
 

 

OVERZICHT SPONSORACTIES OP FACEBOOK TIJDENS CORONACRISIS 2020 

Laatste update: 8 juli 2020 

Huisartsenpraktijk Aarveld, dokter Consten en dokter Palmen van huisartsenpraktijk Aarveld - taart 

voor de medewerkers thuiszorgteam Douve Weien en Tobias  omdat zij trots zijn op de wijze hoe zij 

met corona zijn omgegaan. 

Actiz, Blauw Helpt (vrijwilligersorganisatie, bestaande uit KLM-personeel) en Punselie - Punselie’s, 

stroopkoekjes voor iedere medewerker van Meander als dank voor de superhelden.  

Adelheid Antiek Heerlen - noveen kaarsen 

Albert Heijn XL Kerkrade - iets lekkers  

Ali B. - boeket 

Leerlingen en leerkrachten van RKBS An d’r Put - kaarten  

APG - mooi boeket 

Aromalogica Dreams - sponsoring Chi 

Mevrouw Astrid - lipbalsems met etherische oliën voor het coronateam 

Aquarif VOF - vlaai 

Avontuur Blachere/Thema Vormgevers - grote beer met tekst ‘Een hele dikke knuffel voor de 

zorghelden’ roulerend langs diverse locaties 

Basisschool ‘Mijn Spoor’ Heerlerheide - mooie kaartjes, lieve berichtjes, kunstwerkjes 

Marie-Jose Bendemacher - mascotte (beer) 

Stichting Bloemenhart - primula’s, mooie engeltjes en vlaai 

Bloemisterijen (div.) - bloemen 



 

 

Gemeente Bocholtz en Simpelveld - veel attenties van de burgers en ondernemers voor de 

Groepswoningen Rode Beuk, en artikel in de Troubadour Simpelveld 

Botanische tuin Kerkrade - bloembollen/voorjaarsplanten 

Buurtvereniging De Bouwerwei - prachtig bloemstuk voor zorgcentrum Vroenhof 

Prins Ceriel van VV De Geete - strooigoed (heerlijke suikerwafels) 

CD Juweliers Kerkrade - 15% korting voor alle zorgmedewerkers gedurende 2020 

Clean Lease - muzikaal optreden Joyride voor de bewoners van Kapelhof 

Chocolate Company - chocoladeverrassing voor het coronateam 

Cliëntenraden - bloemen 

College B&W gemeente Kerkrade - vlaai voor medewerkers locaties Kerkrade + kaartje voor bewoners 

Color-concept reclameproducties en Autoglas Eygelshoven - spandoek voor zorgcentrum Vroenhof met 

de tekst ‘Bewoners en medewerkers groeten en danken u. Samen sterk tegen corona’. 

Fa. Cox en Co (vestiging tuin café Heerlen) - diverse lekkernijen waaronder sinaasappels 

Peter Cranen - handgemaakte gezichtsschermen + heerlijke traktatie 

Dagblad De Limburger - gratis kranten + gratis vermelding logo onder ‘Samen verslaan we corona’ 

advertentie 

Danny’s bloemen en kadoshop (Landgraaf) - bloempotten en plantjes 

Danny Deng - mondkapjes  

Boekhandel Deurenberg - kleurboeken en ergonomische kleurpotloden voor de bewoners van 

wijkzorgcentrum Kapelhof 

Domino’s Pizza (Kerkrade Roda JC Stadion) - 25 pizza’s 



 

 

Dupont Filaments - mooie plantjes van bloemisterij Habets voor locatie De Dormig en Heereveld. Mooie 

tekst ‘Met dit plantje willen wij u een hart onder de riem steken. Wij denken aan u’. 

Kunstenaars- en hobbywinkel Elisa - knutselspullen 

Etos Heerlen Centrum - donatie thuiszorg 

Etos Kerkrade Centrum - verrassingspakket voor de heren en de dames, gesponsord door de klanten 

van Etos en aangevuld door de Etos zelf voor Vroenhof 

Etsy store ‘captainkwintprops’ - 45 earguards uit de 3D-printer voor het thuiszorgteam Heerlerbaan 

St. Gerardus winkel in Wittem - voor iedere bewoner van Heiveld een heilige Antonius 

Stichting Gouden Dagen - 8 tables voor eenzamen mensen in de wijk 

Mevrouw Grosjean - mooie boeken 

Handmade by D - gehaakte tussenstukjes voor de mondkapjes, o.a. bij Kapelhof 

Hema, w.o. vestiging Beek - traktatie paaseieren en paaseitjes/chocolade 

Ed Heuvelmans en Rotary Club Landgraaf- bloemen + spandoek ‘Dank voor jullie tomeloze inzet’ Rotary 

Club Landgraaf 

ING Bank - 25 cadeaubonnen voor Bruna voor alle Meander medewerkers 

Jumbo Eygelshoven, Paaspakket 

Kaasshop Kerkrade Centrum - attentie klanten TZ 

Kärcher - professionele terrasreiniger 

Kienvrijwilligers - paaseitjes 

Ellen Knibbeler - handcrème 



 

 

Karin, Sandra en Ellis Krausen - mooie spandoek bij d’r Pool voor de medewerkers Hambos. Ontwerp en 

druk Jan Willem van Buck 

Pastoor Hans Kreuwels (Kerkrade) en Marielle van der Wijck - palmtakjes 

Lionsclub Heerlen - legpuzzels voor bewoners wijkzorgcentrum Dokter Calshof 

Lieve videoboodschap van Lotte 

PV Luckerheide - Tony Chocolonely 

Luckerheide - sponsoring 2 mobiele huiskamers: 

Alogo, Concept-C, D&D Verhuur, Franssen Franken, Hesi, Lions Club Kerkrade, Meer dan bloemen, MH 

Roadstyling, Rabobank, SAM Security, Transpo-Nuth BV, Vegro, Vivas,  

Nexus Coaching - videoboodschap 

Orifilame, collega Ilona - sponsoring handcrème voor medewerkers 

Pedero Catering - heerlijk gebak voor bewoners en medewerkers van o.a. de Hambos, De Dormig, Hoog 

Anstel en de Lückerheide 

Pastoor Pisters, Simpelveld - 25 DVD’s Passion 2018 Simpelveld 

Plus Franssen, Kerkrade - leuke attentie voor de bewoners van de aanleunwoningen Vroenhof, 

geïnitieerd door het buurtteam Vroenhof 

Plus Schinveld - bloemen voor hospice De Vlinderhof  

Poolse Smaken, een Poolse online winkel, gevestigd in Nederland, met heerlijke traktaties voor de 

bewoners van Pieterstaete. 

Stichting Present Parkstad - planten en bloemen voor klanten Meander Thuiszorg in heel Parkstad 

Randy’s Bloemen - bloementraktatie voor Vroenhof 



 

 

Roda JC voetballers - voetbalshirts met de tekst Medisana - Samen sterk voor de regio 045 - Bedankt 

Toppers 

Chris van Rooij, voorzitter Cliëntenraad Dokter Calshof - 115 hartjes en andere figuurtjes, gehaakt door 

zijn echtgenote, voor de medewerkers van Dokter Calshof 

Graziella Roos - prijswinnares Rousseau Chocolade. Grote paashaas gedoneerd aan bewoners 

Heereveld 

Rotary Club Landgraaf - bloemen plus spandoek ‘Dank voor jullie tomeloze inzet’ samen met Ed 

Heuvelmans + ‘All you need is aandacht tour’ voor de bewoners van Dokter Calshof, Heereveld, 

Firenschat en De Dormig. 

De Schatgraver school - mooie tekeningen 

Boer Schulzes - berg aardappelen Marjo, deze stond er al in. Stond alleen alfabetisch niet goed.  

Kenneth Seegers - tussenstukjes mondkapjes uit 3D-printer 

Sligro Maastricht - 120 grote Paaseieren + reuze ei 

Tuincentrum Stoelinga Landgraaf - mooie bloemen 

Sandra Stolarski - Oriflame handcreme voor klanten van Meander Thuiszorg dementieteam, gesponsord 

door de medewerkers en familie van het team 

SP Landgraaf - krijttekening Heereveld en De Dormig #onze helden 

’t Suikerpotje - bloemenballons en virtuele bloemen 

Team Toverland - mooie kaart voor de zorgtoppers 

Ultras Kerkrade - Roda fans tegen corona - tulpen en fruit 

Vivara Nederland Natuurbescherming voor Hospice De Vlinderhof Kerkrade, vogelvoederplaats voor 

Hoog Anstel 



 

 

Burgemeester Vlecken - videoboodschap + kaartje 

Bakkerij Voncken - bijdrage paasattentie Meander medewerkers / High Tea voor bewoners Pieterstaete 

VV De Parkstad Bock - Peter Bierman - wafels  

Stichting Wensulance + brandweer Kerkrade - ontmoeting moeder met zoon  

Bianca Winkeler en haar 79-jarige moeder - gebreide tussenstukjes voor de mondkapjes t.b.v. Meander 

Thuiszorg 

Lei en Marie-Jose van der Wouw - zakken vol knutselmateriaal + persoonlijke attentie voor elk 

personeelslid zorgbungalows Heiveld 

Dennis Zeestraten (Dennis tattooer) - Old school posters om de zorgmedewerkers te eren en een hart 

onder de riem te steken 

 

Optredens langs diverse Meander locaties 

Bert - muziek voor bewoners 

Finalisten Miss Beauty en Miss Teen verkiezingen Limburg 2020 - mooie videoboodschap voor onze 

zorgtoppers 

DJ Huub Blaauw - gezellige muziek bewoners Vroenhof 

Ivo van der Bijl - zang bij Kling Nullet 

DJ Dino met oude hits 

Draaiorgelmuziek voor Kapelhof, mogelijk gemaakt door een buurtbewoner 

Jo Essers en Alf Franken - organisatie gemeente Gulpen-Wittem in samenwerking met en op initiatief 

van het Oranje Fonds en Ali B.) 



 

 

DJ Flugel, optredens op diverse locaties 

Tim Hamers, zang voor Kapelhof 

Happy Hendrix - zang  

Marc Hermans, L1 verzoekplaatjes 

Martin Hurkens, zanger - techniek verzorgd door Romano Nikki Hoen 

Ad Linhard - muziek Heereveld  

Leo Jongen, Huub Dorscheidt en andere initiatiefnemers - mooie bemoedigende woorden ter 

ondersteuning van de bewoners en de medewerkers en vrolijke muziek 

Duo Joyride uit Enkhuizen - muzikaal optreden, gesponsord door CleanLease 

Nadine Maes (zang) en Annemie Sluijsmans (piano) 

Collin Martin Harmonika 

Gymnastiekvereniging Olympia Landgraaf - acrogroep - Reggie, Virgie en Tessa voor zorgbungalows 

Heiveld 

DJ Paul en Paulus  

Dino Pellizzon - gezellige muziek vanaf een boot bij Firenschat 

DJ Peter en DJ Maurice - muziek 

Monique Pluijmen-Dupuis - zang 

Albert Triest - openlucht concert met accordeon 

Marco Vonk - zanger 

Roger Vroomen - muziekoptreden met accordeon 



 

 

 

Familieleden/kleinkinderen/naasten/buurtbewoners/medewerkers/vrijwilligers 

Bloemen / kaarten / lichtpuntjes) / knutselwerkjes / stoepkrijttekeningen /diverse traktaties, zoals b.v. 

heerlijk Chinees eten / tafelzeilen voor Heiveld 

Echtgenoot van collega - spandoek ‘Met elkaar voor elkaar’ 

Cadeau van collega’s BarbaraHoes 

Mooi zonnehart 

 


