty and Image

 • Bianca Winkeler Body & Face

 • Lisa’s Beautysalon

 • The Bea(u)ty Bar

STOMA HULPMIDDEL Stomydo

WASSEN ZONDER WATER ZORGBOX  CareBoxCompany

eXtra diensten & méér 

ALARMERING ONDERWEG Zinnovators

BEVEILIGING S.A.M. - Security

CADEAUS EN KLEDING MET EIGEN OPDRUK Klieë veer

CARAVAN ONDERHOUD Caravan & Camper Schölgens

COMPUTER SERVICE De PC Dokter Limburg

FOTOGRAFIE Frösch Fotografie

GRAFONDERHOUD Renkens Grafverzorging

HULP BIJ VERLIES EN ROUW HartenHoop

HULPMIDDELEN Vegro i.s.m. MeanderGroep

INTERIEUR VERZORGING Cleaning Service ‘t Hoen

INTIEME ZORGVERLENING  De Ultieme Zorg

MAALTIJDSERVICE • Apetito

 • Catering van der Poel

 • De Keuken Barones

 • Maaltijd Thuis (voorheen Food Connect)

 • Zondagsvlees

MAKELAAR Animo Makelaars

NABESTAANDENZORG Nabestaandenzorg Limburg

NALATENSCHAPSONTZORGING Wat als ik er niet meer ben

NATUURBEGRAAFPLAATS Natuurbegraafplaats Eygelshof

PERSONENALARMERING MeanderGroep

REINIGINGSAPPARATUUR Kärcher

RIJBEWIJSKEURINGEN Dokter Sadiek, verschillende locaties

RIJLESSEN Rijschool Roger

STOMA HULPMIDDEL Stomydo

UITVAARTVERZORGING Uitvaart Limburg

WAS- EN STRIJKSERVICE Mengelers Textielreiniging

Diensten in, om & aan huis
 
ELEKTRICIEN  HK-Elektro

GLAZENWASSER  Cleaning Service ‘t Hoen

HUISHOUDELIJKE HULP UWassistent

KEUKENS (AANGEPAST) VANPAUL Keukens

KLUSSENDIENST  • NIEUW: Bouwservice Meijers

 • Dewoningopknapper.nl

 • Inboedelzorg Keulen

  • R. Moes Montage

 • Uw zorg = Onze zorg

OPRUIMSERVICE  • Inboedelzorg Keulen

 • Uw zorg = Onze zorg

SCHOONMAAKBEDRIJF Cleaning Service ‘t Hoen

REINIGINGSAPPARATUUR Kärcher

TAPIJT-OF MEUBELREINIGING Chem-Dry Fredriks

TUINONDERHOUD • Tuintechniek John Witjes

 • Uw zorg = Onze zorg

VERHUIZING EN OPSLAG • Harreman Verhuizingen

 • Inboedelzorg Keulen

 • Uw zorg = Onze zorg 


