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ABONNEEBLAD  JUNI - NOVEMBER 2019
BEWAAREXEMPLAAR

Beste Abonnee,

Vol trots presenteren wij u de nieuwe editie van Mijn Meander eXtra abonneeblad (uit-
gave juni-november 2019)! In deze editie vindt u meer informatie over onze uitgebreide 
dienstverlening, onze nieuwe én bestaande leveranciers en vele nieuwe acties waar 
u, exclusief als abonnee van Meander eXtra, gebruik van kunt maken. In de afgelopen 
periode hebben wij ook leuke win-acties op Facebook gehouden, hierover leest u meer 
op pagina 6… Tot slot vindt u op de achterkant van deze editie een totaal overzicht (uit-
gelicht per categorie) van alle leveranciers waar u voordeel krijgt met uw abonneepas.

Bezoek Meander eXtra dit jaar wederom op de Parkstad Gezondheidsbeurs op 2 november 
2019. Houd onze website www.meanderextra.com en Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om deze uitgave met zorg voor u samen te stellen. 
Veel plezier met het lezen van deze Mijn Meander eXtra editie!

Waarom Meander eXtra?
Het Meander eXtra abonnement is voor alle leeftijden en geeft toegang tot een uitge-
breid servicepakket gericht op vitaler, gezonder en makkelijker leven. Ons servicepak-
ket is onderverdeeld in acht categorieën die u terug kunt vinden op de achterkant van 
dit abonneeblad. Met een abonnement van Meander eXtra hebben u en uw gezin altijd 
voordeel en service.

U kunt bij ons kiezen uit drie abonnementsvormen*:
• Basisabonnement € 11,00
Korting op diensten en zorgverzekering.
• Plusabonnement € 14,00
Gratis uitleen van eenvoudige loophulpmiddelen (krukken, rollator, looprek, vierpoot-
wandelstok) voor de eerste 13 weken, gratis deelname aan onze tablettraining en 
diverse exclusieve acties. 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.
*Abonnementen gelden voor het hele gezin. Vraag naar de speciale voorwaarden. De contributie is per 

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

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.
• Parkstadpas nieuwsbrief
Digitale maandelijkse nieuwsbrief i.s.m. Parkstad Pas. 
Aanmelden kan via www.helloolimburg.nl.
• Facebook
Volg ons op onze eigen Facebook-pagina: ‘meander extra’.
• www.meanderextra.com
Onze website waarop u alle informatie vindt over Meander eXtra, onze abonnementen, 
nieuwe ontwikkelingen en acties. Met een aanmeldingsformulier voor nieuwe abonnees.

S.v.p. abonnementspas uitnemen

Meer informatie over o.a. het abonnement, cursussen
en gemaksdiensten vindt u op www.meanderextra.com
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Nieuwe leveranciers

DIVERSE KORTINGEN

UitvaartLimburg

UitvaartLimburg is ontstaan vanuit de gedachte dat een 
uitvaart geen duizenden euro’s hoeft te kosten. Ze vinden 
het belangrijk dat de uitvaart die ze verzorgen nabestaan-
den het gevoel geeft dat een leven mooi is afgesloten. Zij 
streven ernaar elke uitvaart bespreekbaar, betaalbaar en 
onvergetelijk te maken.
Om deze reden zijn er drie crematiepakketten en een 
begrafenispakket samengesteld. Het is uiteraard ook 
mogelijk een uitvaart geheel naar uw eigen wensen samen 
te stellen. Aan de hand van uw wensen (en mogelijkheden) 
wordt een offerte gemaakt.
Het team van UitvaartLimburg bestaat uit 3 vaste uitvaart-
verzorgers met jaren ervaring in een breed werkveld. Hier-
door kunnen zij inspelen op uw persoonlijke wensen en u 
de aandacht geven die u nodig heeft. Sinds 2012 verzorgen 
zij in de regio Parkstad, Maastricht-Heuvelland en het Mer-
gelland, persoonlijke uitvaarten op diverse uitvaartlocaties.

Abonneevoordeel:
– 10% korting op bloemwerk óf 10% korting op aanvullend 

drukwerk
– Gratis digitale vingerafdruk (indien gewenst door na  be-

staanden)

045-400 90 02  |  info@uitvaartlimburg.nl  |  
www.uitvaartlimburg.nl

Bij de workshop ontvangt u een 10% KORTING  
VOUCHER. Bij besteding in de Asian Cash & Carry  
ontvangt u op vertoon van de abonneepas icm de  

korting voucher 15%  i.p.v. 10% KORTING

Zangeres Gabriella Massa

Met haar ruime ervaring, breed repertoire en haar warme 
stem is de van oorsprong Italiaanse Gabriella Massa com-
pleet en veelzijdig.

Deze professionele zangeres is te boeken voor o.a.:
• Huwelijken
 Bijna alle liedjes kunnen worden gezongen. Gabriella 

stemt uw wensen af tijdens een kennismakingsge-
sprek. Veel gevraagde liedjes zijn: ‘The power of love’,  
‘A moment like this’ of ‘Perfect’. Ze maakt uw huwelijks-
voltrekking extra bijzonder.

• Uitvaarten
 Niets is zo persoonlijk als een uitvaart. Het moet pas-

sen bij de overledene en hoe hij of zij in het leven stond. 
Vooraf worden wensen zorgvuldig doorgesproken en een 
repertoire gekozen dat aansluit en waar de nabestaan-
den zich prettig bij voelen.

• Bedrijfsfeesten
 Wilt u dat uw feest speciaal en interactief wordt? Dat 

kan! Gabriella wordt niet voor niets een rasechte enter-
tainer genoemd. Zij zorgt ervoor dat alle gasten binnen 
een mum van tijd op de dansvloer staan. En er waar-
schijnlijk niet meer vanaf willen komen...

06-40 00 71 07  |  info@gabriellamassa.com  |  
www.gabriellamassa.com

5% KORTING  
OP DE OFFERTE

Tafeltennis vereniging  
Lybrae Consultants Heerlen

Tafeltennis is een sport voor iedereen! Voor de kleintjes 
is het leuk om spelenderwijs te beginnen met sporten en 
voor ouderen is het zeer geschikt om in beweging te blij-
ven. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat tafeltennis 
goed is voor de hersenen en dementie tegen kan gaan. 
Daarnaast is het een sport die tot zeer hoge leeftijd en met 
weinig blessures beoefend kan worden.

Bij Tafeltennis vereniging Lybrae Consultants Heerlen 
kunt u tafeltennissen op alle niveaus, zowel competitief als 
recreatief. Er zijn groepen voor jong en oud, er zijn begin-
ners van 6 jaar en van 50 jaar. Het oudste lid is momenteel 
90 jaar! Wilt u meer informatie bezoek dan onderstaande  
website, stuur een e-mail of Whatsapp bericht.

06-29 30 69 87  |  info@ttvheerlen.nl  |  
www.ttvheerlen.nl

1 MAAND GRATIS SPORTEN,  
GEEN INSCHRIJFGELD,  

5% KORTING OP CONTRIBUTIE

DIVERSE KORTINGEN

S.A.M – Security

S.A.M-Security (Security and More) is een bedrijf met 
een eigen identiteit en heel veel kennis en praktijkerva-
ring. Er zijn tegenwoordig veel voorbeelden en situaties 
waarbij een betrouwbare beveiliging uiterst belangrijk is. 
S.A.M-Security kan u bij deze vraagstukken ontzorgen.

Wat doet S.A.M-Security om hun klanten naar tevreden-
heid te kunnen bedienen en tevreden te houden? Zij stre-
ven naar volledig mogelijke invulling van de behoeften van 
de opdrachtgevers, zowel functioneel als emotioneel. En 
geven net datgene extra, waarin anderen bedrijven ach-
terblijven.

Onderstaande diensten worden aangeboden door S.A.M- 
Security:
Zorg sector, BMI controles, vaste objecten, alarm opvol-
ging, receptie diensten, winkel surveillance, mobiele sur-
veillance, particuliere beveiliging, opening- en sluit ron-
des, evenementen beveiliging, security/ safety systemen.

Abonneevoordeel:
– Alarmopvolging: Bij afname van 10 x alarmopvolging à  

€ 55,00 per stuk krijgt u 3x alarmopvolging gratis.
– Bij het inhuren van een beveiliger krijgt u 5% korting op 

de uurprijs (bij een minimale aaneengesloten afname 
van 3 uur).

045-535 15 50  |  info@samsecurity.nl  |  
www.samsecurity.nl

Kookworkshops bij Heuschen & 
Schrouff Asian Cash & Carry 

Heeft u heerlijk gegeten in een Aziatisch restaurant en wilt u 
weten wat toch die smaaksensatie aan kruiden en specerijen 
is die u heeft ervaren? Bij de Asian Cash & Carry (onderdeel 
van Heuschen & Schrouff Oriental Food) vindt u een enorme 
variëteit aan etnische levensmiddelen.

Naast het uitgebreide assortiment aan exotische levens-
middelen, verzorgen zij ook kookworkshops. Bent u fan 
van Asian Food en heeft u altijd al eens authentiek Azia-
tisch willen leren koken? Leer van de Aziatische koks hoe 
u de lekkerste Thaise rode curry, de heerlijkste Indonesi-
sche Bami Goreng, de verrukkelijke Indiase Tikka Masala 
of de allerbeste sushi maakt.
In de keuken van Asian Cash & Carry kunt u in groepsver-
band Thaise, Indonesische, Indiase, Vietnamese en Sushi 
kookworkshops volgen. Iedere deelnemer maakt hierbij zelf 
3 gerechten. Ook is het in overleg mogelijk om een workshop 
op maat te organiseren.

De kosten van de kookworkshop bedragen € 35 p.p. (incl. 
gratis keukenschort, alle materialen, koffie, thee, fris en 
wijn). Wilt u meer informatie over deze kookworkshops of 
u inschrijven? Bezoek onderstaande website.

045-533 82 22  |  info@asiancashcarry.nl  |  
www.asiancashcarry.nl/kookworkshops

De Keuken Barones

Maaltijdservice
De Keuken Barones biedt een geweldige oplossing indien 
u bijvoorbeeld weinig tijd hebt of niet in de gelegenheid 
bent om elke dag zelf een verse en verantwoorde maaltijd 
te bereiden. Iedere dag een maaltijd gemaakt van verse 
producten draagt bij aan een gezond leven. De menu’s 
zijn gevarieerd en vers en worden wekelijks, op drie vaste 
bezorgdagen, gekoeld bij u thuis bezorgd. Bezorging vindt 
plaats in Parkstad en omstreken.
Persoonlijke aandacht is belangrijk voor De Keuken Barones. 
Het bord klaarzetten, het eten even opwarmen in de magne-
tron en tussendoor een sociaal praatje maken doen zij graag! 

Catering
Voor een uitgebreide catering met heerlijke buffetten voor 
elke gelegenheid bent u bij De Keuken Barones aan het 
juiste adres. Ze verzorgen feestelijke buffetten, gericht op 
het seizoen of passend bij het thema van uw feest.

Alle voordelen op een rij:
- Verse en authentiek bereide maaltijden, dus géén  

diepvriesmaaltijden;
- Maaltijden worden thuis bezorgd;
- Vrijblijvend; geen abonnement;
- Prijs per maaltijd (vanaf €7,25), incl. thuis bezorgen in 

Parkstad e.o.;
- Goede service.

06-40 48 10 20  |  dekeukenbarones@gmail.com  |  
www.dekeukenbarones.nl

BIJ EERSTE TIEN MAALTIJDEN  
ÉÉN KOP SOEP PER MAALTIJD GRATIS
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OPROEP 

Heeft u tips of ideeën voor  
een nieuwe leverancier of dienst?  

Laat het ons weten via  
meanderextra@mgzl.nl

Bestaande leveranciers uitgelicht

Ontdek het gemak van maaltijdservice apetito!
Ruime keuze - dieetmaaltijden - gratis dieetadvies - gratis 
bezorgd - geen verplichtingen.
Nog geen klant bij apetito, maar wel eens willen proeven? 
Ontdek nu 5 heerlijke maaltijden voor slechts € 19,95  
(€ 3,99 per maaltijd). 
- Macaronischotel
- Runderhachee met rode kool
- Grootmoeders kippannetje
- Nasi goreng met kipsaté
- Runderlapje in jus
- Ook natriumarm! Informeer naar de mogelijkheden

Abonneevoordeel:
Bij afname van bovenstaande aanbieding nu gratis 12 
desserts t.w.v. € 11,99! Actie is geldig t/m 31 november.
Bestellen kan via onderstaand telefoonnummer, vermeld 
bij bestellen actiecode: 109 0519 1238

0800-023 29 75 (gratis)  |  info@apetito.nl  |  
www.apetito.nl

GRATIS 12 DESSERTS T.W.V. € 11,99!

DIVERSE KORTINGEN

SnowWorld Healthclub

Bent u op zoek naar een plek waar u zich thuis voelt, u goede 
begeleiding en persoonlijke aandacht krijgt en waar uw doe-
len behaald worden? Wilt u daarnaast sporten bij een exclu-
sieve en complete healthclub in de omgeving? SnowWorld 
Healthclub helpt u verantwoord en met plezier te sporten. 
In een ontspannen sfeer kunt u bewust bezig zijn met uw 
gezondheid. Zij motiveren u om gezond en actief te leven. 

Ongeacht uw trainingsniveau of gewicht kunt u op een 
prettige en verantwoordelijke wijze uw conditie verbe-
teren, afvallen en/of krachttraining beoefenen. Om u te 
ondersteunen in het behalen van uw doelstellingen word 
u, na een eerste intake afspraak, vrijblijvend bijgestaan 
door gecertificeerde trainers.

Lekker ontspannen na alle inspanning? In SnowWorld 
Healthclub is het gebruik van alle wellnessfaciliteiten 
inbegrepen in uw lidmaatschap. U profiteert van prachtige 
en moderne faciliteiten als de Finse sauna, een heerlijke 
loungehoek met ligbedden, voetenbaden, douchefacilitei-
ten en een mooi buitenterras.

Abonneevoordeel:
10% korting p.p. per maand op de volgende  
abonnementen:
- Result Comfort (1 jarig abonnement, 1 x per week  

toegang) € 42,75 normaal € 47,50
- Result Premium (1 jarig abonnement, onbeperkt  

toegang) € 58,95 normaal € 65,50
- Lifestyle Comfort (2 jarig abonnement, 1 x per week 

toegang) € 40,05 normaal € 44,50
- Lifestyle Premium (2 jarig abonnement, onbeperkt 

toegang) €52,20 normaal € 58,00

Voor overige kortingen bij SnowWorld kunt u 
www.meanderextra.com bezoeken.

045-547 05 47  |  landgraaf@snowworldhealthclub.com  |   
www.snowworldhealthclub.com

GaiaZOO

Ga op reis in de leukste dierentuin van Nederland en ont-
moet de mooiste en meest bijzondere dieren. Een bezoek 
aan GaiaZOO is een complete wereldreis in één dag! Ervaar 
de magie van Afrika met de komst van 400 grote flamingo’s!
Spot op de Afrikaanse savanne een sierlijke giraffenfamilie 
en reis door naar Zuid-Amerika waar de doodshoofdapen en 
de rode brulapen boven uw hoofd door de takken klimmen. 
In het gebied Taiga wacht een bijzondere ervaring. Tijdens 
de wandeling door een prachtig landschap bewondert 
u de meest unieke diersoorten. Zo maakt u kennis met 
veelvraten, grootoorvossen en muskusossen. Nog nooit 
van gehoord? Dit zijn diersoorten die u niet vaak in Neder-
landse dierentuinen tegenkomt. Sterker nog: de mus-
kusos is alleen in GaiaZOO te vinden! 
Voor de kids biedt GaiaZOO een waar speelparadijs met 
de reusachtige DinoDome; Europa’s grootste indoor Dino 
Speelpark. 

U als abonnee van Meander eXtra betaalt op vertoon van 
uw abonneepas € 15,50 p.p. 
Normaal betaalt u per persoon € 21,50 (10 jaar en ouder) 
en voor kinderen € 16,50 (van 3 t/m 9 jaar). 

045-567 60 70  |  info@GaiaZOO.nl  |  www.GaiaZOO.nl

ENTREE PRIJS VOLWASSENEN + KIDS: € 15,50 p.p. 

Dema Balance Your Life

Wilt u tijdens deze zomer graag wat kilo’s kwijt? Of wilt 
u net als Francis en Jenny uit het interview (zie pagina 4) 
heel graag stoppen met roken? Daarnaast weer een frisse 
adem en mooie stralende witte(re) tanden? Dat kan alle-
maal bij DeMa Balance Your Life.

Afvallen door laseracupunctuur 
De stofwisseling wordt doorgemeten. Indien er verstorin-
gen zijn, waardoor afvallen niet of moeilijk gaat, krijgen 
alle organen die verantwoordelijk zijn voor het afvallen een 
boost om direct beter te gaan functioneren. Het behandel-
plan zal samen opgesteld worden. 

Stoppen met roken door laseracupunctuur
Geen ontwenningsverschijnselen en geen gewichtstoe-
name, in een behandeling met een slagingspercentage 
van ruim 90%.

Tanden bleken
Er wordt uitsluitend gewerkt met gel die peroxide vrij is. Geeft 
uw tanden hun witte kleur weer terug, in 20 of 40 minuten.

Behandeling uitsluitend op afspraak. Op zaterdag en zon-
dag is het abonneevoordeel niet van toepassing.
Voor overige kortingen kunt u www.meanderextra.com 
bezoeken.

06-24 57 77 41  |  info@demabalanceyourlife.nl  |  
www.demabalanceyourlife.nl

SPECIALE ACTIE T/M 5 JULI: anti-rook  
behandeling incl. 20 minuten tanden bleken  

voor € 140,- i.p.v. € 180,-

Speciale Wellnessweken  
bij Thermae 2000

Abonnees van Meander eXtra hebben van maandag 1 juli 
t/m zondag 7 juli 2019 en op maandag 30 september t/m 
zondag 6 oktober 2019 een streepje voor bij Thermae 2000.

Voor slechts € 15,00 p.p. (i.p.v. € 36,50) kunt u 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. Een well-
ness ervaring op de Valkenburgse Cauberg is bijzonder, 
zeker met de speciaal aan u gratis aangeboden activitei-
ten die gedurende de gehele dag binnen Thermae 2000 
plaatsvinden. Van drijfsessies in het bijzondere thermale 
water tot extra sensatie in de stomende sauna’s, er is voor 
ieder wat wils. 

Speciale acties voor Meander eXtra abonnees*:
- Dagentree: € 15,00 p.p. (normaal € 36,50 p.p.)
- Dagentree met workshop (Rasul, Mindfulness of  

Masseren): € 27,50 p.p. (normaal € 56,00 p.p.)
- Dagentree met 2-gangenlunch Senses: € 31,95 p.p.  

(normaal € 54,45 p.p.)
- Dagentree met workshop en 2-gangenlunch Senses:  

€ 44,45 p.p. (normaal € 73,95 p.p.) 

* Tevens ontvangt u als abonnee tijdens deze wellness-
weken een leuke goodiebag samengesteld door Meander 
eXtra en Thermae 2000.

Reserveren?
Reserveer uw wellnessdag via www.thermae.nl/voucher-
codes met code enMX19 of bel naar +31 (0)43-6092000 en 
vraag naar de afdeling Reserveringen. 

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

SPECIALE ACTIES VOOR ONZE ABONNEES!
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Meander eXtra doet méér…

Francis en Jenny zijn collega’s en 
spraken bij het koffieapparaat voor 
het eerst over stoppen met roken. 
Ze hadden goede verhalen gehoord 
over een laserbehandeling en 
besloten daar samen voor te gaan. 
Bij Dema Balance Your Life kregen 
Francis en Jenny een laserbehan-
deling in het rechteroor en de dui-
men. De behandeling duurde 45 
minuten en was pijnloos. Jenny legt 
uit: “De behandeling zorgt ervoor 
dat de gedachte aan je verslaving 
verdwijnt. Het heeft te maken met 
een prikkel die geactiveerd is door 
het roken zelf, de nicotine recepto-
ren. Die moeten terug naar slaap-
stand, net als bij mensen die nooit 
hebben gerookt.” Of dat is gelukt? 

“Ja” beamen ze in koor. “Natuurlijk ben je nog wel onrus-
tig in het begin, maar dan ga je een blokje om of je drinkt 
wat water. Maar je hersenen krijgen niet meer het sig-
naal: ik moet roken.” Francis installeerde tevens een app 
die haar bewust maakte van haar gedrag. “Via die app 
weet ik dat ik in mijn leven ongeveer 430.000 sigaretten 
moet hebben gerookt! Dat is bijna niet te bevatten. Maar 
ik zie ook dat ik in de zeven weken dat ik ben gestopt er 
al 1000 niet heb gerookt. Dat geeft een heel fijn gevoel. 
Maar de beste stimulans was dat we steun hadden aan 
elkaar.” De sigaret behoort nu definitief tot het verleden, ze 
zijn beiden rookvrij!

Het volledige interview met Jenny en Francis leest u op 
onze website www.meanderextra.com bij Dema Balance 
en in Meander Magazine nr. 1-2019.

06-24 57 77 41  |  info@demabalanceyourlife.nl  |  
www.demabalanceyourlife.nl

Scootmobiel training

Wilt u graag op pad met uw scootmobiel maar voelt u zich 
nog niet ervaren genoeg om de weg op te gaan? Op het 
terrein van Op de Bies in Landgraaf kunt u onder toezicht 
van een student ergotherapie van Zuyd Hogeschool trai-
ningslessen volgen.

Meander eXtra biedt in samenwerking met Stichting Trai-
ningstuin Gehandicapten Parkstad Limburg (STGPL) de 
gelegenheid om op particuliere basis (en eventueel met 
eigen scootmobiel) trainingslessen te volgen. De trai-
ningslessen bestaan uit 3 sessies van elk één uur welke 
in de ochtend of in de middag kunnen plaatsvinden bij Op 
de Bies in Landgraaf. De trainingstuin is uitgerust met 
diverse obstakels zoals een brug, spoorwegovergang, 
verkeersdrempels en echte stoplichten. Verschillende 
situaties worden tijdens deze lessen met u geoefend.

Voor Plusabonnees van Meander eXtra is er een speci-
aal tarief van € 55,00, niet-abonnees betalen € 68,00 voor  
3 trainingslessen. Wilt u gebruik maken van dit aanbod? 
Neem dan contact met ons op. Vraag bij uw gemeente na 
of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

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

Tablet training De tablet is niet meer weg te denken in onze maatschap-
pij; of het nu privé, zakelijk of in de zorg is. Daarom biedt 
Meander eXtra, i.s.m. Meander Leren, haar Plusabon-
nees een gratis cursus aan. Indien u nog niet in het bezit 
van een tablet bent kunt u deze tijdens de cursus lenen. 

In de cursus leert u onder andere de basiswerking van 
de tablet, Skypen, uitleg over apps, e-mailgebruik, Social 
Media zoals Facebook. Maar ook leert u hoe u veilig 
gebruik kunt maken van internet.
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur 
die plaatsvinden in de ochtenduren bij MeanderGroep in 
Landgraaf. Voor meer informatie en/of aanmelding:

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

GRATIS VOOR PLUSABONNEES! 
VOL = VOL

Francis & Jenny rookvrij dankzij leverancier Dema Balance Your Life

ABONNEES BETALEN VOOR
3 TRAININGSLESSEN € 55,00 i.p.v. € 68,00

20-jarig bestaan

Wist u dat de trainingstuin 
in Landgraaf in september 
reeds 20 jaar bestaat en 
wij al zolang samenwer-
ken met stichting STGPL. 
Hier zijn wij heel trots op!

Maak kennis met  
Positieve Gezondheid

Meander eXtra werkt met het model Positieve gezond-
heid, zoals hierboven afgebeeld, en is een manier om 
breder naar gezondheid te kijken. 

Kunt u zich bijvoorbeeld voldoende redden? Voelt u zich 
gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien 
medische zorg nodig of steun uit uw omgeving? Het gaat 
erom dat u zich gezond en energiek voelt, op de manier 
die bij u past.

Op http://test.mijnpositievegezondheid.nl vind u testen 
voor volwassenen, kinderen en jongeren, die u helpen 
kiezen en bespreken wat voor u belangrijk is.

Wij informeren u graag hoe onze diensten passen binnen 
dit model. 

Voor meer informatie over Positieve Gezondheid zie 
www.iph.nl 

Hun hele leven hebben ze stevig gerookt. Francis Quaedackers uit Schinveld en Jenny Gernaat uit Sittard. Op het 
laatst wel een pakje per dag. Via Meander eXtra meldden de dames zich aan voor een laserbehandeling bij Dema 
Balance Your Life (pagina 3). Met die methode wisten ze beiden succesvol te stoppen.
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Meander eXtra doet méér…

Regio Naam Telefoon Huis-
bezoek

Specialisatie

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

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

Brunssum Pedicurepraktijk Voetstuk 06-19 92 48 03 ja diabetes en reuma ja

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

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

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

NIEUW 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 ja medisch pedicure ja

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

Hoensbroek, Brunssum T. Dokter 06-54 76 50 31 ja 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

Kerkrade Marian Jonkerman 06-51 22 43 07 ja diabetes + reuma ja

Klimmen, Hulsberg, Voerendaal, Hrl. zuid Sonja Didden 06-30 05 07 69 ja medisch pedicure ja

Landgraaf PasoCaribe 06-84 24 94 66 nee (sport) medisch pedicure ja

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

Landgraaf-Ubach over Worms A. Janssen-Sistermans 045-532 42 01 nee medisch pedicure ja

Landgraaf, Heerlen A. van Heumen 045-531 71 14 ja diabetes + reuma 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

Parkstad ESBE bodycare 06-50 52 41 29 ja medisch pedicure ja

Parkstad (uitgezonderd Brunssum) Meriam Baltus 06-24 52 09 37 ja medisch pedicure nee

Schinnen, Hoensbroek, Brunssum Beauty&footcare by Jill 06-19 95 98 64 ja medisch pedicure ja

Schinveld Pedicurepraktijk Miriam 06-30 88 12 70 ja medisch pedicure nee

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

Abonnees van Meander eXtra krijgen, mits de zorgverzekeraar niets ver-
goedt, 5% korting per behandeling op vertoon van een geldige abonneepas.

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

ondergaat, te informeren bij uw eigen zorgverzekeraar, huisarts, pedicure en/of podo-

therapeut.

Regio Naam Telefoon Eigen salon

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

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

Heerlen en 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

Parkstad Haarmode Manon 06-46 31 47 89 ja

 
Abonnees van Meander eXtra krijgen 5% korting per behandeling op vertoon van een geldige abonneepas. 

PEDICURES  Alle pedicures werken ná telefonische afspraak

KAPPERS AAN HUIS  Alle thuiskappers werken ná telefonische afspraak

5% KORTING PER 
BEHANDELING

Eigen 
salon 

5% KORTING PER BEHANDELING

Wilt u als kapper en/of schoonheids-
specialiste opgenomen worden in  
ons dienstenpakket?  
Mail naar meanderextra@mgzl.nl.

OPROEP 

Vervangende mantelzorg

“Ik zorg intensief voor mijn zieke man...
Met een dagje vrij kan ik mijzelf weer opladen”

Nederland telt ruim 4 miljoen mantelzorgers die 
zorgen voor een zieke naaste. Van de mantelzorgers 
ervaart 1 op de 7 deze zorg als ‘zwaar tot zeer zwaar’. 

U wilt zo goed mogelijk voor uw naaste zorgen. Maar 
het is ook belangrijk dat u goed voor u zelf zorgt. Met 
vervangende mantelzorg kunt u een dag vrij nemen 
om op te laden. Een ervaren zorgprofessional neemt 
dan uw taken over.

VGZ ondersteunt u als mantelzorger
Bent u mantelzorger en bent u aanvullend verzekerd 
bij VGZ via Meander eXtra? Dan krijgt u tot 25 dagen 
vervangende mantelzorg. Kijk voor meer informatie 
op www.vgz.nl/meanderextra.

Collectiviteitkortingen
• 7% korting op de basisverzekering VGZ Ruime 

Keuze en VGZ Eigen Keuze**
• 10% korting op de aanvullende verzekeringen 

VGZ Aanvullend Goed, Aanvullend Beter en  
Aanvullend Best**

** niet op VGZ Bewuzt (online zorgverzekering); vraag naar de 

voorwaarden

U kunt zich het hele jaar door aanmelden voor de collec-
tieve zorgverzekering, mits u al verzekerd bent bij VGZ.
Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie over 
de collectieve zorgverzekering van VGZ en Meander 
Extra? Persoonlijke adviseurs staan voor u klaar op 
telefoonnummer 088 - 131 12 34 (gebruikelijke bel-
kosten)



www.meanderextra.com
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Complimenten dag
Op 1 maart was het Nationale 

complimenten dag! Meander  

eXtra heeft op deze dag haar  

abonnees in het bijzonder bedankt.

Valentijn winactie 

Melanie Vleugels deed mee met de  

Valentijn actie en heeft op 14 februari  

een Valentijns boeket gewonnen van  

Bloemsierkunst Tamara. 

Test je positieve 
gezondheid

Het model Positieve Gezondheid  

volgens Machteld Huber helpt bij  

een brede benadering van fysieke, 

emotionele en sociale uitdagingen 

in het leven. Hierbij staat eigen regie 

centraal.
Wilt u zelf uw Positieve Gezondheid 

testen? Ga dan naar 

test.mijnpositievegezondheid.nl

Alle kinderen mogen 

meedoen, want nu 

meedoen is straks 

meetellen!

Indien u ouder of verzorger bent van 

een schoolgaand kind in de leeftijd 

van 4 tot 18 jaar, dat vanwege gebrek 

aan financiële middelen niet mee kan 

doen met zijn/haar leeftijdgenootjes, 

en uw gezinsinkomen aantoonbaar 

lager ligt dan 120% van het sociaal 

minimum, dan kan Leergeld Parkstad 

wellicht iets voor uw kind betekenen. 

Ga naar www.leergeldparkstad.nl 

voor meer informatie.

1000+ volgers

Meander eXtra heeft meer dan 1000 

volgers op haar Facebook! Hiermee 

zijn we hartstikke blij! Blijf ons volgen 

voor de laatste nieuwtjes en acties..

Nieuwsflits

De Parkstad Zorgbeurs heeft  

vanaf 2019 een nieuwe naam: 

Parkstad Gezondheidsbeurs. 

Wanneer: zaterdag 2 november 2019 

van 10.30 - 16.30 uur in Parkstad  

Limburg Stadion. Gratis entree.

Winactie duo massage

Op 4 januari begonnen we met  

de eerste winactie van 2019: In 

samenwerking met Massage  

Praktijk Ernes bood Meander  

Extra een duo massage aan. 

Op 18 januari is de winnaar bekend 

gemaakt. 

Themamiddag Vitaliteit

Op 20 maart was Meander eXtra aan-

wezig bij de themamiddag Vitaliteit in 

de Meander winkel in Brunssum.

Meander eXtra info flits

Info voor jonge mantelzorgers

- Jong-zorgen.nl: een website van Mezzo voor jonge mantelzorgers.

- Kankerspoken.nl: voor meer informatie over ouders met kanker.

- Kopstoring.nl: als vader of moeder een verslaving of psychische stoornis heeft.

- De Kindertelefoon.nl: voor kinderen die even over een probleem willen praten.

Meander eXtra wenst u 
 een fijne vakantie!

** vers van de pers **
Samenwerking Meander eXtra en Univé
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MeanderGroep Journaal

U woont zelfstandig maar wilt toch 
de zekerheid van directe hulp in een 
noodsituatie? Door een abonnement 

op Meander personenalarmering Thuis kunt u 24 uur per 
dag hulp inroepen. In noodsituaties drukt u op de zender 
of de rode knop van het toestel van de personenalarme-
ring. U krijgt dan direct contact met een medewerker van 
de meldkamer.

Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit 2 abonne-
menten:
• Basisabonnement
U geeft minimaal drie namen door van familie of beken-
den. Bij een hulpoproep waarschuwt de meldkamer één 
van deze personen.

• Alarmering met zorgopvolging
Bij een hulpoproep komt een medewerker van Meander 
Thuiszorg naar u toe om de noodzakelijke zorg te bie-
den. Bovendien regelt Meander de toegang tot uw woning 
met een elektronische slotcilinder (Salto). Hierdoor kan 
de medewerker van Meander Thuiszorg met een voorge-
programmeerde tag uw woning binnenkomen. Daarnaast 
ontvangt u standaard 3 tags.

Voor meer informatie en aanmelding, bel Meander  
Klantenservice: 0900 – 699 06 99 (bereikbaar op werk-
dagen van 8.00-18.00 uur).

klantenservice@mgzl.nl  |  www.meandergroep.com 

50% KORTING OP DE EENMALIGE AANSLUITKOSTEN.  
U BETAALT € 40,70 i.p.v. € 81,40.  

Actie is geldig bij aanmeldingen in de periode juni t/m augustus 2019

Super Actie: Meander Personenalarmering Thuis
met een veilig gevoel thuis

In de Meander Winkel kunt u terecht voor het lenen, 
huren of kopen van verpleeg- en hulpmiddelen. Als 
abonnee van Meander eXtra krijgt u op vertoon van uw 
abonneepas 10% korting op verhuur en verkoop. Als 
Plusabonnee kunt u zelfs eenvoudige loophulpmiddelen 
(krukken, looprek, rollator, vierpootwandelstok) gra-
tis lenen voor dertien weken; één artikel per uitleen, 
eenmalig per adres, per jaar. Meer informatie via Vegro 
Klantenservice 0800-288 77 66.

Themadagen 2019
In de Meander Winkels worden regelmatig  
thema dagen georganiseerd (van 10.00 - 16.00 uur).  
De volgende themadagen staan alvast voor u 
gepland;

26 juni: Langer thuis (winkel Kerkrade)

25 sept: Eenzaamheid (winkel Brunssum)

11 dec:  Veiligheid in en om huis 
   (winkel Kerkrade)

De Meander Winkels vindt u:

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

in 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. Wilt u profiteren? Kom 

dan naar één van onze Meander Winkels. 

EXCLUSIEF VOOR PLUSABONNEES  
VAN MEANDER EXTRA:  

20% KORTING OP ONDERSTAANDE ARTIKELEN
(Geldig van 1 juni t/m 31 juli 2019)

Sissel Sitfit balanceerkussen

Het Sissel Sitfit balanceerkus-
sen bevordert een  
optimale zithouding en ver-
sterkt uw spieren in de rug, 
het onderlichaam, en in de 
benen en voeten. Prijs voor Plus abonnees € 30,85  
i.p.v. € 36.99.

Sissel Securemax Ball

De Sissel Securemax Ball zit- en 
oefenbal bevordert een optimale  
zithouding en versterkt uw spieren  
in de rug en ontlast de wervelkolom. 
U kunt de bal ook gebruiken om 
thera peutische of gymnastische oefeningen te doen.  
Prijs voor Plusabonnees  € 29,20 i.p.v. € 34.99.

Linido wandbeugel (40cm)

De Linido wandbeugel ergogrip 
biedt ondersteuning naast het 
toilet, bij het bad, in de douche 
of in de hal. 
Prijs voor Plusabonnees  
€ 42,99 met gratis  
douche/badmat ter waarde van € 10,99/ € 11,99.

c80-m100-y40-k10

zwart 40

in samenwerking met 

App de 
Verpleegkundige 
Twijfelt u of u naar de dokter moet? 
Of hebt u een korte vraag over uw 
gezondheid? Download de app en 
chat met een verpleegkundige. Zeven 
dagen per week direct en vertrouwelijk 
gezondheidsadvies. De verpleeg-
kundige reageert binnen 1 uur. 

Gratis advies van een verpleeg- 
kundige als u…
•   Niet weet bij wie u moet zijn voor een 

antwoord op uw vraag.
• Twijfelt of u naar de huisarts moet.

Probeer het nu. 
www.cz.nl/appdeverpleegkundige

Toch naar de dokter?
Gebruik een handig spiekbriefje voor uw gesprek. 
Zo bent u goed voorbereid.

• Wat voelt u precies?
• Wanneer zijn deze klachten begonnen?
• Waar in/op uw lichaam voelt u dat?
• Wanneer wordt het minder of juist erger?
•  Wat hebt u zelf al gedaan om de klacht 

te verminderen?
• Welke medicijnen gebruikt u?

Zorg die verder gaatZorg die verder gaat
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App de Verpleegkundige

Twijfelt u of u naar de dokter moet? Of hebt u een 
korte vraag over uw gezondheid? Download de app 
en chat met een verpleegkundige. Zeven dagen per 
week direct en vertrouwelijk gezondheidsadvies. De 
verpleegkundige reageert binnen 1 uur.

Gratis advies van een verpleegkundige als u…
• Niet weet bij wie u moet zijn voor een antwoord  

op uw vraag.
• Twijfelt of u naar de huisarts moet.
Probeer het nu.
www.cz.nl/appdeverpleegkundige

Toch naar de dokter?
Gebruik een handig spiekbriefje voor uw gesprek.
Zo bent u goed voorbereid.
• Wat voelt u precies?
• Wanneer zijn deze klachten begonnen?
• Waar in/op uw lichaam voelt u dat?
• Wanneer wordt het minder of juist erger?
• Wat hebt u zelf al gedaan om de klacht te  

verminderen?
• Welke medicijnen gebruikt u?

U kunt zich het hele jaar door aanmelden voor de  
collectiviteit als u al verzekerd bent bij CZ, anders per 
1 januari 2020. Wilt u zich aanmelden of meer weten? 
Neem contact op met CZ via 088 - 555 77 77.  

App de 
Verpleegkundige 
Twijfelt u of u naar de dokter moet? 
Of hebt u een korte vraag over uw 
gezondheid? Download de app en 
chat met een verpleegkundige. Zeven 
dagen per week direct en vertrouwelijk 
gezondheidsadvies. De verpleeg-
kundige reageert binnen 1 uur. 

Gratis advies van een verpleeg- 
kundige als u…
•   Niet weet bij wie u moet zijn voor een 

antwoord op uw vraag.
• Twijfelt of u naar de huisarts moet.

Probeer het nu. 
www.cz.nl/appdeverpleegkundige

Toch naar de dokter?
Gebruik een handig spiekbriefje voor uw gesprek. 
Zo bent u goed voorbereid.

• Wat voelt u precies?
• Wanneer zijn deze klachten begonnen?
• Waar in/op uw lichaam voelt u dat?
• Wanneer wordt het minder of juist erger?
•  Wat hebt u zelf al gedaan om de klacht 

te verminderen?
• Welke medicijnen gebruikt u?

Zorg die verder gaatZorg die verder gaat
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ONZE DIENSTEN EN LEVERANCIERS

Op al onze diensten en producten gelden onze leveringsvoorwaarden. Voor meer informatie zie onze website www.meanderextra.com
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Teksten en eindredactie Meander eXtra: Amy Weijers, Brigitte Siezenis, Judith Geelen, Yvonne Keulen Drukwerk: Andi smart print solutions
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FIT, GEZOND EN ACTIEF
Acupunctuur Ron Dill
Afvallen Dema Balance Your Life
Dagje uit SnowWorld Klimpark
Fit, veilig, valbreken Judokay Nikanshite
Hormonale veranderingen Care for Women
Kinder tuimeljudo Judokay Nikanshite
NIEUW Kookworkshops Heuschen & Schrouff 
NIEUW Maaltijdservice De Keuken Barones
Persoonlijk coachtraject Miriam Wassen personal coaching
Sporten Fysiotherapie Eurelings
Sporten FitnessBijHoen
Sporten Health Club Landgraaf
Sporten Medical Fitness Centre Terworm
NIEUW Sporten SnowWorld Healthclub Landgraaf
Stoma hulpmiddel Stomydo
Stoppen met roken laserbehandeling Dema Balance Your Life
NIEUW Tafeltennisvereniging Lybrae Consultants Heerlen
Zwemmen Medical Fitness Centre Terworm
Zwemmen Zwemparadijs Otterveurdt
Zwemmen Zwembad De Joffer
Zwemmen Thermae 2000
Zwemmen Zwemcentrum In de Bende
Zwemmen Polfermolen

ONTSPANNING
Acupunctuur Ron Dill
Alleenstaanden activiteiten Click4Friends 
Bloemenwinkel Bloemsierkunst Tamara
Caravan onderhoud Caravan & Camper Schölgens
Dagje uit Nederlands Mijnmuseum
Dagje uit SnowWorld Klimpark
Dag uitje Lindetours 
Dierentuin GaiaZOO Kerkrade
Fietsenwinkel BikeTotaal Brandhof Bikes Landgraaf
Hormonale veranderingen Care for Women
Indoor wintersporten SnowWorld
Intieme zorgverlening De Ultieme Zorg
Massage Massagepraktijk Ernes
Massage Massagepraktijk De Paradox
Mindfulnesstraining en Persoonlijk  
coachtraject Miriam Wassen personal coaching

Sauna Thermae 2000
Vakantie met zorg Vitassist Zorghotel Helmond
Webshoppen Meander voordeelshoppen

TRAININGEN EN CURSUSSEN + WORKSHOPS
Bloemsierkunst Tamara Bloemschikken
Computercursussen Cekanet Kerkrade
NIEUW Kookworkshops Heuschen & Schrouff 
Mindfulnesstraining Miriam Wassen personal coaching
Scootmobieltraining Meander eXtra i.s.m. STGPL
Tablet training Meander eXtra i.s.m. Meander Leren
Valpreventie Judokay Nikanshite

UITERLIJK EN VERZORGING
Afvallen Dema Balance Your Life
Audicien aan huis Beter Horen 
Kappers aan huis Zie pagina 6
Kleding Damesmode Severens
Kleding Jetten Mode
Kunstgebitsverzorging aan huis Kunstgebit Parkstad
Lingerie voor borstprothesen Ma-Care
Lingerie voor borstprothesen Speciaalzaak Ankie: Care 4 You
Opticien aan huis Jan Schings Brillen/Lenzen
Opticien aan huis Nederlandse Huisopticiens
Pedicures aan huis Zie pagina 6
Pruikenservice aan huis Pruikenthuiszorg Nederland
Schoeisel, aangepast Smeets loopcomfort
Stoma hulpmiddel Stomydo
Tanden bleken Dema Balance Your Life
Tandheelkunde/kunstgebitsverzorging Pro-Tand
Tandprotheticus  De Graaf C.I.P.T.

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.

KLUSSEN IN EN OM HET HUIS
Elektricien HK-Elektro
Inboedelzorg Inboedelzorg Keulen
Keukens VANPAUL Keukens
Klussendienst Dewoningopknapper.nl
Klussendienst R. Moes Montage
Klussendienst D'r Sjalter
Klussendienst (incl. schilderen & behangen) Inboedelzorg Keulen
Klussendienst Uw zorg = onze zorg
Kozijnen Kozijn Techniek Nederland
Matrasreiniging Neven Matrasreiniging
Particuliere hulp bij huishouden Meander Homeservice
Radio en TV service aan huis Radio en TV Frank BV
Tapijt-of meubelreiniging Chem-Dry Fredriks
Tuinonderhoud D'r Sjalter
Tuinonderhoud Uw zorg = onze zorg
Tuinonderhoud Tuintechniek John Witjes
Tuinonderhoud Wesley van Erp
Verhuizing en opruimservice Inboedelzorg Keulen
Verhuizing en opruimservice Uw zorg = onze zorg
Verhuizing en opslag Harry Vroomen BV Verhuizingen
Verhuizing en opslag Harreman Verhuizingen 
Witgoedreparatie RTV Geelen
Woonconsulent Meander Winkel

EXTRA DIENSTEN
Cadeaus en kleding met eigen opdruk Klieë veer
NIEUW Beveiliging S.A.M. - Security
Gesproken abonneeblad Mijn Meander eXtra Dedicon
Grafonderhoud Renkens Grafverzorging
Intieme zorgverlening De Ultieme Zorg
Rijbewijskeuringen Dokter Sadiek, verschillende locaties
Stoma hulpmiddel Stomydo
NIEUW Uitvaartverzorging Uitvaart Limburg 
Verkoop en uitleen verpleeg-en hulpartikelen Meander winkel
Winkel in de wijk Slagerij-Catering van der Poel, Voerendaal
NIEUW Zangeres Gabriella Massa 

DIENSTEN AAN HUIS
Audicien Beter Horen 
NIEUW Beveiliging S.A.M. - Security
Bloemenzaak Bloemsierkunst Tamara
Dierenarts Dierenarts aan Huis Limburg
Hondenuitlaatservice HUS Parkstad
Intieme zorgverlening De Ultieme Zorg
Kappers Zie pagina 6
Kunstgebitsverzorging Kunstgebit Parkstad
Maaltijdservice Apetito
NIEUW Maaltijdservice De Keuken Barones
Massage Massagepraktijk Ernes
Opticien Jan Schings Brillen/Lenzen
Opticien Nederlandse Huisopticiens
Pedicures Zie pagina 5
Pruikenservice Pruikenthuiszorg Nederland
verpleeg- en hulpartikelen Meander Winkel
Was- en strijkservice Mengelers Textielreiniging
Was- en strijkservice Pakkie An
Was- en strijkservice Clean Shirt Service

ADVISERING EN FINANCIËN
Belastingadvies aan huis Kerckhoffs & Mullenders Belastingadv.
Financiële hulp Bewind van Formaat
Verzekeringskorting ZorgenWel.nl
Verzekeringskorting CZ
Verzekeringskorting VGZ
Verzekeringskorting Delta Lloyd
Woonconsulent Meander Winkel


