
Méér dan zorg alleen 23

Bij Meander eXtra werken enthousiaste collega’s die u graag helpen bij al uw vragen. Judith Geelen is 
onlangs het team komen versterken. Grote kans dat u haar aan de lijn krijgt wanneer u belt met vragen.

Meander eXtra- 
abonnement groeit 
met u mee

“Ik adviseer en informeer abonnees 
over het totale servicepakket”, vertelt 
Judith Geelen. “Ruim 46.000 gezinnen 
in Parkstad zijn abonnee, dus de tele-
foon staat hier niet gauw stil” lacht ze. 
“De vragen die binnenkomen, zijn heel 
divers, van ‘hoe kan ik gebruik maken 
van jullie klussendienst’ tot ‘kan ik 
me inschrijven voor de gratis iPad 
training’? Daarnaast verzorgen we 
de abonnee- en cursusadministratie. 
Vanuit onze afdeling houden we onze 
abonnees op de hoogte van acties door 
middel van social media en het abonnee-
blad Mijn Meander eXtra.”

Judith is zelf ook abonnee en maakt 
dankbaar gebruik van de diensten, 
zoals die van Hondentrimsalon Doggy-
style voor haar hond Lois. “Deze honden-
trimmer komt aan huis en dat is super 
fijn. Zo hoef je niet met je hond naar 
een onbekende omgeving, met alle 
stress die daarmee gepaard gaat voor 
het beestje. Een leuke extra is dat je 
per knipbeurt 5 % korting krijgt en 
binnen Parkstad geen voorrijkosten 
betaalt. Het is een professionele en 
hondvriendelijke trimmobiel. Lois voelt 
zich snel op haar gemak en na de be-
handeling ziet ze er piekfijn uit! Omdat 
we zelf als medewerkers gebruik-
maken van het pakket, kunnen we de 
diensten ook goed beoordelen.” 

Maar ook op het gebied van sport 
en ontspanning biedt Meander eXtra 
steeds meer. Judith: “Denk aan de 
leuke acties bij Thermae 2000 en 
GaiaZOO, maar ook de korting op veel 
sportscholen in en rondom Parkstad. 
Daarnaast natuurlijk diensten die het 
mogelijk maken voor ouderen om zo-
lang mogelijk thuis te blijven wonen, 
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Het is weer mooi weer. We gaan 
massaal vaker naar buiten toe, 
genieten van het zonnetje. 
Meander eXtra vindt het belang-
rijk dat u van uw vrije tijd kunt 
genieten. Dat ziet u terug in de 
ondersteunende diensten in ons 
servicepakket. Onze leveranciers 
kunnen u verschillende taken 
uit handen nemen waardoor 
u meer vrije tijd overhoudt om 
leuke dingen te ondernemen.

Op onze website vindt u ook alle infor-
matie over onze drie abonnements-
vormen. Vanaf € 10,00 per jaar bent u 
met uw gezin al abonnee en profiteert 
u van een groot aantal voordelen. Met 
een Plusabonnement (€ 12,50) kunt u 
ook een beroep doen op gratis loop-
hulpmiddelen of iPad training. Vergelijk 
de voordelen of bel ons om te kijken 
welke abonnementsvorm het beste bij 
u past! 
Telefoon: 045 - 574 88 00. Bezoek ook 
eens onze Facebookpagina voor het 
actuele nieuws!

Voordeelshoppen
 
Speciale zomeractie 
Een handige Spray Sportfles voor 
€ 7,95 in plaats van € 25,00. De sport-
fles geeft een verkoelende spray met 

De zomer 
tegemoet met 
Meander eXtra

www.indebende.nl of ga eens langs.
U als Meander eXtra abonnee ontvangt 
als nieuwe klant bij aankoop van de 
eerste 6- of 12-badenkaart 2 of 4 toe-
gangsbewijzen gratis. 

Emmastraat 3 • Landgraaf  
045-569 81 81 • www.indebende.nl

SnowWorld Klimpark

Het grootste van Europa
SnowWorld Klimpark is met een op-
pervlakte van 25.000 m2 het grootste 
klimpark van Europa!  Naast het klim-
park maken ook een spectaculaire 
Alpine Coaster en zes spannende 
Ziplines onderdeel uit van het totale 
park.  Als abonnee van Meander eXtra 
kunt u gebruik maken van verschillen-
de kortingen. Zo ontvangt u op vertoon 
van uw abonneepas € 5,00 korting 
op de combinatie-entree klimpark 
+ 5 ritten AlpineCoaster, u betaalt 
€ 19,95 of € 15,95 (prijs afhankelijk 
van leeftijd)

Witte Wereld 1 • Landgraaf                           
045 – 54 70 700 • www.snowworld.com
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van maaltijden aan huis tot personen-
alarmering. Met een Plusabonnement 
kunnen abonnees gratis gebruikmaken 
van loophulpmiddelen uit de Meander 
Winkel of deelnemen aan een iPad/
tablet-training. Genoeg aanbod voor 
elke levensfase! In feite groeit het 
abonnement met je mee.” •

Disclaimer: Meander eXtra is niet verantwoordelijk voor fouten in de inhoud. 

“Met ruim 
46.000 abonnees 
staat de telefoon 

niet gauw stil”

Tekst: Carolien Beaujean

1 druk op de knop, handig om mee te 
nemen als u gaat sporten of wandelen. 

Deze actie is geldig t/m 31 juli 2018. 
Ga naar deze website: 
voordeelshoppen.meandergroep.com/
dealdonkey-1 

Caravan & Camper Schölgens 

Wassen & waxen van 
uw caravan of camper
Uw caravan of camper poetsen is een 
tijdrovende klus. Caravan & Camper 
Schölgens doet dit graag voor u. Tot 30 
september 2018 betaalt u als abonnee 
€ 180,00 in plaats van € 200,00 (grotere 
afmetingen en extreme vervuiling in 
overleg). Voor een onderhoudsbeurt voor 
caravan of camper betaalt u  als abonnee   
€ 139,50 in plaats van € 155,00

Langheckweg 38B • Kerkrade
06 - 17 457 717 • www.c-c-s.nl

Zwemcentrum In de Bende

Dit is de plek in Landgraaf voor jong en 
oud om gezellig met andere leeftijds-
genoten in het water te bewegen. Er 
zijn specifieke activiteiten voor mensen 
met whiplash, hart- en vaatziekten, 
reuma of fybromyalgie. Kijk voor alle 
mogelijkheden en activiteiten op 

Kijk voor meer informatie 

op www.meanderextra.com

Judith Geelen


