
U kunt die week voordelig een dagje genieten en tot rust komen in het wellnesscentrum. 

Als Meander eXtra abonnee kunt u genieten van onderstaand arrangement: 
1 x dagentree en goodiebag voor € 22,50 (normaal: € 42,50) 

Uit te breiden met: 
• keuze uit: sessie massagestoel / solarium / surprise activity, meerprijs is € 5,00.

• 2-gangen lunch Bread & Bites (soep + broodje of wrap), meerprijs is € 12,50. 

Aanmelden kan via: 
www.thermae.nl/voucher met code: ME22Leden of bel 045 - 574 88 00. •
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Disclaimer: Meander eXtra is niet verantwoordelijk voor fouten in de inhoud. 
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Opruimen en ontspullen: het is helemaal 
in. Wie kent haar niet, de Japanse op-
ruimgoeroe Marie Kondo die korte 
metten maakt met rommelige lades 
en kasten. Op mijn vraag of Peggy de 
Limburgse variant is, barst ze in lachen 
uit. “Maar dan wel met Limburgse nuch-
terheid” stelt ze. Haar opdrachtgevers 
zijn al net zo nuchter als zijzelf. Jonge 
ouders met drukke gezinnen waar je 
struikelt over het speelgoed, thuis-
werkers die kantoor houden in huis of 
ouderen die kleiner willen wonen. “Ik 
kom het in de praktijk allemaal tegen” 
vertelt Peggy. “De opdrachten variëren 
van het opruimen van woonruimten tot 
het klaarmaken van een woning voor 
een verhuizing of verkoop. Maar ik 
help ook bij het maken van huishoud-
schema’s en financiële overzichten. Bij 
alles geldt dat ik handvaten geef om er 

zélf mee aan de slag te gaan.” 

Opruimkwartiertje
Toen Peggy een aantal jaren geleden 
ging samenwonen met haar partner en 
zijn vier kinderen, merkte ze al gauw 
dat een groot gezin veel spullen en or-
ganisatie met zich meebrengt. “Ik ben 
van nature altijd opgeruimd geweest. 
Ik bedacht daarom al gauw regels om 
de rust te kunnen behouden. Zo intro-
duceerde ik na het eten standaard een 
opruimkwartiertje.” Peggy kreeg lol in 
het opruimen en volgde de opleiding 
tot professional organizer (bij Els Jacobs, 
de huishoudcoach). Haar achtergrond 
ligt in het maatschappelijk werk en die 
kennis neemt ze mee. “Ik vind het fijn 
om mensen van dienst te kunnen zijn. 
“Eerst is er altijd een intakegesprek. 
De hulpvragen verschillen, maar vaak 

blijkt dat mensen moeite hebben met 
het houden van overzicht, of niets kun-
nen weggooien. Daarna delen we de 
spullen in per categorie. Zo is er een 
categorie ‘hier opruimen’, ‘elders op-
ruimen’ en ‘weg’. De vraag is daarbij 
steeds: welke activiteit voer je op deze 
plek uit? Zit je in de keuken vaak te 
knutselen, dan is het handig dat we 
die spullen ook daar opbergen. Ik zal 
nooit mensen pushen iets weg te doen, 
maar de mooiste herinneringen zitten 
in je hoofd en in je hart, niet in je kast.” 
Een huishoudschema en taken verde-
len… het zijn vaste patronen in huize 
Reebeen, zeker sinds Peggy en haar 
partner samen ook nog een zoon kregen. 
“Als je structuur hebt, houd je genoeg 
tijd over om samen leuke dingen te 
doen.” • 

Peggy Reebeen is opruimcoach in Parkstad
Opruimen. Het lijkt een klus waar nooit een einde aan komt. Is uw woonkamer of bureau net aan kant; 
een dag later ziet u er al niets meer van. Zeker nu we veel van huis uit werken vormt het een steeds 
groter probleem, want ook die laptop of notitieblok ligt nu standaard op de keukentafel. Peggy Reebeen 
uit Landgraaf is professional organizer en helpt u definitief uw spullen een vaste plek te geven. “Bewaar 
de dingen waar je ze gebruikt”, tipt ze.

Tekst: Carolien Beaujean
Foto: Anne Jannes

Nieuw 
bij Meander eXtra!

Peggy werkt volgens de voorschriften van de beroepsvereniging NBPO. Voor een consult aan huis betaalt u als abonnee 
van Meander eXtra €40,- per uur in plaats van €45,-. Kijk op www.reebeenopruimcoaching.nl of bel: 06 505 28 728.

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 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

 Volg ons op:

Speciale ledenweek Thermae 2000
Speciaal voor abonnees is er van 9 t/m 15 mei 2022 een ledenweek bij Thermae 2000.

Een hele dag genieten van een betoveren-
de dag vol magie! Op 14 en 15 mei 2022 
organiseren wij een ledendag bij attractie-
park Toverland met hoge kortingen.
Abonnees betalen voor een dagentree 
(vanaf 140 cm) maar € 22,50 (inclusief 
parkeerticket van € 10,-). Kinderen 
(90-140 cm) betalen €17,50. Max 8 
kaarten per abonnee. Ook kunt u als 
abonnee met korting een voucher voor 
lunch of snack bestellen voor uw bezoek 
aan Toverland. Kom naar de ledendag 
en beleef een magisch mooie dag om 
nooit te vergeten. Kijk op meanderextra.
com/extra-acties voor meer informatie 
en bestel hier uw kaarten. •

Ontdek de magie van Toverland 
op zaterdag 14 en zondag 15 mei.  


