Bewaar mij

tot juni

Méér dan zorg alleen

2022!

Meander eXtra is voor iedereen, ook als u (nog) geen hulp of zorg
nodig heeft. Jaarlijks kunt u geld besparen bij diverse bedrijven zoals
(zorg)verzekeraars, sportscholen, dagjes uit en diensten aan huis.

Wassen zonder water

Makkelijk, hygiënisch en comfortabel

Abonnee aan het woord

Stoppen met roken door lasertherapie

Scan deze QR code
en beluister
direct het
abonneeblad!

Meander eXtra is onderdeel van MeanderGroep Zuid-Limburg

Beste lezer,
De zomer van 2021 verliep iets anders dan iedereen vooraf bedacht had. We hebben nog steeds
te maken met Covid en alle gevolgen daarvan
die het dagelijks leven beïnvloeden. De abonneepas van Meander eXtra kan weer gebruikt worden
bij bedrijven die diensten met korting aanbieden.
Diensten die het u in het dagelijks leven makkelijker en leuker maken waardoor u zich vitaal en
zelfstandig voelt.

Maastricht en is gebaseerd op de populaire tv-serie die
van 1978 tot 1980 immens populair was. Uiteraard kunt
u kaarten hiervoor kopen met een aantrekkelijk abonneevoordeel!
Ook hebben we een lekker winterrecept voor u en leest
u in de rubriek ‘abonnee aan het woord’ een succesvolle
ervaring over het stoppen met roken.

Voordelen
gelden uitsluitend voor
abonnees van Meander eXtra
op vertoon van een
geldige abonneepas.

Zoals u gewend bent vindt u op de achterkant van dit
In dit blad zijn nieuw aangesloten en reeds bestaande

abonneeblad het totale overzicht van alle aangesloten

bedrijven en diensten uitgelicht, met natuurlijk boordevol

bedrijven en diensten. Zie ook www.meanderextra.com

voordelen voor u als abonnee. Zie bijvoorbeeld onze

voor meer informatie.

nieuwe Mantelzorg workshop ‘Combineren kun je leren!’
en het interview over de spektakelmusical “Dagboek van

Wij wensen u veel plezier met

een Herdershond” op pagina 4. Deze musical is ontwikkeld

het lezen van ons abonneeblad!

door Albert Verlinde in samenwerking met Toneelgroep

Team Meander eXtra

Meander eXtra
klanttevredenheidsonderzoek
In de zomer van 2021 heeft Meander eXtra u de
mogelijkheid gegeven om een enquête in te vullen
over de abonnementen en het servicepakket van
Meander eXtra. Ruim 750 personen hebben aan
deze enquête deelgenomen, een mooi resultaat.

Meander eXtra wenst
u fijne kerstdagen
en een gelukkig
en gezond 2022

Colofon
Op al onze diensten en producten
gelden onze leveringsvoorwaarden.
Voor meer informatie zie onze
website www.meanderextra.com
Meander eXtra is onderdeel van
MeanderGroep Zuid-Limburg

Teksten en eindredactie
Judith Geelen, Amy Weijers

Met medewerking van:
Lynn Backus, Carolien Beaujean, Mick Duschak,
Manon Eck, Marie-Thérèse Franssen,
Angèle van Kasteren, Yvonne Keulen

Verschijning en oplage
2 keer per jaar, 47.500 stuks

Ontwerp
Vormzuid

Fotografie
Anne Jannes (Coverfoto + foto Mpower Laser)

Drukwerk

Hoe blijft u op de hoogte
van alle voordelen van
uw abonnement?

Indien gewenst kon u uw gegevens achterlaten
om één van de vijf prijzen te winnen; een dagentree
voor 2 personen van Thermae 2000. De winnaars
zijn inmiddels persoonlijk via e-mail op de hoogte
gebracht. Wij wensen hun veel ontspanning toe bij
Thermae 2000.

Abonnementsvormen
U kunt bij ons kiezen uit twee abonnementen:
• Basisabonnement € 11,- per kalenderjaar
Korting op diensten en (zorg)verzekering.

www.meanderextra.com

• Plusabonnement € 14,- per kalenderjaar

Onze website waarop u alle informatie vindt over

• Alle voordelen van het Basisabonnement.

onze diensten en leveranciers, onze abonne-

• Gratis uitleen van eenvoudige loophulpmiddelen

menten, nieuws en acties. Abonneren kan direct!

(krukken, rollator, looprek, vierpootwandelstok)
voor de eerste 13 weken.

Abonneeblad
Het blad speciaal voor Meander eXtra abonnees.

• Gratis deelname aan onze tablettraining.

Verschijnt 2 x per jaar, in juni en december.

Abonnementen gelden voor het hele gezin en prijzen zijn per kalenderjaar.
Het abonnement wordt automatisch verlengd tenzij de abonnee schriftelijk,
per mail of telefonisch opzegt voor 1 november van het lopende jaar.

Meander Magazine

Voor meer informatie, aanmelden en voorwaarden:

Het huis-aan-huis blad van MeanderGroep.

045 - 574 88 00 I meanderextra@mgzl.nl I www.meanderextra.com

Verschijnt 4 x per jaar. Heeft u een ‘Nee-Nee’
sticker en wilt u het blad ontvangen, mail naar
marcom@mgzl.nl.

Digitale nieuwsbrief
Onze digitale nieuwsbrief verschijnt elke maand.
Aanmelden kan via onze website.

Andi Smart Print Solutions

Disclaimer
Bij de samenstelling van dit abonneeblad
is uiterste zorgvuldigheid betracht.
Meander eXtra aanvaardt echter geen
enkele aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden en de mogelijke
gevolgen daarvan.
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Facebook en Instagram
Volg ons op Facebook en Instagram:
‘meander extra’.
Zijn uw (adres)gegevens gewijzigd, geef uw
nieuwe adres dan per e-mail aan ons door!

045 - 574 88 00
Bereikbaar op ma t/m vr
van 09.00 - 16.00 uur

“Ik
kan
iede het
aan reen
rad
en”
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Nicole den Doop kwam via
Mpower Laser van het roken af

Ze rookte jarenlang gemakkelijk een pakje per dag. Maar inmiddels is Meander eXtra-abonnee Nicole
den Doop alweer ruim een jaar gestopt. Via haar abonnement kwam ze in contact met Mpower Laser. Na
alle pogingen die ze al had ondernomen om te stoppen was deze eindelijk effectief. “Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit nog een sigaret aanraak.”

MPower Laser
Lasertherapie is te vergelijken met acupunctuur,
maar dan met laserlicht. Het is één van de meest
succesvolle manieren om van uw rookverslaving
af te komen. Lasertherapie vermindert de trek in

Nicole had genoeg redenen om te stoppen. Ze wilde aan haar

lichaam voelde is ze voor een korte nabehandeling terug

een sigaret, onderdrukt ontwenningsverschijnselen

gezondheid werken, het roken werd steeds duurder en haar

gegaan en vanaf toen ging alles op eigen kracht. “Je wordt

en voorkomt daarmee gewichtstoename. Naast de

jongste zoon vond het een verschrikkelijke gewoonte. Nicole

van je lichamelijke verslaving afgeholpen, alleen moet je zelf

geijkte auriculo (oor acupunctuur) worden nog 30

vertelt: “Ik was in al die jaren al meerdere keren gestopt en

nog werken aan het gewoontegedrag. De sigaret was mijn

punten op het lichaam behandeld, wat de methode

alles wat je kunt bedenken heb ik geprobeerd: van pleisters

maatje en bij vlagen dacht ik nog: heb ik mijn sigaretten bij

uiterst effectief maakt. De behandeling wordt bij u

tot kauwgom. Ook laseren had ik wel eens geprobeerd, maar

me of waar kan ik hier naar buiten om te roken? Maar omdat

thuis gegeven, in uw eigen vertrouwde omgeving.

dat was niet te vergelijken met deze methode van MPower

de behoefte weg is, kun je daar goed mee omgaan. Ik ben nu

Laser waar echt uitgebreid de tijd voor je wordt genomen.

zo blij geen slaaf meer te zijn van het roken. Ik kan het echt

Met een laserpen werden diverse punten in mijn lichaam be-

iedereen aanraden.”

handeld. Ik lag op een bed, heel rustig met een fijn muziekje.

Abonneevoordeel
€15,00 euro korting. U betaalt

Manuela die de laserbehandeling uitvoerde, legde alles

Een volgend voornemen van Nicole is ook het sporten actief

goed uit.” Toen Nicole thuis kwam was ze moe en kon alleen

te gaan oppakken. “En ook daar heeft Meander eXtra genoeg

nog maar slapen. In de tijd die volgde had ze geen behoefte

aanbod voor”, vertelt ze lachend. “Dus ik zal mijn abonneepas

meer aan een sigaret. Omdat ze wel nog wat onrust in haar

beslist nog vaker gebruiken!”

€160,00 i.p.v. €175,00.

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

Speciale actie voor abonnees bij Thermae 2000
Geniet in januari 2022 van een Thermae 2000 arrangement (excl. lunch) voor €45,00 (i.p.v. €75,00) per persoon.

Inhoud arrangement:
• Dagentree
• Keuze uit een van de volgende activiteiten: shiatsustoel, solarium, surprise party
• Badjas, badhanddoek en slippers
• Goodiebag
Optioneel: 2-gangen lunch (soep en broodje) voor €12,50 i.p.v. €14,95.

Reserveren
Reserveer uw arrangement via www.thermae.nl/meander-januari-special met de kortingscode MEA22XTRA en geniet van een heerlijke wellnessdag in januari bovenop de Cauberg.
043 - 609 20 00 | info@thermae.nl | www.thermae.nl
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“Een ode aan het rijke
verleden van Limburg”
Wie bleef er vroeger niet voor thuis? De populaire tv-serie ‘Dagboek van een Herdershond’ was van 1978
tot 1980 immens populair. Opgenomen in Limburg geeft deze serie een goed beeld van die rijke Roomse
tijd, aan de vooravond van de opening van de mijnen. Het inspireerde Albert Verlinde om er een spektakelmusical van te maken in samenwerking met de Toneelgroep Maastricht. “Het wordt een ode aan de Limburgse
geschiedenis” vertelt de theaterproducent.
We hebben afgesproken aan het Vrijthof in Maastricht waar

van de mijnen, op de vooravond van een nieuw tijdperk. We

Albert los barst over zijn liefde voor Limburg. Zelf opgegroeid

hebben er vaak een idyllisch beeld bij, maar elke tijd heeft

in Heerlerheide, bracht hij daar 7 jaar van zijn jeugd door en

zijn eigen problemen. Wat dat betreft is de tijd voor het uit-

woonde daarna nog twee jaar in Susteren. “Het zijn toch de

brengen van deze musical perfect.” Zijn ideeën kregen steeds

belangrijkste jaren van je leven, waarin je als mens wordt

meer vorm, zeker toen bleek dat de Toneelgroep Maastricht

gevormd”, blikt hij terug. Hoewel zijn zachte ‘G’ compleet is

met hetzelfde idee speelde.

verdwenen, zijn de herinneringen aan zijn jeugd nog des te

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Dagboek van

levendig. Hij zat op een jongensschool, deed zijn communie

een Herdershond wordt als spektakelmusical vanaf mei 2022

(wat hem nog een mooie fiets opleverde) en zong in het kerk-

60 keer gespeeld in het MECC in Maastricht.

koor. “Maar dan op maandagavond na de repetities gauw

Abonneevoordeel

naar huis voor de tv-serie” blikt hij lachend terug.

€11,50 korting op een 1e rangs ticket.
Dat hij zelf ooit nog iets met dat verhaal zou doen; die gedachte kwam pas vijf jaar geleden bij hem op. Albert: “Ik wilde

De datum en tijdstip bepaalt u zelf (op basis van beschikbaar-

een musical gaan produceren. Als je dat doet, baseer je het

heid). Vul bij de reservering (bovenaan) uw abonneenummer in

verhaal op iets dat er al is, een stukje geschiedenis. We leven

en u betaalt € 67,50 in plaats van € 79,-. Boeken kan via www.

nu in een tijd waarin veel onzeker is en dat bracht me terug

eventim.nl/meandergroep of telefonisch via 0900-1353 (0,60

naar de jaren zeventig. Ook toen stond Limburg met de sluiting

p/m) o.v.v. Dagboek van een Herdershond, MeanderGroep.

€ 11,50 korting voor
abonnees op het
musicalspektakel
Dagboek van een
Herdershond.

Workshop ‘Combineren kun je leren’

Wij zoeken
digitale
vrijwilligers!
Vindt u het ook zo leuk om digitaal bezig te zijn met uw tablet en om andere
mensen hierbij te ondersteunen? Dan
zijn wij op zoek naar u!
Als vrijwilliger geeft u les aan een kleine
groep (max. 6 personen) die een tablet (Apple
of Samsung) heeft aangeschaft maar nog
niet helemaal weet hoe hiermee om te gaan.
Als ervaringsdeskundige gaat u er mede voor
zorgen dat de deelnemers na drie trainingen
op een zelfstandige manier aan de slag kunnen met hun tablet. Ervaring leert dat deze
trainingen sociaal en erg leerzaam zijn!
Wat gebeurt er als de zorg om de hoek komt kijken? Wellicht

Voorwaarden deelname:

moet u dan heel veel ballen tegelijk in de lucht houden en is

•		U bent mantelzorger

Tijdens het geven van deze trainingen krijgt u

het lastig om uw weg in zorgland te vinden. Hoe blijft u toch

•		U beschikt over een pc/tablet

voldoening doordat u andere mensen helpt.

goed voor uzelf zorgen in deze veranderde situatie?

•		U kunt via het programma Teams deelnemen

Samen met een leuk team vrijwilligers zorgt u

•		U kunt zich aanmelden met uw eigen e-mailadres

ervoor dat de trainingen succesvol zullen zijn.

Meander eXtra en Steunpunt mantelzorg kunnen u hierbij

		(waarop u tevens ook later de uitnodiging op ontvangt).

ondersteunen en wegwijs maken in de mogelijkheden via de

		Vermeld hierbij uw telefoonnummer.

Spreekt bovenstaande u aan en wilt u meer

online workshop op een van onderstaande data:

•		Min. deelname is 4 personen, max. 6 personen

informatie maak dan nu een afspraak voor

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

een vrijblijvend gesprek! Neem contact met

Aanmelden:

ons op via:

045 - 574 88 00 | meanderextra@mgzl.nl |

045 - 574 88 00 | meanderextra@mgzl.nl |

www.meanderextra.com

meanderextra.com/digitale-vrijwilligers

Beter in uw vel zitten? Gezond en vitaal blijven?
Wilt u beter slapen, minder piekeren, rugklachten
verminderen of beter omgaan met de overgang?
U doet het op het Gezond Leven platform. U vindt er
allerlei workshops en apps voor een fitter en opgewekter gevoel.
U kunt gratis gebruik maken van ons Gezond Leven platform.
Ook als u niet bij VGZ verzekerd bent. U vindt op dit platform:
V

Webinars voor een gezonde leefstijl

V

Oefenprogramma’s voor een pijnvrije rug

V

Cursus omgaan met een aandoening

V

Tips om beter te slapen en te ontspannen

V

Kookboek met lekkere, gezonde recepten

Samen voor een gezonder Nederland.
Elke dag weer.
Door goed voor uzelf te zorgen, voelt u zich gezonder.
Dat is goed voor u én de mensen om u heen. Zo zorgen
we samen voor een gezonder Nederland. En houden
we de zorg toegankelijk en betaalbaar. Voor nu én in
de toekomst.

Lees meer op
vgz.nl/gezond-leven

Abonneevoordeel
• 3% korting op de basisverzekering VGZ Basis, Ruime en Eigen Keuze (niet op VGZ Bewuzt)
• 10% korting op aanvullende verzekeringen, VGZ Aanvullend Goed, Aanvullend Beter en Aanvullend Best

Nieuw

(geen korting op Tand goed, beter en best)
088 - 131 12 34 | www.vgz.nl/meanderextra

CZ Extra’s
Bij een zorgverzekering van CZ krijgt u meer dan 20 extra’s. Ook als u geen zorg nodig hebt:
er zit altijd wel iets voor u bij. Van korting op sportspullen tot handige apps. Zo blijft u fit en
gezond. En natuurlijk is CZ er ook voor u als u zorg nodig hebt. Benieuwd naar alle extra’s?
Kijk op www.cz.nl/extra.

Wat als ik er
niet meer ben...
Al eens nagedacht over de gevolgen
van uw overlijden?
Maak van uw nabestaanden geen spoorzoekers.

Regel het goed, regel het nu.

Hulp nodig?
Maak een persoonlijk stappenplan

verpleegkundige, óók ’s avonds en in het weekend.

Waar klopt u aan als u hulp nodig hebt zoals verpleging

heidslijn 088 - 555 73 33.

•		De voorbereiding van uw erfenis bij leven,

Wijzer maakt u binnen 2 minuten uw persoonlijke

Werk aan een gezonde leefstijl

•		De afwikkeling van uw nalatenschap, van mogelijke

stappenplan.

Ook fitter worden? Meld u aan voor het gratis Get

Download App de Verpleegkundige of bel de Gezond-

aan huis, hulpmiddelen of vervoer? Met de CZ Hulp-

Fit programma. U ontvangt een persoonlijk plan

Binnen 1 uur gezondheidsadvies

met recepten en sportoefeningen, ontwikkeld door

Twijfelt u of u naar de dokter moet? Of hebt u een

voedings- en sportdeskundigen. En u kunt starten

korte vraag over uw gezondheid? Chat met een

wanneer het ú uitkomt.

Abonneevoordeel
• 2,5% op de basisverzekering (met uitzondering van CZ direct)
• 5% op de aanvullende verzekering
• 5% op tandarts verzekering
• Kiest u voor de aanvullende verzekering Leden?
Dan vergoedt CZ uw lidmaatschap van Meander eXtra.
Bel Meander eXtra voor het collectiviteitsnummer. 088 - 555 77 77 | www.cz.nl/meander-extra

Wij verzorgen voor u:
		van inventarisatie tot (levens)testament
		uitvaart tot aangifte erfbelasting
•		Een vast aanspreekpunt voor alle werkzaamheden,
		duidelijk en begrijpelijk
•		24/7 toegang tot ons uniek fysiek en digitaal
		nalatenschapsdossier, transparant en inzichtelijk

Abonneevoordeel
Gratis informatiegesprek en bij gezamenlijke
nalatenschapsregistratie 25% korting vast
tarief of 10% korting op het uurtarief.
06 - 523 903 69 | info@watalsikernietmeerben.nl |
www.watalsikernietmeerben.nl
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Wassen zonder water:
Makkelijk, hygiënisch en comfortabel
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 makkelijker vindt om zonder water te wassen.
Door de samenstelling van de producten worden de reiniging
en verzorging gecombineerd in één handeling. Afspoelen of

Abonneevoordeel

afdrogen is niet meer nodig. De producten zijn geschikt voor

10% korting op de eerste bestelling met kortingscode:

alle huidtypes. U kunt de washandjes en wasdoekjes opwarmen

Waspakket10%. Alleen geldig op de waspakketten

in de magnetron voor een comfortabele, warme wasbeurt.

en de Palliatieve Zorgbox.
Ga naar www.careboxcompany.nl/collections/

Er zijn 4 verschillende waspakketten verkrijgbaar:
• Swash Basis waspakket;

meanderextra-voordeel voor het plaatsen van uw bestelling
en voer de kortingscode in bij het afrekenen.

• Swash Incontinentie waspakket;
• Swash Incontinentie Pluswaspakket;
• Palliatieve ZorgBox.

Lingerie voor borstprothese;
Ankie Care 4 You

0413 - 33 07 52 | service@careboxcompany.nl |
www.careboxcompany.nl

Pruiken Thuiszorg Nederland,
dé haarwerkspecialist voor u!

In haar praktijk adviseert Ankie klanten na een

Kaalheid of haarverlies? En heeft u een pruik of

borstamputatie, borstsparende operatie en na een

maat-haarwerk nodig? Dan kan Pruikenthuiszorg

reconstructie. Haar doel is om een zo goed mogelijke

Nederland u helpen. Uw haar verliezen is al moeilijk

passende borstprothese en bijpassende lingerie/

genoeg, daarom worden al jaren haarwerken bij

badmode te adviseren. Het belangrijkste vindt Ankie

cliënten in een vertrouwde omgeving aangemeten.

dat u op een prettige manier geholpen wordt. Heeft

De professionele haarwerkspecialisten reizen met

u een borstsparende operatie of borstreconstructie

een ruime keuze aan pruiken door heel Nederland

ondergaan dan bestaat de mogelijkheid tot een

om bij u op huisbezoek te komen. Pruiken Thuiszorg

deelprothese aan te meten om zo goed mogelijk de

Nederland is erkend door alle Zorgverzekeraars. Op

symmetrie terug te brengen. Daarnaast vindt Ankie

medische indicatie komt u voor vergoeding in aan-

het erg belangrijk om uw verhaal te horen en de wensen

merking. Er worden geen voorrijkosten berekend en

die u heeft. Door de kleinschalige praktijk is haar

uw afspraak is geheel vrijblijvend.

aanpak persoonlijk en kan ze voldoende tijd en aan-

De wens van de klant staat centraal. U ontvangt een

dacht geven. Bezoeken aan praktijk en huisbezoeken

liefdevolle en geduldige benadering om u te helpen

uitsluitend op afspraak. Ankie Care 4 You is SEMH gecer-

bij het maken van de juiste keuze.

tificeerd en wordt door alle zorgverzekeraars erkend.
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Abonneevoordeel

Abonneevoordeel

5% korting op lingerie of badmode

Een gratis verzorgingspakket t.w.v. € 38,50 cadeau bij de aanschaf van een pruik.

046 - 204 15 78 | info@ankiecare4you.nl |

0299 – 76 29 10 | info@pruikenthuiszorg.nl |

www.ankiecare4you.nl

www.pruikenthuiszorg.nl

Verhuizing en opslag
Gaat u binnenkort verhuizen en wilt u hierbij hulp van een professioneel verhuisbedrijf? Zie hieronder
een overzicht van onze verhuisbedrijven die kwaliteit bieden en waar u abonneevoordeel krijgt.
• Harreman Verhuizingen

• Inboedelzorg Keulen

Uw verhuizing precies zoals u dat wenst! Met vakbekwaam

Inboedelzorg Keulen bestaat uit een aantal diensten: hulp bij

personeel en een breed scala aan verhuismiddelen staat Top

verhuizingen en klussen, professioneel poetsen van particu-

Movers garant voor een piekfijn verzorgde verhuizing. Ver-

liere woningen, schilderen, behangen en handyman service.

huizen met Harreman Top Movers betekent verhuizen met

Prijzen per kwartier, zo betaalt u voor kleine klusjes niet teveel.

maximale zekerheid!

Abonneevoordeel: 10% korting
Abonneevoordeel: 10% korting

046 - 433 40 35 | info@inboedelzorgkeulen.nl |

045 - 523 33 33 | info@harreman.nl | www.harreman.nl

www.inboedelzorgkeulen.nl

• d’r Sjalter

• Uw zorg = Onze zorg

D’r Sjalter ruimt woningen helemaal leeg en brengt, indien

Uw Zorg = onze Zorg neemt u de zorg uit handen. U kunt

nodig, panden terug in de oude staat. Ook kan d’r Sjalter u

daarbij denken aan verhuizen, woningontruimingen, groen-

van dienst zijn bij kleinere verhuizingen. D’r Sjalter staat voor

voorziening en het professioneel poetsen van particuliere

u klaar!

woningen.

045 - 535 48 00 | info@sjalter.nl | www.sjalter.nl

Abonneevoordeel: 10 % korting op uurloon
045 - 528 66 69 | info@uwzorg-onzezorg.nl |
www.uwzorg-onzezorg.nl

Nieuw

Cleaning Service
‘t Hoen

UWassistent
Zuid-Limburg

Zie, Ruik, Ervaar schoon!

Huishoudelijke hulp: Bent u op zoek naar een vas-

u thuis voor een kennismaking. In dit gesprek wordt

Zowel zakelijk als particulier kunt u terecht bij Cleaning

te en betrouwbare huishoudelijke hulp? Uw assis-

o.a. besproken welke werkzaamheden/activiteiten

Service ‘t Hoen. Deze cleaning service biedt kwali-

tent Zuid-Limburg helpt u hierbij en werkt samen

gedaan moeten worden en of u eventueel gewenste

teit en werkt milieubewust voor een betaalbare prijs.

met veel enthousiaste dienstverleners die vooraf

dagen/tijden heeft. Vervolgens gaat zij op zoek naar

Van reguliere en specialistische schoonmaak zoals

gescreend zijn en graag het werk bij u uit handen

de geschikte kandidaat waarbij ze tevens het per-

glasbewassing en interieurverzorging tot verkoop van

nemen.

soonlijk aspect van u meeneemt in haar zoektocht.

hygiënemiddelen en kleinschalig tuinonderhoud.

Wanneer zij deze gevonden heeft komt deze persoon
Gezelschap & begeleiding: Heeft u begeleiding bij

kennis met u maken en wanneer er een wederzijdse

Abonneevoordeel

dagelijkse activiteiten zoals een doktersafspraak,

klik is, kan de dienstverlener meestal al spoedig bij

Particulier: Elke afspraak 20% korting

koken, administratie, wandeling of gewoon behoefte

u aan de slag!

op de glasbewassing zowel binnen als

aan wat gezelschap? UWassistent Zuid-Limburg helpt

buiten op vertoon van de abonneepas.

u naar het zoeken van een geschikte kandidaat!

Zakelijk: Zowel op de schoonmaak als

Voor zowel huishoudelijk hulp als gezelschap & be-

glasbewassing 10% korting op het

geleiding betaalt u alleen de gewerkte uren en ont-

uurtarief + bij een contract eenmalig

vangt u hiervan maandelijks een factuur (deze kan

20% korting op de eerste factuur.

tevens betaald worden vanuit een PGB).

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

Joan Pröpper is de vaste contactpersoon voor geheel
Zuid-Limburg en komt eerst (geheel vrijblijvend) bij

Abonneevoordeel
Servicekosten t.w.v. €14,95 gratis
06 - 555 550 33 | joan@uwassistent.nl |
www.uwassistent.nl
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Zondagsvlees; zoveel meer
dan een ambachtelijke maaltijd
Het gevoel van een behaaglijke zondag brengen Roger Vranken
en Bob Rensen met ‘Zondagsvlees’ bij de klanten aan huis.
“Of je nu jong, oud, ziek of zwak bent, iedereen heeft recht
op een dagelijks stukje ‘zondag’”, benadrukt Roger met veel
daadkracht in zijn stem. “Dit doen wij door het leveren van
eerlijke maaltijden aan onze klanten. Wij vinden het belangrijk
om te werken met regionale producten en vermijden conserveringsmiddelen”, vult Bob aan. De afgelopen jaren is er
veel veranderd. Die ouderwetse zondagen zien er nu heel
anders uit, wat ook gevolgen heeft voor de sociale kring om
ons heen. “Wanneer wij onze maaltijden bezorgen, bezorgen
we ook aandacht en gezelligheid. We vinden het belangrijk
om met onze klanten een praatje te maken”, vertellen beide
heren enthousiast.
Het sociale aspect staat bij ‘Zondagsvlees’ hoog in het vaandel.
Evenals het brengen van herinneringen. Herinneringen aan

Wie kan het zich nou niet herinneren; de zondagen van vroeger waarbij mam lekker
achter het fornuis in de potten en pannen stond te roeren? Waarbij dit tafereel vervolgens uitmondde in een gezellig moment aan tafel. Een moment waarop het hele
gezin aandacht had voor elkaar. Even gezellig samen zijn na een drukke werkweek.

die behaaglijke zondagen van vroeger. “Ik zal nooit meer één
van onze klanten vergeten; een weduwnaar die na het overlijden van zijn vrouw niet meer voor zichzelf kookte. Toen regelden zijn zonen dat wij zijn maaltijden gingen verzorgen.
Zijn reactie; het is net of mam weer voor me kookt”, zegt een
duidelijk geëmotioneerde Bob. Zo bezorgen Roger en Bob

Abonneevoordeel
10% korting op bestellingen gedurende
de eerste 3 maanden.

045 - 532 25 96 | info@zondagsvlees.nl | www.zondagsvlees.nl

met ‘Zondagsvlees’ zoveel meer dan enkel een ambachtelijke maaltijd. In een lekker stukje vlees met aardappelen en
groenten zit veel aandacht, herinneringen en gezelligheid
verborgen.

prij Laags
sga te
ran
tie!

Nieuw

HartenHoop

Apetito

RijbewijskeuringsArts.nl

Verlies en rouw zijn onlosmakelijk verbonden met

Met de maaltijden van apetito is het net of u thuis uit eten

Wanneer u op of na uw 75e jaar uw rijbewijs (C/D/E ) wilt laten

het leven. Naast het verlies van een dierbare kan er

gaat. U kunt op meerdere manieren bestellen en vaste ser-

verlengen, bent u verplicht u medisch te laten keuren. Hier-

ook sprake zijn van verlies van gezondheid of baan,

vice-chauffeurs leveren de heerlijke vriesverse en warme

voor kunt u terecht bij de RijbewijskeuringsArts, dokter Sadiek.

ervaren van verlies na een scheiding, ongewenst

maaltijden persoonlijk bij u thuis af.

Voordat u naar de keuring gaat, dient u eerst bij de gemeente

kinderloosheid of contactbreuk. Dit zijn slechts enkele

Voor iedere smaak wat wils, van de Hollandse keuken tot

een gezondheidsverklaring te kopen. Dat kan trouwens ook

voorbeelden van verliezen die een ingrijpende impact

internationale specialiteiten. U kunt kiezen uit een assortiment

via www.mijnCBR.nl (inloggen met DigiD).

kunnen hebben op het dagelijks leven en de toekomst.

met ruim 130 maaltijden, diverse soepen en desserts. Ook

Dokter Sadiek adviseert u om ten minste 4 maanden voor het

wanneer u door een dieet of voedingsgewoonte op zoek bent

verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te

Bij HartenHoop kunt u terecht voor individuele verlies-

naar geschikte maaltijden, bent u bij apetito aan het juiste

maken voor een keuring.

& rouwcounseling en therapie. Een plek waar u op

adres.

Keuringslocaties: Heerlen, Brunssum, Sittard, Venlo,
Maastricht, Weert, Geleen, Roermond, Venray, Echt.

verhaal mag komen en alle emoties, gedachtes en
gevoelens er mogen zijn. Waar we samen op zoek
gaan naar wat u nodig heeft en gericht werken aan
het meer draagbaar maken van uw verlies.
Als u een aanvullende verzekering heeft, krijgt u afhankelijk van het pakket bij uw zorgverzekeraar naast

Abonneevoordeel

Abonneevoordeel
10% korting op de maaltijden

Direct uw afspraak online boeken via

(m.u.v. bijgerechten)

www.rijbewijskeuringsarts.nl met 5% boekingskorting.

het abonneevoordeel een gedeelte per sessie vergoed.

Abonneevoordeel
10% korting per sessie

Leden:		

Rijbewijskeuring 75 + B/E		

€45,00

Wilt u meer informatie, het voordelige proefpakket proberen

Niet leden:

Rijbewijskeuring 75 + B/E

€52,50

of wilt u bestellen neem dan contact op via:

Maak eenvoudig een afspraak op de website, telefonisch of
door een mail te sturen.

08

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

0800 – 023 29 75 (gratis) | info@apetito.nl |

085 – 018 08 00 | afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl |

www.hartenhoop.nl

www.apetito.nl |

www.rijbewijskeuringsarts.nl |
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Met elkaar
bij dementie

En dan is er de diagnose dementie.
En u kunt er niets aan doen.
Eerst is het nog wel oké.
Eigenlijk een opluchting.
Want eindelijk weet u wat er
aan de hand is.
U kunt het aan.
Het lukt nu allemaal wel.
Hulp heeft u nog niet nodig.
En toch.
Als u nu niet uw grenzen aangeeft.
Als u nu niet weet waar u op wilt
inzetten.
Als u nu niet leert waar u goed in
bent bij het zorgen en wat u beter
kunt ‘uitbesteden’.
Als u nu niet weet waar u uw energie
uit haalt.
Dan verzuipt u binnenkort in de zorg.
Dan weet u straks niet meer waar
voor en achter begint.

We zijn benieuwd naar uw mening! We luisteren graag naar onze abonnees en alle ideeën zijn
welkom. Bijvoorbeeld over ons dienstenpakket, de inhoud van onze publicaties en meer. Hiermee
willen wij onze abonneeservice optimaliseren en ervoor zorgen dat onze abonnees tevreden blijven. Door uw mening te geven over diverse onderdelen van het Meander eXtra abonnement kunt
u een bijdrage leveren. Mocht u lid worden van het abonneepanel dan krijgt u maximaal 1 keer
per 2 maanden een uitnodiging voor een vragenlijst/bijeenkomst.
Wilt u zich aanmelden voor het Abonneepanel? Stuur dan een mail naar meanderextra@mgzl.nl
o.v.v. ‘Abonneepanel’. Graag in de mail uw contactgegevens en korte motivatie vermelden.

De Vegro zorgwinkel
in Brunssum is vernieuwd

Nieu

ws!

Abonnees krijgen een goodiebag cadeau in december 2021!

Neem dat van ons aan!
Vat de koe bij de horens nu en niet
straks.
Want dat is de enige manier om te
blijven zorgen.
Aanvaard dat dementie in uw leven is
en dat u het niet alleen kunt doen.

Samen bij al uw vragen
045 - 211 09 00 | info.parkstad@hulpbijdementie.nl |
www.hulpbijdementie.nl/parkstad

De hele maand december zijn er exclusieve acties om dit te vieren. Op het hele assortiment krijgt u standaard
10% korting en daarnaast op geselecteerde artikelen 20% korting! Zo betaalt u in december voor de
Topro Troja 5G rollator geen €409,-, maar €328,- en krijg je 20% korting op alle braces en de Omron M2
bloeddrukmeter.
Abonnees kunnen in de vernieuwde zorgwinkel terecht voor

Waar kunt u ons vinden?

het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen. Denk aan een

Vegro zorgwinkel Brunssum,

rollator om uw zelfstandigheid te vergroten of een brace om

Prins Hendriklaan 376, 6443 AE

zorgeloos te kunnen bewegen. Vegro is er voor elke zorgvraag

(in gezondheidscentrum MIJN)

en onze medewerkers helpen daar graag bij.

Telefoonnummer: 0900 – 288 77 66

Samen met de klant kijken we naar wat wél kan. Als dienst-

Openingstijden

verlener van zorghulpmiddelen helpt Vegro klanten de regie

Ma t/m vrij: 09.00 – 17.30 uur

over hun eigen leven te houden. Vegro, al méér dan 35 jaar

Zaterdag: 10.00 – 13.00 uur

dé leverancier van hulpmiddelen. Samen zorgen we ervoor.
* Niet geldig i.c.m. andere acties en/of kortingen. Deze acties
Wij kijken er naar uit om u te mogen ontvangen in onze ver-

lopen uitsluitend in de Vegro zorgwinkel Brunssum in decem-

nieuwde zorgwinkel. Daarom kunnen abonnees van Meander

ber 2021. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

eXtra de hele maand december een goodiebag ophalen.
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Alcoholvrije glühwein

Recept (4 personen) voor
een alcoholvrije glühwein
Ingrediënten
• 1 sinaasappel
• 0.5 l rode druivensap
• 1 kaneelstokje
• 1 steranijs
• 4 kruidnagels
• 1 mespuntje nootmuskaat

Bereiding:
Snijd de sinaasappel in partjes. Breng de druivensap, het
kaneelstokje, de steranijs, de kruidnagels, de nootmuskaat
en de sinaasappelpartjes aan de kook. Schenk de glühwein in
glazen en geniet van een heerlijk alcoholvrij winter drankje!
Bron: 24kitchen.nl

Zoek de 10 verschillen
Tussen deze 2 winterafbeeldingen zitten 10 verschillen. Vind ze alle 10 en maak kans op één van de drie dagentree vouchers
voor twee personen van Thermae 2000. Mail uw oplossing + uw adresgegevens vóór 31 december 2021
naar meanderextra@mgzl.nl o.v.v. 10 verschillen. Succes!
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Kappers aan huis
Regio							Naam				Telefoon		Eigen salon
BRUNSSUM, LANDGRAAF, HEERLERHEIDE, HOENSBROEK, WELTEN

Jolanda Cerfontaine		

06 - 230 555 68		

nee

BRUNSSUM, HOENSBROEK, HEERLERHEIDE			

Mel knipt thuis			

06 - 114 506 20		

nee

HEERLEN, GELEEN						Thuiskapperservice Natascha

06 - 225 605 32		

nee

KERKRADE 						Suzanne Lürken			06 - 253 625 10		nee

KERKRADE, EYGELSHOVEN					Hairdesigners Dajana Vreuls		

045 - 545 54 15		

ja

KERKRADE, LANDGRAAF, HEERLERBAAN			

Cindy's knipmobiel			

06 - 245 768 94		

nee

LANDGRAAF, KERKRADE, EYGELSHOVEN, HEERLEN		

Belinda Ector			

06 - 205 551 96		

nee

MEERSSEN, ELSLOO, BEEK					Kapsalon Hairline			

06 - 286 263 50		

nee

PARKSTAD						 Kapsalon Eugene, herenkapper

06 - 343 492 04		

ja

PARKSTAD, UBACHSBERG, KLIMMEN, RANSDAAL		

Hairstyling Mary-José Austen

06 - 430 300 88		

nee

SCHINNEN EN OMGEVING BEEK, MEERSSEN, NUTH, STEIN		

De Flitsende Schaar		

06 - 348 229 19		

ja

5% korting
per behandeling

op vertoon abonneepas

Pedicures

Regio							Naam				Telefoon		Extra			Huisbezoek

Eigen salon

BRUNSSUM						Happinesz.nl			045 - 888 55 16		medisch pedicure 		nee		ja
BRUNSSUM						Voetstuk Brunssum		06 - 199 248 03		medisch pedicure 		nee		ja
BOCHOLTZ, BEEKDAELEN, HEERLEN, LANDGRAAF, VOERENDAAL

Meriam Baltus			06 - 245 209 37		medisch pedicure		ja		nee

EYGELSHOVEN, LANDGRAAF					Sandra Middeldorp			06 - 111 233 73		medisch pedicure 		ja		ja
HEERLEN						G. van den Brand			045 - 542 86 07		pedicure			ja		nee
HEERLEN-HEERLERBAAN, KERKRADE				J. Kohlen-Breemen		045 - 542 35 68		medisch pedicure 		nee		ja
HEERLEN-HEERLERHEIDE					Pediq, S. Leers			06 - 466 145 65		medisch pedicure 		nee		ja
HEERLEN-MUSSCHEMIG					Salon Laluna, A. Thijssen		06 - 209 288 96		diabetes + reuma 		nee		ja
HEERLEN, HOENSBROEK, NUTH				Pedicure Janna			06 - 216 748 11		medisch pedicure 		ja		nee
KERKRADE, HEERLEN-HEERLERBAAN				Schoonheidssalon Betsie		045 - 541 65 36		diabetes + reuma 		ja		ja
KERKRADE EN OMGEVING					Pedicuresalon Esther		06 - 419 695 70		pedicure			ja		ja
LANDGRAAF, HEERLEN					H. Gommans			06 - 409 220 73		medisch pedicure 		ja		ja
LANDGRAAF, HEERLEN					C. Wingen			06 - 511 541 16		pedicure 			ja		ja
LANDGRAAF, HEERLEN, KERKRADE				Tanya Wals			06 - 405 925 85		medisch pedicure 		ja		nee
NUTH							Evérle Huid- en Voetverzorging

045 - 542 08 95		medisch pedicure sport

PARKSTAD						Feet & More By Rosalie		+32 494941180		medisch pedicure

nee		ja
ja		nee

* Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen dient u zich, vóórdat u de behandeling ondergaat, goed hierover te informeren bij uw eigen zorgverzekeraar, pedicure en/of podotherapeut.

Kappers en pedicures werken uitsluitend op afspraak.

Oproep

Wilt u als kapper, pedicure
en/of schoonheidsspecialiste
opgenomen worden in ons
dienstenpakket? Mail naar
meanderextra@mgzl.nl en
wij nemen contact met u op!

Wilt u als leverancier opgenomen worden in ons dienstenpakket?
Kunt u onze 46.000 abonneehuishoudens een mooi voordeel
aanbieden en denkt u dat uw product/dienst aansluit bij onze
doelstelling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wie weet
staat uw bedrijf in de volgende uitgave.
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Dienst aan huis

Fit, gezond & actief

Uiterlijk & verzorging

NIEUW: BEWEGEN VOOR OUDEREN

Motivador

FIT, VEILIG, VALBREKEN

Judokay Nikanshite

GEWICHTSBEHEERSING

Mpower Laser

HORMONALE VERANDERINGEN

Care for Women

KINDER TUIMELJUDO

Judokay Nikanshite

NATUURGENEESKUNDE

Clinique Indigo

SPORTEN

• BijHoen Fitness & Wellness
• Fysiotherapie Eurelings

AUDICIEN

• Beter Horen
• OogvoorOren.nl

GEBITSVERZORGING

• De Graaf C.I.P.T.
• Kunstgebit Parkstad
• Pro-Tand

KLEDING

• Damesmode Severens
• Jetten mode

LINGERIE VOOR BORSTPROTHESEN

• Ankie Care 4 You

OPTICIEN

• Groen Optiek

• TEN the lifestyle company

• Ma-Care

STOMA HULPMIDDEL

Stomydo

STOPPEN MET ROKEN

Mpower Laser

• Jan Schings

WANDELCOACH

De Ultieme Doorbraak

• Nederlandse Huisopticiens

YOGA

Yoga Body & Mind Klooster Simpelveld

PRUIKENSERVICE

Pruiken Thuiszorg Nederland

NIEUW: De Paradox

SCHOENEN (AANGEPAST)

Smeets loopcomfort

ZWEMMEN

Zwemcentrum In de Bende

SCHOONHEIDSSALON

• Absolute Beauty and Image

ZWEMMEN / SAUNA

• Goos Wellness

• Bianca Winkeler Body & Face

• Thermae 2000

• Lisa’s Beautysalon
• The Bea(u)ty Bar

Ontspanning

STOMA HULPMIDDEL

Stomydo

NIEUW: WASSEN ZONDER WATER ZORGBOX

CareBoxCompany

ALLEENSTAANDEN ACTIVITEITEN

Click4Friends

NIEUW: BEWEGEN VOOR OUDEREN

Motivador

BLOEMIST

Bloemsierkunst Tamara

CREATIEVE WORKSHOPS

Sjiekerie

ELEKTRICIEN

HK-Elektro

DAGJE UIT

Nederlands Mijnmuseum

GLAZENWASSER

• Cleaning service Kempermann

FIETSENWINKEL

BikeTotaal Brandhof Bikes Landgraaf

NIEUW: GEZELSCHAP & BEGELEIDING

UWassistent

Diensten in, om & aan huis
• NIEUW: Cleaning Service ‘t Hoen
HUISHOUDELIJKE HULP

• NIEUW: Cleaning Service ‘t Hoen

HORMONALE VERANDERINGEN

Care for Women

• D’r Sjalter

INTIEME ZORGVERLENING

De Ultieme Zorg

• NIEUW: UWassistent

MASSAGE

Massagepraktijk De Paradox

KEUKENS (AANGEPAST)

VANPAUL Keukens

NATUURGENEESKUNDE

Clinique Indigo

KLUSSENDIENST

• Dewoningopknapper.nl

SCHOONHEIDSSALON

• Absolute Beauty and Image

• D’r Sjalter

• Bianca Winkeler Body & Face

• Inboedelzorg Keulen

• Lisa’s Beautysalon

• R. Moes Montage

• The Bea(u)ty Bar

• Uw zorg = Onze zorg

VAKANTIES

• Van der Biesen Travel

OPRUIMSERVICE

• D’r Sjalter
• Inboedelzorg Keulen

• De Vinkenhof (Mechelen)

• Uw zorg = Onze zorg

VLIEGVAKANTIE MET ZORG

Speciaal reizen

YOGA

Yoga Body & Mind Klooster Simpelveld

REINIGINGSAPPARATUUR

Kärcher

NIEUW: De Paradox

TAPIJT-OF MEUBELREINIGING

Chem-Dry Fredriks

ZWEMMEN

Zwemcentrum In de Bende

TUINONDERHOUD

• D’r Sjalter

ZWEMMEN / SAUNA

• Goos Wellness

• Tuintechniek John Witjes

• Thermae 2000

• Uw zorg = Onze zorg

eXtra diensten & méér
ALARMERING ONDERWEG

Zinnovators

BEVEILIGING

S.A.M. - Security

CADEAUS EN KLEDING MET EIGEN OPDRUK

Klieë veer

CARAVAN ONDERHOUD

Caravan & Camper Schölgens

COMPUTER SERVICE

De PC Dokter Limburg

FOTOGRAFIE

Frösch Fotografie

GRAFONDERHOUD

Renkens Grafverzorging

HUISHOUDELIJKE HULP

• NIEUW: Cleaning Service ‘t Hoen
• D’r Sjalter
• NIEUW: UWassistent

NIEUW: HULP BIJ VERLIES EN ROUW

HartenHoop

HULPMIDDELEN

Vegro i.s.m. MeanderGroep

INTIEME ZORGVERLENING

De Ultieme Zorg

MAALTIJDSERVICE

• Apetito
• Catering van der Poel
• De Keuken Barones
• Food Connect
• Zondagsvlees

MAKELAAR

Animo Makelaars

NABESTAANDENZORG

Nabestaandenzorg Limburg

NIEUW: NALATENSCHAPSONTZORGING

Wat als ik er niet meer ben

NATUURBEGRAAFPLAATS

Natuurbegraafplaats Eygelshof

PERSONENALARMERING

MeanderGroep

REINIGINGSAPPARATUUR

Kärcher

RIJBEWIJSKEURINGEN

Dokter Sadiek, verschillende locaties

RIJLESSEN

Rijschool Roger

STOMA HULPMIDDEL

Stomydo

UITVAARTVERZORGING

Uitvaart Limburg

WAS- EN STRIJKSERVICE

Mengelers Textielreiniging

VERHUIZING EN OPSLAG

• D’r Sjalter
• Harreman Verhuizingen
• Inboedelzorg Keulen
• Uw zorg = Onze zorg

Trainingen, cursussen & workshops
BEAUTY WORKSHOPS

Absolute Beauty and Image

BLOEMSCHIK WORKSHOPS

Bloemsierkunst Tamara

CREATIEVE WORKSHOPS

Sjiekerie

DIVERSE WORKSHOPS

Natuurbegraafplaats Eygelshof

KOOKWORKSHOPS

Heuschen & Schrouff

NIEUW: MANTELZORG WORKSHOP

Meander eXtra i.s.m. Steunpunt Mantelzorg

RIJLESSEN

Rijschool Roger

SCOOTMOBIELTRAINING

Meander eXtra i.s.m. STGPL

TABLET TRAINING

Meander eXtra i.s.m. Meander Leren

TRAINING BASISZORG THUIS

Meander eXtra i.s.m. Meander Leren

VALPREVENTIE

Judokay Nikanshite

WANDELCOACH (DIVERSE TRAININGEN)

De Ultieme Doorbraak

YOGA WORKSHOPS

Yoga Body & Mind Klooster Simpelveld

Advisering & financiën
BELASTINGADVIES

• JR BelastingAdvies Particulieren
• MK- Adviseurs

MAKELAAR

Animo Makelaars

NABESTAANDENZORG

Nabestaandenzorg Limburg

NIEUW: NALATENSCHAPSONTZORGING

Wat als ik er niet mee ben

VERZEKERINGSKORTING

• CZ
• Univé
• VGZ

