
Meander eXtra is onderdeel van MeanderGroep Zuid-Limburg

Méér dan zorg alleen

Meander eXtra is er voor iedereen, ook als u (nog) geen hulp of zorg nodig heeft. 
Jaarlijks kunt u flink wat euro’s besparen bij diverse bedrijven zoals 
(zorg)verzekeraars, zwembaden, dagjes uit en diensten aan huis.

Abonnee aan het woord
Tuinrenovatie met Meander eXtra

Creatief in de zomer
Van kook- tot bloemschik- 
en beautyworkshops

Bewaar mij 
tot december 

2020!

Scan deze QR code 
en beluister 
direct het 
abonneeblad!
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Verloting 
verwenpakketjes 
onder nieuwe 
aanmeldingen 
Ga naar www.meanderextra.com en meld u 
aan voor de digitale nieuwsbrief. Ontvang 
maandelijks alle nieuwe acties in uw mailbox. 
Onder alle nieuwe aanmeldingen in juli en 
augustus verloten wij 25 verwenpakketjes 
van Absolute Beauty & Image. Winnaars krijgen 
begin september bericht.

Beste 
abonnee,
De zomer, het najaar en wellicht 
de winter zal voor iedereen 
anders uitzien in verband met het 
Coronavirus. Steeds meer komt 
de nadruk op de 1,5 meter sa-
menleving te liggen, waardoor u 
activiteiten op andere manieren 
zult ondernemen dan u gewend 
bent. Maar onthoudt goed: 
Samen staan we sterk!
Ook wij van Meander eXtra staan 
hierdoor met het uitgeven van dit 
abonneeblad voor een uitdaging. 
Bij het schrijven van dit blad hopen 
wij dat u zo snel als mogelijk van 
alle abonneevoordelen gebruik 
kunt gaan maken. 

Des te spannender is het voor 
ons om juist in deze tijd een 
geheel vernieuwde editie van 
het abonneeblad aan u te presen-
teren! Extra dik, met recept, een 
leuke win-actie, voordelen en 
zelfs een zomerpuzzel!
Veel bedrijven waar u korting krijgt 
met uw abonneepas zullen aan-
gepaste regelingen treffen, wij 
vragen u daarom altijd vooraf 
goed te informeren of de dienst 
waar u gebruik van wilt maken 
regulier geopend en/of  beschik-
baar is. Op de laatste pagina van 
dit abonneeblad ziet u in één oog-
opslag waar u met uw abonnee-
pas korting krijgt.

Heeft u nog ideeën of vragen na 
het lezen van het abonneeblad?
Deel ze met ons via meanderextra
@mgzl.nl of bel 045 - 574 88 00. 
Wij wensen u veel leesplezier! 

Colofon
Op al onze diensten en producten 

gelden onze leveringsvoorwaarden. 

Voor meer informatie zie onze 
website www.meanderextra.com

Meander eXtra is onderdeel van 
MeanderGroep Zuid-Limburg

 
Amy Weijers, Judith Geelen, 

Yvonne Keulen

 
2 keer per jaar, 55.000 stuks

Vormzuid, Landgraaf

 
Andi Smart Print Solutions

Nu ook op 

Instagram! 

Meander_extra

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

U kunt bij ons kiezen 
tussen drie 
abonnementen:
• Basisabonnement € 11,00
 Korting op diensten en (zorg)verzekering.
• 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.

Abonnementen gelden voor het hele gezin. 
Prijzen zijn incl. 21% BTW. Prijspeil 2020. 
Het abonnement wordt automatisch verlengd tenzij 
de abonnee schriftelijk, per mail of telefonisch 
opzegt voor 1 november van het voorgaande jaar.

www.meanderextra.com
Onze website waarop u alle informatie vindt over 
onze diensten en leveranciers, onze abonne-
menten, nieuws en acties. Abonneren kan direct!

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

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

Digitale nieuwsbrief
Aanmelden kan via www.meanderextra.com

Facebook en Instagram 
Volg ons op onze eigen Facebook en Instagram 
pagina: ‘meander extra’

Wilt u op de hoogte blijven 
van onze laatste nieuwtjes?
Aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief 

kan op www.meanderextra.com

Teksten en eindredactie 

Verschijning en oplage 

Ontwerp

Drukwerk 
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Met de Stomydo® stomadouche verzorgt u snel en 
eenvoudig uw stoma aan de wastafel. Hetzelfde 
frisse gevoel als bij een normale douche, maar dan 
zonder volledig uit de kleren te hoeven en af te drogen. 
Met enkel schoon kraanwater wordt de stoma 
gereinigd en de huid eromheen gestimuleerd. 
Hierdoor kunnen huid- en stomaproblemen zoals 
irritaties en stoma lekkages verholpen worden.

De Stomydo ® stomadouche wordt geleverd 
als complete set welke bestaat uit:
•  De stomadouche
•  Montageset voor het eenmalig vervangen 
  van uw kraanaansluiting
•  Handig tasje voor het opbergen van de stomadouche
•  Handdoekje

Uit onderzoek, onder andere uitgevoerd door zorgverzekeraars 
CZ en VGZ, blijkt dat de werking van de Stomydo stomadouche 
een groot effect heeft op het leven van de stomadrager die 
vóór gebruik met veel peristomale huidproblemen kampte. 
Stomydo® verlicht niet alleen irritaties en pijn, maar verkleint 
de kans op lekkages ook aanzienlijk en draagt daarmee bij aan

Met uw abonnement krijgt u korting 
bij de volgende zwembaden:
 
• Zwemparadijs Otterveurdt
Abonneevoordeel: 10% korting op een 10-
badenkaart bij meer bewegen voor ouderen, 
voor hart-, cara- en fibromyalgiepatiënten 
en bij aquajogging en aquarobics.
• Zwemcentrum In de Bende
Abonneevoordeel: Bij de aankoop van de 
eerste 6- of 12-badenkaart 2 of 4 toegangs-
bewijzen gratis.
• Polfermolen
Abonneevoordeel: Geen inschrijfkosten, 
gratis gezondheidsmetingen, 10% korting op 
losse baden (recreatief zwemmen), 10% korting 
op losse aqualessen. De korting geldt niet op 
10-badenkaarten.
• Goos Wellness
Abonneevoordeel: 
50% korting op dagentree sauna. 
• Thermae 2000
Abonneevoordeel: 
Speciale ledenweek: 
28 september t/m 4 oktober, € 17,50 p.p. 
(i.p.v. € 37,50). Reserveer uw wellnessdag via 
www.thermae.nl/vouchercodes met code 
spa20ml of bel naar +31 (0)43 - 609 20 00.

Stomydo ® stomadouche

Frisse zomer
smoothie
Met slechts 3 ingrediënten heeft u 
binnen 15 minuten twee heerlijke 
aardbeien smoothies op tafel.

Wat heeft u nodig? 
• 150 gram aardbeien
• 1 perssinaasappel
• 150 ml magere yoghurt

Bereiding:
Maak de aardbeien schoon. Bewaar 2 kleintjes 
voor garnering. Pers de sinaasappel uit. Pureer 
de aardbeien met de yoghurt en sinaasappel-
sap in de keukenmachine of blender tot een 
smeuïge massa. Verdeel de smoothie over 2 
hoge glazen en steek de aardbeien op de rand. 
Geniet van het heerlijke drankje!

Tip: zet na het pureren het geheel 30 minuten 
in de koelkast, waarna je het mengsel alsnog 
verdeeld over 2 glazen! Heerlijk verfrissend 
voor de warme zomerdagen!

Voedingswaarden per persoon 
Energie      65 kcal
Eiwit      4 gram
Koolhydraten   10 gram
Waarvan suikers   10 gram
Vet      0 gram
Waarvan verzadigd vet    0 gram
Vezels      2 gram
Zout               < 0.1 gram

Bron:
www.voedingscentrum.nl/recepten/
gezond-recept/aardbeiensmoothie.aspx

Wist u dat u met uw abonneepas korting 
krijgt bij Apetito en de Keuken Barones? 
Zij bezorgen gezonde maaltijden aan huis! 
Ook kunt u als abonnee voordelig deelnemen 
aan overheerlijke kookworkshops bij 
Heuschen & Schrouff. Zie onze website www.
meanderextra.com voor meer informatie.

Zwemmen is leuk, ontspannend, verfrissend en geschikt voor 
alle leeftijden. U kunt gezellig plonsen in het heerlijke water 
met uw gezin of gaan ontspannen in thermale baden en sauna’s.

meer zelfvertrouwen bij de stomadrager. Deze kan gewoon 
weer uitgebreid op vakantie of een spontaan uitstapje maken, 
zonder zich druk te maken over zijn of haar stoma.

Benieuwd of de Stomydo® iets voor u kan betekenen? U 
least de stomadouche voor slechts €7,95 per maand. Dit is 
minder dan een maandelijkse aanvullende premie op uw
zorgverzekering welke eventuele extra stomaverzorging zou 
vergoeden. Lease de Stomydo® als gerichte oplossing voor 
uw probleem en als ontzorging bij uw stoma verzorging.

Zie www.stomydo.nl voor meer informatie.

Zwemmen

Zie www.meanderextra.com voor meer informatie.
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045 - 522 77 77 | info@boosten.nl | www.boosten.nl

Boosten Reizen

Al sinds 1911 is Van der Biesen Travel dé touroperator 
gespecialiseerd in excursiereizen per bus. Zij organiseren 
touringcarreizen en riviercruises door Europa. Zuidelijke 
gemoedelijkheid is hun motto, u reist met mensen uit uw eigen 
omgeving en kunt opstappen in heel Limburg. Het aanbod 
van bestemmingen is zeer divers en jaarlijks ontdekken zij 
nieuwe en unieke bestemmingen voor u!

In de luxe Comfort Class touringcars met deskundige bus-
chauffeurs geniet u op een ontspannen en veilige manier van 
de mooiste excursiereizen. 

045 - 820 09 00 | info@biesen.nl | www.vanderbiesen.nl/meander

Van der Biesen Travel

‘Een verwenbeurt 

voor uw huid’

Wilt u er in de zomer lekker op uit? 
Maak dan gebruik van uw abonneepas 
bij diverse uitstapjes.

• GaiaZOO 
Ga naar dierentuin GaiaZOO in Kerkrade en 
bewonder onder andere de flamingo’s, giraffen 
en apen! In GaiaZOO reist u in één dag over 
de hele wereld en ontmoet u vele bijzondere en 
unieke diersoorten. Een onvergetelijk dagje 
uit voor groot én klein.
Abonneevoordeel: volwassenen krijgen 
€ 6,- korting en kids 3 t/m 9 jaar € 2,- korting.
045 - 567 60 70 | info@gaiazoo.nl |  

www.gaiazoo.nl  

• Nederlands Mijnmuseum
Ook het Nederlands Mijnmuseum in Heerlen 
is een educatief dagje uit. Hier vindt u vooral 
objecten uit het ondergrondse mijnbedrijf. 
Denk aan de uitrusting van een mijnwerker, 
de inrichting van een verbandkamer of inge-
nieuze meetapparatuur. Niet alle objecten 
staan trouwens in een vitrine! Probeer gerust 
om een afbouwhamer op te tillen, luid de bel 
van de schachtlift en voel de steenkool in uw 
handen. Amusement voor jong en oud. 
Abonneevoordeel: ontvang een 
gratis kopje koffie bij een bezoek.
045 - 571 37 07 | schacht@nederlandsmijn-

museum.nl | www.nederlandsmijnmuseum.nl

• Click4Friends
Bent u alleen en wilt u graag nieuwe mensen 
ontmoeten uit de regio? Click4Friends zorgt 
met leuke activiteiten in de regio voor verbin-
ding tussen alleenstaanden. Ga bijvoorbeeld 
wandelen, bowlen of lekker een terrasje pikken 
en bouw nieuwe vriendschappen op.
Abonneevoordeel: 50% korting op het 
proefabonnement voor 2 maanden, u betaalt 
dan €12,50 i.p.v. €25,00. Daarna betaalt u voor 
een jaarabonnement €7,50 per maand.
info@click4friends.nl | www.click4friends.nl

Dagje uit 

Zin in vakantie? Boosten Reizen is al 30 jaar dé Spanje 
specialist van Nederland. Zorgeloos reist u vanaf een opstap-
plaats dicht bij huis, per luxe touringcar richting Spanje. U 
verblijft bij een van de prachtige kustplaatsen als Malgrat de 
Mar, Salou en Benidorm. 

Op vakantie geniet u van authentieke sangria op een super-
gezellig terras en ligt u lekker in de Spaanse zon aan 
de mediterrane zee. 
*  Niet in combinatie met andere aanbiedingen. 

  Geldig bij boekingen gemaakt van 29 juni tot en met 31 augustus 2020.

Abonneevoordeel: 
€25,- korting p.p op alle Spanje reizen*

Abonneevoordeel:
Diverse kortingen, dit verschilt per reis, 
zie voor meer informatie www.meanderextra.com

 
(kamperen, appartementen, 
groepsaccomodatie)

Op deze unieke locatie in het Limburgse 
Heuvelland (Mechelen) kunt u volop 
genieten van uw vrije tijd. Avontuurlijke 
wandelingen, fietsen over de hellingen 
met prachtige vergezichten, voldoende 
ruimte voor de kinderen om te spelen, 
kennis maken met het leven op de boer-
derij, relaxen in een luie stoel of een 
dagje uit naar Maastricht, Luik, Aken, 
De Eiffel of de Ardennen. Dit alles is mo-
gelijk vanaf het landgoed de Vinkenhof.

 

06 - 555 761 40 | info@vinkenhof.com | 

www.vinkenhof.com

Abonneevoordeel: 
7% korting op uw verblijf

Zelf scrub maken 
voor een mooie 
zomerhuid

Uw huid krijgt het dagelijks zwaar te verduren. 
Eenmaal per week een verwenbeurt is dan ook 
aan te raden! Door te scrubben verwijdert u dode 
huidcellen, de huid wordt intens gereinigd en huid-
cellen krijgen de kans om zich te vernieuwen. Wilt 
u graag een bruin kleurtje? Ook dan is het slim om 
te scrubben: de huid bruint er sneller door én het 
kleurtje houdt langer.

Wat heeft u nodig om makkelijk 
zelf een suiker scrub te maken?
•  Suiker
•  Olijfolie 
•  Vloeibare honing
•  Een potje (bv dagcrème) 
  om de scrub in te bewaren. 

Voeg alle ingrediënten bij elkaar tot er een vaste scrub ont-
staat. Begin bijvoorbeeld met drie eetlepels olijfolie en een 
scheutje vloeibare honing. Voeg hier suiker aan toe tot een 
scrub ontstaat die vast is, maar toch nog lekker uitsmeert. 
De honing is geen must, maar het is wel een leuke extra: het 
pakt huidonzuiverheden aan en werkt verzachtend. Breng na 
het scrubben altijd een natuurlijke, goed hydraterende crème 
aan: zo voorkom je een droog en trekkerig gevoel. Bewaar 
de zelfgemaakte suiker scrub op kamertemperatuur in de 
badkamer.

Nieuwe leveranciers

De Vinkenhof



                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   





































Korting op uw 
verzekeringen 
bij Univé
Net als Meander eXtra stelt Univé het belang van 
haar leden centraal. Allebei hebben ze geen winst-
oogmerk, maar wel oog voor de behoeften van hun 
leden. Zo vindt u bij Univé in het kader van het voor-
komen en beperken van schade bijvoorbeeld ook 
diensten als ‘Veilig Wonen’.

Univé kent u vooral van verzekeringen. En als abonnee van 
Meander eXtra kunt u eenvoudig profiteren van onze samen-
werking met Univé. Want als u een of meer verzekeringen bij 
Univé afsluit, krijgt u een mooie collectieve korting.
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Zomerpuzzel

Nieuw

5% collectieve korting op deze verzekeringen:

•  woonverzekeringen (inboedel en opstal),
•  auto-, motor-, fiets- en bromfietsverzekering,
•  caravan- en doorlopende reis- en 
  annuleringsverzekering,
•  aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering.

Hoe maak ik gebruik van de korting van Univé?
Dat kan op verschillende manieren. 
•  Wilt u uw verzekeringen regelen samen met Univé-adviseur 
  Armand Aretz? Maak dan een afspraak voor een persoonlijk 
  advies. 
•  Online afsluiten kan ook. Bereken eenvoudig uw premie via 
  www.unive.nl/meanderextra en sluit de verzekering(en)
  van uw keuze af.

Andere voordelen
•  Het gemak van al uw verzekeringen onder één dak.
•  Ook nog eens tot 10% pakketkorting op uw totale premie.
•  Univé helpt u naast het verzekeren ook graag met het 
  voorkomen van schade en verlies van spullen met de Veilig 
  Wonen diensten. 
  Kijk voor meer informatie op www.unive.nl/veiligwonen 

Heeft u vragen?
Neem dan voor meer informatie contact op met Univé via 088 - 600 23 00. 

U kunt uw vraag ook online stellen via www.unive.nl/klantenservice/vraagstellen 

Chat met een 
verpleegkundige
Twijfelt u of u naar de dokter moet? Of hebt u een 
vraag over uw gezondheid? Download de app en 
chat met een verpleegkundige op het moment dat 
het u uitkomt.

Zó werkt chatten met de verpleegkundige
1.  Download de gratis app en meld u aan -->
  En bescherm uw gegevens met uw persoonlijke pincode.
2.  Start een chat --> Dit kan ook ’s avonds en in het weekend.
3.  Krijg advies --> De verpleegkundige reageert binnen 1 uur.
  
Deze app is alleen te gebruiken indien u verzekerd 
bent bij CZ en heet ‘App de verpleegkundige’.

AANMELDEN

ABONNEEBLAD 

ABONNEES

ABONNEEVOORDEEL

ACTIEF

ADVISERING

BASISABONNEMENT 

CURSUSSEN 

DIENSTEN 

DIENSTENAANHUIS 

DIERENTUIN 

FINANCIËN 

FIT 

GEMAK

GENIETEN

GEZOND

GEZONDHEID

HULPMIDDELEN

LEVERANCIER

MAALTIJDSERVICE

MEANDEREXTRA

NIEUW

NIEUWSBRIEF

NIEUWSFLITS

ONTSPANNING

PEDICURES 

PLUSABONNEMENT 

SAUNA 

SPORTEN 

STRAND 

TEMPERATUUR 

TRAININGEN 

UITERLIJK 

UITSTAPJE 

VERZORGING 

VOORDEEL 

VRIJ

WARM

WEER 

WORKSHOPS

ZEE

ZOMERAVONDEN 

ZOMERVAKANTIE

ZON 

ZWEMMEN
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Het verlies van een borst is een van de meest traumatische ervaringen 
die u als vrouw kan overkomen met lichamelijke, maar ook psychische 
gevolgen. Dit verlies wil echter niet zeggen dat een vrouw na een borst-
amputatie minder vrouw is. Onderstaande bedrijven zijn gespecialiseerd 
in het adviseren en aanmeten van lingerie en badkleding.

Aandacht 
voor een 
groot verlies

Ma-Care Maastricht is gespecialiseerd in het geven van 
advies, aanpassen en leveren van borstprotheses, lingerie en 
badkleding. Hier is privacy, vertrouwen, persoonlijke aandacht 
en deskundige voorlichting in grote mate aanwezig. Mamma 
care consulent Christian Janssen is er om u hierbij te onder-
steunen. 
 
Abonneevoordeel: 10% korting op uw aankoop.
06 - 380 371 60  | christian@ma-care.nl | www.ma-care.nl

• Schoenen - Smeets Loopcomfort
Gezonde voeten zijn de basis voor een mobiel leven. Smeets 
Loopcomfort helpt u uw voeten gezond en vitaal te houden 
met maatwerk en passende oplossingen. Smeets Loopcomfort 
is specialist in het oplossen van alle (sport)vraagstukken op 
het gebied van: voeten, schoenen en bewegen.
Abonneevoordeel:  5% korting bij aanschaf van 1 paar 
confectieschoenen (schoenwinkel Sittard, Lissabonlaan 10). 
046 - 474 64 51 | info@loopcomfort.nl | www.loopcomfort.nl 

• Pruikenservice - Pruiken Thuiszorg Nederland
Pruiken Thuiszorg Nederland is specialist op het gebied van 
pruiken, haarwerken en maat haarwerken. Met veel liefde 
en aandacht wordt al jaren vervangend haar gemaakt voor 
mannen, vrouwen en kinderen van jong tot oud. Uw haar ver-
liezen is al moeilijk genoeg, daarom wordt het haarwerk bij u 
thuis, in uw vertrouwde omgeving aangemeten. De professionele 
haarwerkspecialisten reizen met een ruime keuze aan pruiken 
door heel Nederland om op huisbezoek te komen.
Abonneevoordeel: een gratis verzorgingspakket t.w.v. 
€ 37,50 na aanschaf van een pruik.
0299 - 76 29 10 | info@pruikenthuiszorg.nl | 

www.pruikenthuiszorg.nl 

Schoenen & 
Pruikenservice

In praktijk Ankie Care 4 You in Oirsbeek adviseert Ankie 
klanten na een borstamputatie, borstsparende operatie en 
na een reconstructie. Haar doel is om een zo goed mogelijk 
passende borstprothese en bijpassende lingerie of badmode te 
adviseren. Het belangrijkste vindt Ankie dat u op een prettige 
manier geholpen wordt. Heeft u een borstsparende operatie 
of borstreconstructie ondergaan dan bestaat de mogelijk-
heid om een deelprothese aan te meten om zo goed mogelijk 
de symmetrie terug te brengen. 

Door de kleinschalige praktijk is haar aanpak persoonlijk en 
kan ze voldoende tijd en aandacht geven. Ankie: Care 4 You 
is SEMH gecertificeerd en wordt door alle zorgverzekeraars 
erkend. 

Abonneevoordeel: 5% korting op lingerie of badmode.
046 - 204 15 78 | info@ankiecare4you.nl | www.ankiecare4you.nl

Slecht zien, tijdig signaleren.
De opticien komt bij u thuis!
Tijdig signaleren van oogproblemen kan een posi-
tieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en 
het verbeteren van de gezondheidssituatie. Vaak 
verergeren de klachten langzaam en denken we 
dat het bij de ouderdom hoort. Maar de gevolgen 
zijn groot: vereenzaming en depressiviteit door ge-
brek aan sociale contacten, onzeker voelen en een 
groter risico op vallen. Slecht of niet meer kunnen 
lezen, handwerken of televisie kijken. De omgeving 
(mantelzorger/verzorgende) kan een cruciale rol 
hebben in het signaleren van de klachten, waar-
door de problemen eerder worden opgemerkt en 
kunnen worden aangepakt.

Signalen op een rijtje 
• Onzeker en/of angstig voelen bij het lopen
• Het samenknijpen van de ogen om goed 
 te kunnen zien.
• Het leeswerk verder af houden.
• Veelvuldig hoofdpijn krijgen en/of druk achter 
 de ogen.
• Altijd een boekenworm zijn en dan veel 
 minder lezen.
• Het optillen van de bril (bij multifocale glazen) 
 om zo meer plussterkte te creëren.
• Bril elke keer afzetten, omdat de sterkte 
 niet meer klopt.
• Bril verder op de neus zetten, (andere positie) 
 zo verandert de sterkte.
• Regelmatig naast een kopje of glaasje grijpen.
• Overdag veel licht aan hebben.
• Last hebben van tranende ogen.
• Vaak en achter elkaar knipperen met de ogen.

Wist u dat de opticien van de Nederlandse 
Huisopticiens bij u thuis komt?
Voor informatie of een afspraak met de opticien 
kunt u bellen naar 0900 – 23 000 23 of kijk op 
www.huisopticiens.nl

Zie www.meanderextra.com voor alle opticiens.
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Abonnee aan het woordKlussen

• HK Elektro
Voor alle werkzaamheden die met elektra te 
maken hebben kunt u terecht bij HK Elektro.
Abonneevoordeel: 
10% korting op de montagekosten 
(niet op materiaal).
06 - 245 484 99 | hk-elektro@ziggo.nl

• Uw Zorg=Onze Zorg
Uw Zorg = Onze Zorg neemt zorg uit handen 
bij schoonmaakonderhoud, tuinonderhoud, 
woning ontruimingen en kleine klussen in 
en om het huis. 
Abonneevoordeel: 
10 % korting op het uurloon.
045 - 528 66 69 | info@uwzorg-onzezorg.nl | 

www.uwzorg-onzezorg.nl 

• De woningopknapper
Dewoningopknapper.nl is gespecialiseerd in 
het opknappen en opvrolijken van uw woning. 
Opknappen is behouden wat goed is en her-
stellen wat versleten is. Denk daarbij aan het 
opknappen van uw trappenhuis of het schilde-
ren van uw kozijnen. Het opvrolijken van uw 
woning doen we door professionele styling. 
Denk daarbij aan aanpassingen in kleur of de 
indeling van uw woning, het ophangen van 
lampen of het monteren van nieuwe kasten. 
Abonneevoordeel: 
10% korting op alle diensten.
06 - 485 561 71 | dewoningopknapper@gmail.

com  |  www.dewoningopknapper.nl 

• ChemDry Fredriks
Het schoonmaken én houden van vloeren 
en meubels is de specialiteit van ChemDry 
Fredriks. Ze reinigen met de unieke Chem-Dry 
methode op basis van koolzuur (milieuvrien-
delijk en sneldrogend). 
Abonneevoordeel: 
10% korting op een tapijt of 
meubelreiniging vanaf € 80,00.
06 - 319 748 46 |  fredriks@chemdry.nl |  

www.chemdryfredriks.nl 

• Neven Matrasreiniging
Wilt u uw matras grondig laten reinigen? 
Neven Matrasreiniging is gespecialiseerd in 
het intern reinigen van matrassen. Na de 
reiniging zijn bacteriën verdwenen en is uw 
matras weer fris! 
Abonneevoordeel: 
7,5% korting op reiniging en producten.
043 - 347 34 69 |  jan.neven@hetnet.nl |   

www.neven-matrasreiniging.nl

Verhuizen
Op de achterkant van dit abonneeblad ziet u in de categorie ‘Diensten in en om 
het huis’ diverse tuinonderhoudsbedrijven die u kunnen helpen met het creëren 
van een sfeervolle tuin. Voor tuinontwerp en advies tot grasmaaien en plaatsen 
van tuinomheiningen kunt u bij deze bedrijven terecht. Zij kunnen u ontzorgen 
door het tuinonderhoud voor u uit te voeren, hierdoor ziet uw tuin in elk seizoen 
prachtig en verzorgd uit. Als abonnee krijgt u uiteraard korting.

Uw tuin op z’n best

In het voorjaar van 2019 was ik op zoek naar 
een tuinbedrijf om mijn voortuin op te knappen. 
Ook mijn buurvrouw zocht een tuinbedrijf om 
haar oprit te laten maken. Ze vroeg aan me 
“ken jij een goed  en betrouwbaar tuinbedrijf?’’ 
Direct nam ik contact op met Wesley van 
Erp, waarvan ik al goede referenties had! 
Hij dacht met ons mee over de wensen die 
wij hadden betreft het ontwerp. Ook kwam hij 
zelf nog met goede ideeën en aanvullingen en 
toverde een paar weken later onze voortuin 
en oprit om tot een prachtig geheel. 

We zijn beiden zeer tevreden met het resultaat, 
het is precies geworden zoals we het ons 
vooraf voorgesteld hadden. Ook krijgen we 
heel veel complimenten erover.
 
Omdat mijn buurvrouw en ik beiden abonnee 
zijn bij Meander eXtra kregen we ook nog 
eens 20% korting op het uurloon, wat ook 
nog een fijne bijkomstigheid was!

06 - 572 165 04 | wesvanerp67@hotmail.nl

Mijn naam is Marie-Thérèse Frans-
sen en ik werk als administratief 
medewerker bij Meander eXtra. 
Door mijn werk kom ik met veel  
bedrijven in contact. Zo ook met 
Hovenier & Klussenbedrijf Wesley 
van Erp die bij Meander eXtra aan-
gesloten is voor o.a. het aanbieden 
van tuinaanleg en onderhoud.

Kärcher biedt voor elke reinigingsklus de juiste oplossing. Of het nu gaat om 
het wassen van ramen of het grondig schoonmaken van de oprit. 

* Dit is een tijdelijke online aanbieding geldig tot en met 31 december 2020. De aanbieding is 

exclusief verzendkosten (gratis verzending vanaf €50,-), is niet geldig op eerdere aankopen 

en kan niet worden gecombineerd met andere acties of kortingen en producten met reeds 

verlaagde prijzen.

Abonneevoordeel: 25% korting* op alle Home & Garden producten 
(geen professional) in de Kärcher Online Shop. Ga naar www.karcher.nl 
en gebruik de kortingscode MEANDER-KARCHER-2020.

Gaat u binnenkort verhuizen en wilt 
u hierbij graag hulp van een profes-
sioneel verhuisbedrijf? Onderstaande 
leveranciers kunnen u hierbij voordelig 
helpen.

• Harreman verhuizingen
Harreman verhuizingen, uw verhuizing precies 
zoals ú dat wenst met maximale zekerheid!
Abonneevoordeel: 10% korting
045 - 523 33 33 | info@harreman.nl |   

www.harreman.nl

• Harry Vroomen
Harry Vroomen heeft chauffeurs, verhuizers, 
materialen en kennis om elk transport en iedere 
verhuizing voor elkaar te krijgen in binnen- 
en buitenland. Ze komen u tegemoet in al uw 
wensen.
Abonneevoordeel: 5% korting
045 - 545 67 02 | planning@harryvroomen.eu | 

www.harryvroomen.nl 

• Inboedelzorg Keulen
Inboedelzorg Keulen bestaat uit een aantal 
diensten:  hulp bij verhuizingen en klussen, 
professioneel poetsen van particuliere wo-
ningen, schilderen, behangen en handyman 
service. Prijzen per kwartier, zo betaalt u 
voor kleine klusjes niet teveel.
Abonneevoordeel: 10% korting
046 - 433 40 35 | info@inboedelzorgkeulen.nl | 

www.inboedelzorgkeulen.nl 

Nieuwe leverancier

Een grote of kleine klus uitbesteden 
aan de vakman? Dat kan voordelig bij 
de klusbedrijven die zijn aangesloten 
bij Meander eXtra. 
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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 be-
langrijk 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.

De tablet is niet meer weg te denken in onze maatschappij; 
of het nu privé, zakelijk of in de zorg is. Daarom biedt Meander 
eXtra, i.s.m. Meander Leren, haar Plusabonnees 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 en social media zoals Facebook. Maar 
ook leert u hoe u veilig gebruik kunt maken van internet. De cur-
sus 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

Creatief in de zomer

Gratis voor 

Plusabonnees

Training - Basiszorg thuis

Tablettraining
Op zoek naar een leuke activiteit? Voor bijvoorbeeld 
een vrijgezellenfeest, familiedag of teamuitje? 
Meander eXtra heeft een ruime keuze in creatieve 
workshops. Van kook- tot bloemschik- en beauty-
workshops.
 

Sjiekerie is de juiste plek voor creatieve, eigenzinnige en 
gezellige ervaringen! Hier kunt u tijdens een ‘stone art’ workshop 
een (tuin)beeld naar keuze maken of uw eigen zilveren sieraad 
maken op basis van zilverklei. Ook zijn kinderen hier welkom 
voor kinderfeestjes.
Bij Heuschen & Schrouff kunt u Aziatisch leren koken. 
Leer van koks hoe u de lekkerste Thaise rode curry, de heerlijk-
ste Indonesische Bami Goreng of de allerbeste sushi maakt. 
Samen met collega’s of vrienden gezellig koken. Bij het volgen 
van een workshop ontvangt u een leuke goodiebag! 
Voor het leren bloemschikken kunt u terecht bij Bloem-
sierkunst Tamara. Elke Maand geven zij een leuke work-
shop aangepast aan het seizoen.
Deelnemen aan een (online)beautyworkshop is de ideale 
manier om te experimenteren met make-up en huidverzorging 
en te leren wat het beste bij u past. Een gezellig vriendinnenuitje 
in de middag of avond met 4 tot 6 personen kunt u boeken bij 
Absolute Beauty & Image. 
U heeft de keuze uit: Make-up, Advanced Make-up, Huidver-
zorging, Skin Care, Body Care of Massage.  

Zoals u hiernaast kunt lezen is er voor ieder 
wat wils. Dus grijp die kans en ga creatief 
aan de slag.
 
Zie op www.meanderextra.com 
uw abonneevoordeel!
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Meander 
Personen-
alarmering 
Thuis 
met een veilig 
gevoel thuis

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 
personenalarmering.

U krijgt dan direct contact met een medewerker 
van de meldkamer. Afhankelijk van uw wensen 
kunt u kiezen uit 2 abonnementen:

• Basisabonnement
U geeft minimaal drie namen door van familie 
of bekenden. 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 bieden. Bovendien regelt 
Meander de toegang tot uw woning met een 
elektronische slotcilinder (Salto). Hierdoor 
kan de medewerker van Meander Thuiszorg 
met een  voorgeprogrammeerde tag uw woning 
binnenkomen. Daarnaast ontvangt u standaard 
3 tags.

Voor meer informatie en aanmelding, bel 

Meander Klantenservice: 0900 – 699 06 99 

(bereikbaar op werkdagen van 8.00 -18.00 uur). 

klantenservice@mgzl.nl  

www.meandergroep.com

Veel mensen zorgen vanzelfsprekend voor een ander. 
Of het nou uw zieke partner is of uw ouders, dat doet 
u gewoon. Helaas associeert niet iedereen die zorg 
met het woord ‘mantelzorg’ en maakt ook maar een 
klein aantal van de mantelzorgers de stap naar het 
zoeken van ondersteuning voor zichzelf. Vaak gaat 
alle aandacht uit naar degene waarvoor gezorgd 
wordt en komt het woord ‘wegcijferen’ vast voor in 
de vocabulaire van de mantelzorger. 

Zeker in deze tijd van Corona maatregelen is mantelzorgen 
vaak nog zwaarder. Er komen minder mensen of niemand 
meer op bezoek en het tijdelijk overnemen van zorg wordt 
daardoor moeilijk of niet mogelijk. Als u zorgt voor iemand 
die in een verpleeg- of verzorgingshuis woont, mag u niet op 
bezoek en dat is voor veel mantelzorgers en hun verzorgde 
emotioneel erg zwaar.

Toch kan er nu ook ondersteuning geboden worden alleen in 
een telefonische of digitale vorm. Uw verhaal kwijt kunnen is 

“Ik mantelzorger? Nee, ik zorg    
  gewoon voor mijn zieke man.”

een belangrijk aspect, zeker nu de emoties vaak hoog zitten. 
Het luisterend oor geeft u de erkenning waar u als mantel-
zorger vaak naar op zoek bent. Daarnaast moet er vaak veel 
geregeld worden. Formulieren invullen, aanvragen doen en 
uitzoeken bij welk loket u met een vraag terecht kunt. Welke 
hulpverlener biedt nu de geschikte zorg en hoe zit het met de 
bijbehorende financiële afhandeling daarvan?
Mantelzorgconsulenten van het Steunpunt voor Mantelzorgers 
Parkstad kunnen u hier in begeleiden. Ze komen bij u thuis 
langs (op dit moment gebeurd dat in verband met de Corona 
crisis, telefonisch) en luisteren in eerste instantie naar uw 
verhaal en brengen de situatie in kaart. Er kan hulp geboden 
worden bij alle ‘situaties’ waar een mantelzorger mee te maken 
krijgt. De mantelzorgconsulent zal u ondersteunen hierin en 
helpen de weg te vinden in de zorg, zodat u op een later tijd-
stip ook zelf wat stappen kunt zetten. We gaan uit van uw 
eigen kracht en proberen die te versterken. 

Wilt u meer informatie: 
045 - 211 40 00 |  info@mantelzorgparkstad.nl

Super actie

Abonneevoordeel:
50% korting op de eenmalige aansluit-
kosten. U betaalt € 41,75 i.p.v. € 83,50. 
Actie is geldig bij aanmeldingen in 

de periode juli t/m oktober 2020

Exclusief voor Plusabonnees: 
20% korting op deze artikelen*
Geldig van juli t/m september 2020 op vegro.nl/meander 
(gebruik kortingscode ‘Meander2020’) en in de winkel.

Rollator 
van € 369,00 voor € 295,20

M6 bloeddruk meter 
van € 99,00 voor € 79,20

Wandelstok 
van € 34,99 voor € 27,99

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, rollator, 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 0900 - 288 77 66. •

Brunssum  MIJN, centrum voor medische zorg Prins Hendriklaan 376 I ma t/m vr: 09.00 - 17.30 uur za: 10.00 - 13.00 uur

Kerkrade  Kapellaan 11a I ma t/m vr: 09.00 - 17.30 uur za: 10.00 - 16.00 uur

* Bovenstaande korting is niet geldig in combinatie met andere acties en geldt zolang de voorraad strekt. 
   De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
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Nadat Janina Drummen in 2018 haar Kinderpraktijk Thijmke startte, wilde 
ze haar coachingsaanbod graag uitbreiden met een creatief programma. Dat 
werd Zumbini: een vorm van Zumba voor jonge kinderen. Daarmee werd Janina 
een van de eerste Zumbini instructrices van Nederland.

Met Zumbini 
het zelfvertrouwen 
van kinderen 
vergroten

‘Het sloot precies 

aan bij wat ik voor 

mijn praktijk wilde’

“Zumbini is ontstaan met de gedachte een 
hechtere band te creëren tussen ouder en 
kind, maar ook tussen kinderen en ouders 
onderling”, legt Janina uit. Ik heb altijd al 
Zumbales willen geven aan kinderen om hun 
zelfvertrouwen te vergroten en alle kinderen 
een kans te bieden om te dansen. Tijdens de 
training van Zumba kids kwam ik Zumbini 
tegen. Het sloot precies aan bij wat ik voor 
mijn praktijk wilde.”

De lessen zijn voor kinderen van ongeveer 6 
maanden tot 4 jaar. Daarin zit ook het verschil 
met Zumba Kids, dat voor kinderen van 4 tot 
15 jaar is. Tijdens de lessen dansen/bewegen 
de kinderen met elkaar op vrolijke latin muziek, 
ze zingen liedjes, maken zelf muziek met 
instrumenten en maken vooral veel plezier. 
Aan de hand van een vast ritme aan liedjes 
en materialen leren ze ook andere talen. 

Ouders wisselen tijdens en na de les verhalen 
met elkaar. Op dit moment zijn er twee Zumbini 
groepen. Op woensdagochtend en op donder-
dagochtend. Janina: “In beide groepen kunnen 
tot 10 kindjes deelnemen. Bij Zumbini kan 
elke les een ouder, grootouder of verzorger 
mee doen. Bij Zumba Kids is er één keer in 
de twee maanden een ouder-kind les en mogen 
ouders mee doen. Dit is altijd een groot feest 
op een laagdrempelige manier .”

De eerste les is altijd gratis. Zo kunt u als 
ouder of verzorger ervaren of het iets voor 
uw kind is. Daarna kunt u kiezen voor twee op-
ties: losse lessen voor €6,- euro per keer of 
een 10-rittenkaart voor €45,-. Als Meander 
eXtra abonnee betaalt u slechts €40,- voor de 
rittenkaart. Op de coaching ontvangt u 10 % 
korting op de eerste drie sessies. 

06 - 488 174 24 | info@kinderpraktijkthijmke.nl | www.kinderpraktijkthijmke.nl

De producten die Jur toont zijn bijvoorbeeld rolstoelen, rol-
lators, bedden, scootmobiels of sta- op-stoelen. “Maar er is 
nog veel meer mogelijk” benadrukt  Jur. “Mensen zijn vaak 
aangenaam verrast als ze horen wat allemaal mogelijk is 
om hun leven aangenamer te maken. Veel producten zijn 
direct voorradig uit het magazijn. Voor maatwerk geldt een 
levertijd, maar ook dan zijn er vaak tijdelijke oplossingen ter 
overbrugging.” 

Jur is zelf mantelzorger voor zijn moeder, maar vooral ook 
door zijn jarenlange ervaring als woonconsulent weet hij 

Woonconsulent Jur Gerrits 
van Vegro geeft advies aan huis

“Mensen zijn vaak 

aangenaam verrast 

wat allemaal 

mogelijk is”

hoe belangrijk het is een goede, doordachte keuze te maken 
als het gaat om hulpmiddelen. 
Er zijn geen kosten verbonden aan een thuisdemonstratie, 
ook is er geen aankoopverplichting. Als abonnee van Meander 
eXtra ontvangt u 10% korting bij elke aankoop. Een afspraak 
voor een thuisdemonstratie is zo gemaakt, u kunt gewoon 
naar onze winkels gaan en uw wensen en gegevens achterlaten 
of u belt met onze afdeling verkoop op het gratis telefoon-
nummer 0800 - 288 77 66. 

www.vegro.nl/advies/langer-thuis/woonconsulent

Jur Gerrits werkt als woonconsulent bij Vegro en komt veel bij mensen thuis voor een demonstratie van 
hulpmiddelen en een advies op maat. Het merendeel van zijn klanten zijn senioren, maar ook voor jongere 
mensen die door ziekte of beperkingen hulpmiddelen nodig hebben staat hij klaar. “Door klanten thuis te 
bezoeken kan ik optimaal de tijd voor ze nemen”, vertelt Jur. “Niet alle klanten kunnen zelfstandig naar 
de winkel komen en vaak is het ook fijner om in je vertrouwde omgeving een product uit te testen.”



5% korting 
per behandeling 

op vertoon van 
de abonneepas

Alle thuiskappers werken ná telefonische afspraak.

Alle pedicures werken ná telefonische afspraak.

5% korting 
per behandeling

 Op vertoon abonneepas 
(Mits zorgverzekeraar 

niets vergoedt*)

11

Kappers aan huis 
Regio       Naam    Telefoon  Eigen salon 

BRUNSSUM, LANDGRAAF, HEERLERHEIDE, HOENSBROEK, WELTEN Jolanda Cerfontaine  045 - 521 49 52  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

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

PARKSTAD      Kapsalon Eugene, herenkapper 06 - 343 492 04  ja 

PARKSTAD      Hairsecrets by Casey  06 - 814 397 49  nee 

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

Pedicures 
Regio       Naam    Telefoon  Extra   Huisbezoek Eigen salon 

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

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

BRUNSSUM      Voetstuk Brunssum  06 - 199 248 03  medisch pedicure    ja  ja 

BOCHOLTZ, BEEKDAELEN, HEERLEN, LANDGRAAF, 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     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, BRUNSSUM    Timeless Beauty, N. Tummers 06 - 435 632 97  medisch pedicure   ja  nee 

HEERLEN, HOENSBROEK, LANDGRAAF, KERKRADE  Pedicurepraktijk Feet and more 06 - 523 154 52  medisch pedicure   ja  nee 

HEERLEN, HOENSBROEK, VOERENDAAL   Pedicure Emma van den Berg  06 - 446 518 60  medisch pedicure   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  nee 

KERKRADE EN OMGEVING     Pedicuresalon Esther  06 - 419 695 70     ja  ja 

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

LANDGRAAF, HEERLEN     C. Wingen   06 - 150 293 31  pedicure    ja  ja 

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

LANDGRAAF EN OMGEVING     A. van Esburg   06 - 446 921 82  medisch pedicure   nee  ja 

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

VOERENDAAL, KLIMMEN, SIMPELVELD    T. Veldman   06 - 517 169 94  medisch pedicure   ja  ja

* 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.

Oproep

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!



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 vrij-
blijvend contact met ons op. Wie weet staat uw bedrijf in de volgende uitgave. 

Kortingen en voordelen gelden uitsluitend voor 
abonnees van Meander eXtra 

op vertoon van een geldige abonneepas.
Voor meer informatie over diensten & leveranciers 

zie www.meanderextra.com

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

van 09.00 - 16.00 uur

Disclaimer: Bij de samenstelling van dit abonneeblad is uiterste zorgvuldigheid betracht. Meander eXtra aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en de mogelijke gevolgen daarvan.

Dienst aan huis

Ontspanning 
ALLEENSTAANDEN ACTIVITEITEN Click4Friends 

BLOEMIST Bloemsierkunst Tamara

CARAVAN ONDERHOUD Caravan & Camper Schölgens

CREATIEVE WORKSHOPS Sjiekerie

DAGJE UIT • Nederlands Mijnmuseum

  • GaiaZOO Kerkrade

FIETSENWINKEL BikeTotaal Brandhof Bikes Landgraaf

HORMONALE VERANDERINGEN Care for Women

INTIEME ZORGVERLENING  De Ultieme Zorg

KINDERZUMBA / ZUMBINI / MINDFULNESS Kinderpraktijk Thijmke

MASSAGE Massagepraktijk De Paradox

PERSONAL TRAINER Motivador

SCHOONHEIDSSALON Absolute Beauty and Image

VAKANTIES • Boosten Reizen (busreizen)

 • Van der Biesen Travel

 • NIEUW: De Vinkenhof (kamperen, 

    appartementen, groepsaccomodatie)

VAKANTIES (ZORG) • Speciaal reizen

 • Vitassist Zorghotel Helmond

WEBSHOPPEN Meander voordeelshoppen

ZWEMMEN / SAUNA • Goos Wellness

 • Thermae 2000

Fit, gezond en actief
 
FIT, VEILIG, VALBREKEN Judokay Nikanshite

HORMONALE VERANDERINGEN Care for Women

KINDERZUMBA / ZUMBINI / MINDFULNESS Kinderpraktijk Thijmke 

KINDER TUIMELJUDO Judokay Nikanshite

PERSONAL TRAINER Motivador

SPORTEN • Fysiotherapie Eurelings

 • FitnessBijHoen

  • Health Club Landgraaf

 • Medical Fitness Centre Terworm

  • Polfermolen

STOMA HULPMIDDEL Stomydo

TAFELTENNIS Tafeltennisvereniging Heksenberg

ZWEMMEN • Zwemparadijs Otterveurdt

 • Zwemcentrum In de Bende

ZWEMMEN / SAUNA • Goos Wellness

 • Thermae 2000

Advisering en financiën 
BELASTINGADVIES MK- Adviseurs

FINANCIËLE HULP Bewind van Formaat

MAKELAAR Animo Makelaars

VERZEKERINGSKORTING • CZ

 • VGZ

 • NIEUW: Univé

Trainingen, cursussen 
en workshops 
COMPUTERCURSUSSEN  Cekanet Kerkrade

CREATIEVE WORKSHOPS Sjiekerie

KINDER ZUMBINI / ZUMBA / MINDFULNESS Kinderpraktijk Thijmke

KOOKWORKSHOPS Heuschen & Schrouff 

SCOOTMOBIELTRAINING Meander eXtra i.s.m. STGPL

DIVERSE BEAUTY WORKSHOPS Absolute Beauty and Image

TABLET TRAINING  Meander eXtra i.s.m. Meander Leren

TRAINING BASISZORG THUIS Meander eXtra i.s.m. Meander Leren

VALPREVENTIE Judokay Nikanshite

Uiterlijk en verzorging 
AUDICIEN • Beter Horen BV

 • OogvoorOren.nl

KLEDING • Damesmode Severens

 • Jette mode

LINGERIE VOOR BORSTPROTHESEN • Ma-care

  • Speciaalzaak Ankie: Care 4 You

OPTICIEN • Jan Schings Brillen/Lenzen

 • Nederlandse Huisopticiens

PRUIKENSERVICE Pruikenthuiszorg Nederland

SCHOENEN (AANGEPAST) Smeets loopcomfort

SCHOONHEIDSSALON Absolute Beauty and Image

STOMA HULPMIDDEL Stomydo

TANDHEELKUNDE/KUNSTGEBITVERZORGING  • Kunstgebit Parkstad 

 • Pro-Tand

TANDPROTHETICUS   De Graaf C.I.P.T. 

Diensten in, om en aan huis
 
DIERENARTS  Dierenarts aan Huis Limburg 

ELEKTRICIEN  HK-Elektro

HONDENUITLAATSERVICE  HUS Parkstad

KEUKENS VANPAUL Keukens

KLUSSENDIENST  • Dewoningopknapper.nl

  • R. Moes Montage

 • D’r Sjalter

 • Uw zorg = Onze zorg

 • Inboedelzorg Keulen

KOZIJNEN  Kozijn Techniek Nederland

MATRASREINIGING Neven Matrasreiniging

PARTICULIERE HULP BIJ HUISHOUDEN Meander Homeservice

NIEUW: REINIGINGSAPPARATUUR Kärcher

TAPIJT-OF MEUBELREINIGING Chem-Dry Fredriks

TUINONDERHOUD • Tuintechniek John Witjes

  • Hovenier en klusbedrijf Wesley van Erp

 • D’r Sjalter

 • Uw zorg = Onze zorg

 • Inboedelzorg Keulen

VERHUIZING EN OPSLAG • Harry Vroomen BV Verhuizingen

 • Harreman Verhuizingen BV

 • Uw zorg = Onze zorg

eXtra diensten en méér 

ALARMERING ONDERWEG Zinnovators B.V.

BEVEILIGING S.A.M. - Security

CADEAUS EN KLEDING MET EIGEN OPDRUK Klieë veer

GRAFONDERHOUD Renkens Grafverzorging

HULPMIDDELEN Meander winkel

INTIEME ZORGVERLENING  De Ultieme Zorg

MAKELAAR Animo Makelaars

NIEUW: REINIGINGSAPPARATUUR Kärcher

RIJBEWIJSKEURINGEN Dokter Sadiek, verschillende locaties

SLAGERIJ  Catering van der Poel

STOMA HULPMIDDEL Stomydo

UITVAARTVERZORGING Uitvaart Limburg

VAKANTIES (ZORG) • Speciaal reizen

 • Vitassist Zorghotel Helmond

WAS- EN STRIJKSERVICE • Mengelers Textielreiniging BV

 • Pakkie An

ZANGERES  Gabriella Massa


