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Méér dan zorg alleen

Vanaf nu ook korting met uw abonneepas 
bij onderstaande bedrijven:

Meander eXtra en Steunpunt Mantelzorg Parkstad 
kunnen u hierbij ondersteunen en wegwijs maken in 
de mogelijkheden via de online workshop op een van 
onderstaande data:

•  Dinsdag 8 feb 2022, 14.00 - 15.30 uur
•  Donderdag 19 mei 2022, 10.00 - 11.30 uur

Voorwaarden deelname:
•  U bent mantelzorger
•  U beschikt over een pc/tablet
•  U kunt via het programma Teams deelnemen
•  U kunt zich aanmelden met uw eigen e-mailadres 
  (waarop u tevens ook later de uitnodiging op ontvangt)

Mantelzorg workshop
‘Combineren kun je leren!’

Wat gebeurt er als de zorg om de hoek komt kijken? Wellicht moet u dan heel veel ballen tegelijk in de 
lucht houden en is het lastig om uw weg in zorgland te vinden. Hoe blijft u toch goed voor uzelf zorgen 
in deze veranderde situatie?
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Voor meer informatie en abonneevoordeel zie www.meanderextra.com

 Volg ons op:

• Cleaning Service ‘t Hoen 

Deze cleaning service biedt kwaliteit en werkt milieubewust 

voor een betaalbare prijs. Van reguliere en specialistische 

schoonmaak zoals glasbewassing en interieurverzorging tot 

verkoop van hygiënemiddelen en kleinschalig tuinonderhoud.

Abonneevoordeel:

06 - 304 796 49 / 06 - 460 445 15 | info@cleaningservicethoen.nl | 

www.cleaningservicethoen.nl

• UWassistent 

Bent u op zoek naar een vaste en betrouwbare huishoudelijke 

hulp? Of heeft u begeleiding nodig bij dagelijkse activiteiten 

zoals een doktersafspraak, koken, administratie, wandeling 

of gewoon behoefte aan wat gezelschap? UWassistent Zuid-

Limburg helpt u naar het zoeken van een geschikte kandidaat!

Abonneevoordeel: 

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

• HartenHoop 

Bij HartenHoop kunt u terecht voor individuele verlies- & 

rouwcounseling en therapie. Samen op zoek gaan naar wat u 

nodig heeft en gericht werken aan het meer draagbaar maken 

van uw verlies.

Abonneevoordeel: 

10% korting per sessie

06 - 506 039 65 | manon@hartenhoop.nl | www.hartenhoop.nl

Particulier: Elke afspraak 20% korting op de glasbewas-
sing zowel binnen als buiten op vertoon van de abonneepas.
Zakelijk: Zowel op de schoonmaak als glasbewassing 10% 
korting op het uurtarief + bij een contract eenmalig 20% 
korting op de eerste factuur.

• Wat als ik er niet meer ben? 

Al eens nagedacht over de gevolgen van uw overlijden? Wij 

ontzorgen bij de voorbereiding en afwikkeling van uw nala-

tenschap op financieel, juridisch, fiscaal en praktisch gebied.

Abonneevoordeel: 

06 - 523 903 69 | info@watalsikernietmeerben.nl |

www.watalsikernietmeerben.nl

• Zorgbox: Wassen zonder water 

In de waspakketten van CareBoxCompany vindt u alle producten 

om het gezicht en lichaam snel, hygiënisch en eenvoudig te 

wassen zonder water. Ideaal wanneer u minder mobiel bent, 

iemand moet wassen die bedlegerig is of het gewoon makke-

lijker vindt om zonder water te wassen.

Abonneevoordeel: 

 

*Alleen geldig op de waspakketten en de Palliatieve Zorgbox.

0413 - 330 752 | service@careboxcompany.nl

Gratis informatiegesprek en bij gezamen-
lijke nalatenschapsregistratie 25% korting 
vast tarief of 10% korting op het uurtarief.

10% korting op de eerste bestelling 
met kortingscode: Waspakket10%*. 

Ga naar www.careboxcompany.nl/
meander-extra voor het plaatsen 
van uw bestelling en voer de kortings-
code in bij het afrekenen.

Servicekosten t.w.v. €14,95 gratis

Nieuw!

  Met het verzoek om hierbij ook uw telefoonnummer
  te vermelden.
•  Minimale deelname is 4 personen, 
  maximaal 6 personen

Aanmelden kan via onderstaande gegevens:
045 - 574 88 00 | meanderextra@mgzl.nl | 
www.meanderextra.com •

  

Meander eXtra wenst 
u fijne feestdagen!



Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: MeanderGroep Zuid-Limburg, t.a.v. Meander eXtra, Antwoordnummer 4034, 6400 VC Heerlen

Hoofdabonnee (Voorletters + achternaam)

straatnaam huisnr
postcode woonplaats

e-mail

U kunt bij ons kiezen uit twee abonnementen:
Basisabonnement € 11,- per kalenderjaar per gezin
Plusabonnement € 14,- per kalenderjaar per gezin

IBAN-rekeningnummer (18 cijfers)

Datum handtekening
machtiging

M V

Word nu abonnee en ontvang een 
Meander eXtra shopper cadeau!*

Meander eXtra is voor iedereen, 

ook als u (nog) geen hulp of zorg 

nodig heeft. Jaarlijks kunt u geld 

besparen op het gebied van wel-

bevinden bij diverse bedrijven 

zoals (zorg)verzekeraars, sport-

scholen, dagjes uit en diensten 

aan huis. 

U kunt bij ons kiezen uit 

twee abonnementen:

•  Basisabonnement € 11,- 

  per kalenderjaar per gezin

•  Plusabonnement € 14,- 

  per kalenderjaar per gezin

Voor meer informatie, aanmelden 

en voorwaarden: 045 - 574 88 00 I 

meanderextra@mgzl.nl I 

www.meanderextra.com

*  De actie is geldig in 
  januari en februari, 
  en ‘op = op’!
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op de basisschool

21 Peuteropvanglocaties 
in Heerlen 
& Hoensbroek

HKZ-
gecertificeerd

Kijk voor meer informatie op onze site:
www.peuteropvangheerlen.nl

samen spelendleren

De beste voorbereiding 
op de basisschool

21 Peuteropvanglocaties 
in Heerlen 
& Hoensbroek

HKZ-
gecertificeerd

Kijk voor meer informatie op onze site:
www.peuteropvangheerlen.nl

samen spelendleren

Hovenstraat 135 
6374 HC Landgraaf

Tel. 045-533 33 55
www.pro-tand.eu

Dé tandheelkundige, 
tandprothetische en 
implantologiepraktijk 

onder één dak.

MOOIE GEZONDE TANDEN VOOR IEDEREEN
pro-tand een tandheelkundig centrum met specialisme esthetische 
tandheelkunde. In landgraaf vinden we de mondzorg praktijk pro-
tand, gericht op het herstel van het gebit met uitgangspunt mooie 
gezonde tanden.

BEHANDELPLAN
Met iedere patiënt maken wij een persoonlijk behandelplan gericht 
op de wensen van de patiënt. Hierbij worden de wensen van de 
patiënt in kaart gebracht en daarna de mogelijkheden besproken. 
Door middel van de nieuwste technologie kunnen de esthetiek 
vaak enorm verbeteren, denk hierbij aan kronen, facings etc.

TEAM
Het team bestaat uit diverse behandelaars waaronder een esthe-
tische tandarts, mondhygiëniste en tandprotheticus. Daarnaast is 
er inpandig een eigen laboratorium.  

MOOIE GEZONDE TANDEN VOOR IEDEREEN
Pro-tand is een tandheelkundig centrum met 
specialisme esthetische tandheelkunde. In Landgraaf 
vinden we de mondzorg praktijk Pro-tand, gericht op 
het herstel van het gebit met uitgangspunt mooie 
gezonde tanden.

BEHANDELPLAN
Met iedere patiënt maken wij een persoonlijk 
behandelplan gericht op de wensen van de patiënt. 
Hierbij worden de wensen van de patiënt in kaart 
gebracht en daarna de mogelijkheden besproken. 
Door middel van de nieuwste technologie kunnen wij 
de esthetiek vaak enorm verbeteren, denk hierbij aan 
kronen, facings etc.

TEAM
Het team bestaat uit diverse behandelaars waaronder 
een esthetische tandarts, mondhygiëniste en 
tandprotheticus. Daarnaast is er inpandig een eigen 
tandtechnisch laboratorium. 

Algemene tandheelkunde

Esthetische tandheelkunde

Tandprothetische zorg BEHANDELINGEN AAN HUIS VOOR UW KUNSTGEBIT
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Aanmelden kan ook via de website. Door bovenstaande in te vullen en te ondertekenen geeft u toestemming aan 
Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg, Meander eXtra om van uw bank het verschuldigde abonneebedrag van 
uw rekening af te schrijven en dit doorlopend tot beëindiging van uw abonnement.

Mede abonnee (Voorletters + achternaam) M V

Ja, ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief van Meander eXtra / Nee

Ik meld me aan als abonnee van Meander eXtra vanaf 2022.

geboortedatum telefoonnummer

geboortedatum telefoonnummer


