
Meander eXtra is voor iedereen, ook als u (nog) geen hulp of zorg nodig heeft. Jaarlijks 
kunt u geld besparen op het gebied van welzijn bij diverse bedrijven zoals (zorg)verzekeraars, 
sportscholen, dagjes uit en diensten aan huis. U kunt bij ons kiezen uit twee abonnementen: 
• Basisabonnement € 11,- per kalenderjaar
• Plusabonnement € 14,- per kalenderjaar

Voor meer informatie, aanmelden en voorwaarden:
045 - 574 88 00 I meanderextra@mgzl.nl I www.meanderextra.com
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Disclaimer: Meander eXtra is niet verantwoordelijk voor fouten in de inhoud. 
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Méér dan zorg alleen

 Volg ons op:

Zomeractie nieuwe abonnees 

Nieuwe leveranciers 

Bent u benieuwd welke nieuwe bedrijven zich onlangs hebben aangesloten bij Meander eXtra? 
Voor uitgebreide informatie kunt u onze website www.meanderextra.com bezoeken.

Als u uw partner verliest lijkt de tijd stil 
te staan, maar de wereld draait door 
en verwacht alertheid en antwoorden. 
Plots wordt u geconfronteerd met vra-
gen die ver van uw vertrouwde leven 
afstaan. Alles leek zo goed geregeld, 
maar nu u alleen achterblijft, blijkt 
de woning waar u samen zo hard voor 
heeft gewerkt, meer een ballast dan 
een veilige thuishaven,” vertelt Philip 
Akkermans. Samen met zijn partner 
Daniëlle staan zij mensen bij in hun 
andere toekomst, een toekomst waar-
in ze niet meer kunnen terugvallen op 
de brede schouders van hun maatje. 
Ook zij weten, vanuit hun jarenlange 
achtergrond in de financiële sector en 
zorg, hoe alles steeds complexer en 
afstandelijker geworden is. “Waar ze 
vroeger nog uw naam kenden, bent 
u tegenwoordig een BSN-nummer. 
De vaste aanspreekpunten zijn weg-
gevallen en alles verloopt digitaal. 

Mensen voelen zich minder betrokken 
en verantwoordelijk voor u en uw dos-
sier. Wij komen voor u op, door con-
tacten te leggen, afspraken te maken 
en deze op te volgen. Wij verkopen 
zelf niets, maar zijn eigenlijk de ce-
ment tussen alle stenen. De stenen die 
staan voor alle personen, instellingen 
en bedrijven waarmee u een relatie of 
een overeenkomst heeft. Waar u het 
overzicht kwijtraakt, of simpelweg 
niet weet waar u moet beginnen, pak-
ken wij de draad op. Wij zijn gewend 
om een volledige regierol op ons te ne-
men, maar begeleiding per vraag of 
onderwerp kan natuurlijk ook. We le-
veren altijd maatwerk en kijken per 
situatie wat er nodig is.”
Wanneer u contact opneemt met Na-
bestaandenzorg Limburg, komen zij 
geheel vrijblijvend bij u langs voor een 
kennismakingsgesprek. “Het belang-
rijkste doel van dit gesprek is om te 

voelen of het klikt en of u bereid bent 
ons in vertrouwen te nemen”, ver-
telt Daniëlle. “Wij luisteren naar uw 
verhaal en alle mogelijke vragen die 
u ongerust maken. We vertellen ook 
meer over onze manier van werken, hoe 
we zaken aanpakken en welke kosten 
hieraan verbonden zijn. Vanzelfspre-
kend mogen ook dierbaren en onder-
steuners bij het gesprek aanwezig zijn.” 
Als er een klik is, wordt het traject ver-
volgd met een intakegesprek. In dit ge-
sprek wordt specifiek gekeken wat er 
nodig is en worden mogelijke proble-
men, knel- en actiepunten in een plan 
van aanpak in kaart gebracht. 

Abonneevoordeel:  
Kennismakings- en intakegesprek 
zijn gratis (t.w.v. €112,50).

Nabestaandenzorg Limburg 
voegt de daad bij het woord

Er zijn een aantal situaties te bedenken waarin u er plotseling alleen voor staat: u heeft afscheid moeten 
nemen van uw partner na overlijden, uw partner krijgt een hersenbloeding en houdt er geestelijk letsel 
aan over, uw kinderen verhuizen en gaan ver weg wonen. In deze situaties kan het fijn zijn om extra on-
dersteuning en hulp te ontvangen. Iemand die met u meedenkt, de regie neemt, het overzicht behoudt 
en verantwoordelijkheid neemt. Nabestaandenzorg Limburg voorziet hierin voor u.

046 - 437 17 39 | info@nabestaandenzorglimburg.nl | nabestaandenzorglimburg.nl
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Meander eXtra 
wenst u een 

fijne zomer toe!

Tekst en fotografie: Stephany van Cranenbroek

Abonneevoordeel: 

Diverse kortingen zie www.meanderextra.com

• Mpower-Laser helpt u d.m.v. lasertherapie om uw doel 

te behalen met een methode die effectief is bij het stoppen met 

roken en gewichtsbeheersing.

06 - 213  618  72  |  mpower.laser@gmail.com  |  mpower-laser.business.site

Abonneevoordeel: 
10% korting op rijtesten en 5% korting op een lespakket.

• Rijschool Roger is gespecialiseerd en gecertificeerd in 

het opleiden van rijbewijskandidaten met faalangst, autisme en/

of ADHD (rijbewijs B en aanhangerrijbewijs), geeft opfrislessen 

voor ouderen en bereidt kandidaten voor op een geslaagde rijtest. 

06 - 473 824 15 | info@rijschoolroger.nl  | www.rijschoolroger.nl

Abonneevoordeel: 

10% korting op iedere gezichtsbehandeling.

• Schoonheidssalon Bianca Winkeler Body & Face 

is een ervaren schoonheidsspecialiste en werkt met producten 

van Oriflame. Ook geeft zij huid-, handverzorging en visagie 

workshops. 

045 - 562 00 90 | 06 - 515 124 87 | bianca.winkeler@gmail.com 

Abonneevoordeel: 

Geen bezorgkosten t.w.v. €2,50. Vraag vrijblijvend een proef-

pakket aan: bestel 3 gerechten voor €15,- of 5 voor €20,-.

• Food Connect biedt elke week een ruim aanbod aan 

heerlijke gerechten voor in de koelkast of vriesverse gerechten 

die u zelf kunt samenstellen. 

08 88 - 10 10 10 | www.meanderextra.uwmaaltijd.nl/welkom 

Abonneevoordeel: 10% korting op de tarieven.

• JR BelastingAdvies Particulieren helpt u bij het 

samenstellen van uw aangifte inkomstenbelasting en geeft 

betrouwbaar en persoonlijk belastingadvies. 

06 - 130 424 48 | j_ritzen@kpnmail.nl 

Abonneevoordeel: 10% korting op iedere behandeling.

• Lisa’s Beautysalon staat bekend om haar professionele 

gezichts-, manicure-, pedicurebehandelingen en massages 

die met veel liefde en passie uitgevoerd worden.

06 - 141 098 28 | lisa.beautysalon@outlook.com 

www.lisa-beautysalon.nl

Bent u nog geen abonnee?
In de maanden juni t/m augustus 2021 krijgen alle nieuwe 
abonnees een Meander eXtra strandbal cadeau (één per huishouden)!


