ABONNEEBLAD 2018

BEWAAREXEMPLAAR

Meander steunt Alzheimer
Centrum Limburg
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*Abonnementen gelden voor het hele gezin. Vraag naar de speciale voorwaarden. De
contributie is per kalenderjaar. Prijzen zijn incl. 21% BTW. Prijspeil 2018.
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Tips & ideeën?
Heeft u een idee of suggestie voor een dienst of product? Laat het ons weten! We bekijken elk verzoek serieus voordat wij het aanbieden aan onze abonnees. U ontvangt
een terugkoppeling over wat we met uw idee gedaan hebben. Help ons uw abonnement nog meer op uw wensen en behoeften af te stemmen en vul het formulier in
op onze website: www.meandergroep.com/meander-extra/tips-en-ideeen

SUPER ACTIES! KIJK VERDER BIJ

Verklein uw kans op dementie
Wist u dat u zelf iets kunt doen om
de kans op dementie te verkleinen?
Uit medisch onderzoek blijkt dat leefstijl
verantwoordelijk is voor maar liefst 30%
van het aantal gevallen van dementie.
Met een gezondere leefstijl, oftewel
door een gezondere manier van leven
zorgt u voor gezondere hersenen oftewel een goede ‘hersengezondheid’.
En een goede hersengezondheid verkleint de kans op dementie.
Alzheimer Centrum Limburg - onderdeel van de Universiteit Maastricht is met ‘We zijn zelf het medicijn’ een
grootschalig voorlichtingsprogramma
gestart om meer mensen bewust te
maken van de relatie tussen leefstijl
en hun hersengezondheid.
Wat kunt u doen?
Volg drie leefstijladviezen:
• Blijf nieuwsgierig
• Eet gezond
• Beweeg regelmatig

[onderdeel van
MeanderGroep
Zuid-Limburg ]

Bezoek een informatiemiddag over
hersengezondheid.

Meander Voordeelshoppen

U wordt geïnformeerd over het onderzoek, het verkleinen van de kans
op dementie en het omgaan hiermee.
Alle datums vindt u op de website
www.wezijnzelfhetmedicijn.nl,
onder de kop ‘agenda’.

Abonnees van Meander eXtra krijgen ALTIJD
korting bij honderden bekende en populaire
webwinkels. Aanmelden gaat heel eenvoudig en is gratis. Gaat u web-winkelen? Kijk
dan eerst op voordeelshoppen.meandergroep.com of u eXtra kunt besparen.

Download de app Breincoach

Er is nu een speciale zomeractie voor de
abonnees van Meander eXtra!
Een Spray Sportfles met sprayfunctie, voor
€ 7,95 in plaats van € 25,00. Deze actie is
geldig t/m 31 juli 2018.
Handig om mee te nemen als u gaat sporten

De MijnBreincoach app, ontwikkelt
door het Alzheimer Centrum Limburg
en partners, geeft u zicht op uw persoonlijke hersengezondheid en helpt
u bij het zetten van kleine en haalbare
stappen naar een gezondere leefstijl,
en daarmee gezondere hersenen.
De app is gratis te downloaden in de
appstores en beschikbaar als website.
Wilt u meer weten? Kijk op de website
www.wezijnzelfhetmedicijn.nl

of een stukje gaat wandelen. De Sportfles
geeft een verkoelende spray met een druk op
de knop. Deze fles is vaatwasser bestendig
en heeft een inhoud van 500 ml.
Ga naar deze website pagina:
https://voordeelshoppen.meandergroep.
com/dealdonkey-1
en profiteer van deze actie.

www.meanderextra.com
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• Basisabonnement € 10,00
Profiteer van alle diensten en trainingen uit het basispakket. Een compleet overzicht vindt u op de achterzijde van dit blad.
• Plusabonnement € 12,50
Gratis uitleen van eenvoudige loopmiddelen (krukken, rollator, looprek, vierpootwandelstok) voor de eerste 13 weken, gratis deelname aan onze tablettraining
i.s.m. Meander Leren en diverse eXtra acties. Inclusief alle voordelen van het
Basisabonnement.
• Homeservice abonnement € 25,00
Particuliere hulp bij het huishouden via Meander Homeservice. Inclusief alle voordelen van het Basis- en Plusabonnement.
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U kunt bij ons kiezen uit drie abonnementsvormen*:
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• Mijn Meander eXtra
DEREX
Het blad speciaal voor Meander eXtra abonnees. Verschijnt 2x per jaar,
in juni en december.
• Meander Magazine
Het huis-aan-huis blad van MeanderGroep. Verschijnt 4x per jaar. Heeft u een ‘Nee-Nee’
sticker, maar wilt u het blad wel ontvangen? Stuur dan een mail naar redactie@mgzl.nl.
• Meander's
Het personeelsblad van MeanderGroep verschijnt 4x per jaar. Uitsluitend voor medewerkers en vrijwilligers.
• Parkstadpas nieuwsbrief
Digitale nieuwsbrief i.s.m. Parkstad Pas/Mr Helloo. Verschijnt 1x per maand. Meld
u aan via www.helloolimburg.nl.
• Facebook
Volg ons op onze Facebook-pagina: meander extra
• www.meanderextra.com
Onze website waarop u alle informatie vindt over Meander eXtra, onze abonnementen, nieuwe ontwikkelingen en mooie acties. Hier vindt u een aanmeldingsformulier voor nieuwe abonnees.
.

In dit abonneeblad presenteren wij u veel nieuwe leveranciers die u een abonneevoordeel bieden op hun uiteenlopende diensten.

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

W

Wat dacht u van een voordelig dagje uit, eXtra voordeel op internetaankopen, het
verbeteren van computervaardigheden of mooi en verzorgd de deur uit.
Van jong tot oud, Meander eXtra abonnees halen altijd voordeel en gemak uit het
uitgebreid pakket op het gebied van zorg, welzijn, fitheid, gezondheid, welbevinden,
preventie en wonen.
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Wist u dat u met uw Meander eXtra abonnement gebruik kunt maken
van diensten en producten die het leven een stuk gemakkelijker maken?
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Nieuwe leveranciers

25% KORTING BIJ 1E AANKOOP
6- OF 12-BADENKAART

FITNESS EN ZWEMMEN SAMEN VOOR
€20,00 (IPV € 22,50)

In de Bende

Zumum waar budgetfitness
echt budget is

Zwemcentrum In de Bende is de plek in Landgraaf voor
jong en oud om gezellig met andere leeftijdsgenoten in
het water te bewegen. Er zijn veel activiteiten, gericht op
diverse doelgroepen zoals Fifty Fit, Fifty Swing, aquafit en
babyzwemmen. Bovendien zijn er specifieke activiteiten
voor mensen met whiplash, hart- en vaatziekten, reuma
of fybromyalgie.
Bewegen in water geeft weerstand, maar ook steun. De
kans op blessures neemt hierdoor aanzienlijk af. Na afloop
van de les kunt u een bezoek brengen aan de horecagelegenheid. Kijk voor alle mogelijkheden en activiteiten op
www.indebende.nl of bezoek het zwemcentrum.
U als Meander eXtra abonnee ontvangt als nieuwe klant
bij zwemcentrum In de Bende bij aankoop van de eerste
6- of 12-badenkaart 2 of 4 toegangsbewijzen gratis.
Emmastraat 3, Landgraaf
045-569 81 81
www.indebende.nl

• De allerlaagste prijs in de omgeving voor onbeperkt
fitness plezier
• Geen langdurige contracten
• Maandelijks opzegbaar
• Geen opzegtermijn
• Geen inschrijfgeld
• Mogelijkheid tot pauzeren of gezellig napraten in het
horecagedeelte
• Ultra moderne fitness apparatuur
• Virtuele Gym gratis
• Mogelijkheid tot het volgen van groepslessen voor een
klein bedrag per maand
• Uitstekende kleedkamers met douchegelegenheid
• Gratis lockers
• Gratis parkeergelegenheid
• Tag deelbaar voor gezinsleden
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen.
Een proefles kan altijd, u betaalt hiervoor slechts € 5,00;
Dit wordt in mindering gebracht op uw abonnementsgeld
indien u binnen een maand na de proefles ook daadwerkelijk lid wordt.
U ontvangt als abonnee van Meander eXtra € 2,50 korting
op de combinatie van fitness en zwemmen en betaalt
€ 20,00 in plaats van € 22,50 per maand.
Ten Esschen 100, Heerlen
0900-9868
www.zumum.nl

€ 6,00 KORTING
(10 JAAR EN OUDER)
€ 2,00 KORTING
(KIDS 3 TM 9 JAAR)

10% KORTING

Kinderpraktijk Leontine
Bij kinderpraktijk Leontine kunt u terecht voor verschillende schoolondersteunende trainingen.
De volgende trainingen worden aangeboden:
• Begrijpend lezen! alle teksten de baas
In 6 stappen leert uw kind op een makkelijke manier
teksten lezen, begrijpen en onthouden.
• Ik leer anders
Is uw kind een beelddenker? Tijdens deze trainingen
vertalen we informatie naar beelden.
• Ik leer leren
Deze training biedt handvatten voor het makkelijker en
efficiënter leren.
• PestenBuitenWesten
Pesten wil iets duidelijk maken. Onderneem actie! Die
actie gaan we nemen door middel van de KomOp stappen. Deze bestaan uit: Kwaliteiten, Kracht, Ontspannen,
Ordenen, Overtuigen, Maatje en Mogelijkheden.
• Sta in je eigen kracht
“Ben ik wel goed genoeg, kan ik dat wel, dat lukt mij
nooit.” Zich snel aangevallen voelen, steeds twijfelen,
goed leren maar toch een onvoldoende”. Herkent u dit
bij uw kind? In deze training gaat uw kind aan de slag
met het sterker maken van zijn/haar IK.
Geen enkel kind past in één bepaald hokje. Bij aanmelding
zal er altijd gekeken worden wat uw kind nodig heeft.
Als abonnee ontvangt u 10% korting op alle trainingen.
06-15 56 52 31
info@kinderpraktijkleontine.nl
www.kinderpraktijkleontine.nl

GaiaZOO
Ga op reis in de leukste dierentuin van Nederland en ontmoet de mooiste en meest bijzondere dieren. Een bezoek
aan GaiaZOO is een complete wereldreis in één dag!
Spot op de Afrikaanse savanne een sierlijke giraffenfamilie
en reis door naar Zuid-Amerika waar de doodshoofdapen en
de rode brulapen boven uw hoofd door de takken klimmen.
In het gebied Taiga wacht een bijzondere ervaring. Tijdens
de wandeling door een prachtig landschap bewondert u de
meest unieke diersoorten. Zo maakt u kennis met veelvraten, grootoorvossen en muskusossen. Nog nooit van
gehoord? Dit zijn diersoorten die u niet vaak in Nederlandse dierentuinen tegenkomt. Sterker nog: de muskusos is
alleen in GaiaZOO te vinden!
Voor de kids biedt GaiaZOO een waar speelparadijs met
de reusachtige DinoDome; Europa's grootste indoor Dino
Speelpark.
U als abonnee van Meander eXtra betaalt op vertoon van
uw abonneepas € 14,50 p.p. Normaal € 20,50 (10 jaar en
ouder) en € 16,50 (kinderen van 3 t/m 9 jaar).
Dentgenbachweg 105, Kerkrade
045-567 60 70
www.GaiaZOO.nl

[onderdeel van
MeanderGroep
Zuid-Limburg ]

DIVERSE KORTINGEN

SnowWorld Klimpark:
het grootste van Europa

10% KORTING OP DE 1E AFSPRAAK

De Ultieme Zorg
De Ultieme Zorg is een escortbureau voor mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De beperkingen
zijn heel divers, van autisme tot meervoudig gehandicapt, van
mensen die zelfstandig wonen tot mensen die in een 24-uurs
setting wonen.
Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, genegenheid en
intimiteit. Mensen die ouder worden of een beperking hebben krijgen vaak niet de aandacht waar ze behoefte aan
hebben. De Ultieme Zorg richt zich op mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking die niet in staat
zijn om een relatie aan te gaan of een relatie te behouden.

Wist u dat het SnowWorld Klimpark met een oppervlakte
van 25.000 m2 het grootste klimpark van Europa is? Naast
het klimpark maken ook een spectaculaire Alpine Coaster en zes spannende Ziplines onderdeel uit van het totale park. Zowel de echte sportievelingen als recreanten in
alle leeftijden vinden hier iets naar hun zin. Na inspanning
kunt u lekker op het zonneterras ontspannen en genieten
van een drankje of tafelbarbecue.

Abonnees van Meander eXtra ontvangen 10 % korting op de
eerste afspraak.

De snowworld skihal is 365 dagen per jaar geopend met
uitdagingen voor elke wintersporter.
Als abonnee van Meander eXtra kunt u gebruik maken van
verschillende 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).

Maureen Hellenbrand
06-13 04 01 09
info@deultiemezorg.nl
www.deultiemezorg.nl

Witte Wereld 1, Landgraaf
045 – 54 70 700
landgraaf@snowworld.com
www.snowworld.com

Disclaimer: Bij de samenstelling van dit item is uiterste zorgvuldigheid betracht. Meander eXtra
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en de mogelijke gevolgen daarvan.

www.meanderextra.com

Nieuwe leveranciers

10% KORTING VANAF € 15,00

10% KORTING

Bloemsierkunst Tamara

HK-Elektro

Bloemsierkunst Tamara biedt diverse bloemwerken en
diensten aan:
• boeketten
• bloemwerk van diverse aard
• bruidswerk en ander gelegenheidsbloemwerk
• workshops bloemschikken
• bloem abonnementen
• grafverzorging
• tuinonderhoud

Met ruim 25 jaar ervaring, kunt u bij HK-Elektro terecht voor
alle werkzaamheden die met elektriciteit te maken hebben.

Tamara is al bijna 23 jaar de trotse eigenaar van deze
bloemenzaak. Kwaliteit en service staan bij haar voorop.
Tamara is aangesloten bij Fleurop voor bestellingen buiten de regio en zelfs in het buitenland. Voor het bestellen
van bloemwerk kunt u ook terecht in de webshop.

De eigenaar, Hans Kemmerling, is voor werkzaamheden
beschikbaar in de avonduren en op zaterdagen. Ideaal
voor werkende mensen die door de week geen tijd hebben,
of juist alleen tijd hebben in de avonduren.
Als abonnee van Meander eXtra ontvangt u 10% korting op
montagekosten (niet op materiaal).
06-24 54 84 99
hk-elektro@ziggo.nl

10% KORTING OP LINGERIE OF BADMODE

Bij de Graaf C.I.P.T. bent u op het juiste adres voor deskundig
advies en het aanmeten van uw nieuw te vervaardigen kunstgebit, klikgebit, immediaat prothese of partiële prothese.
Ook voor problemen aan uw huidige gebitsprothese, reparaties, rebasingen of uitbreidingen kunt u bij hun terecht. In
eigen laboratorium maken ze aan de hand van uw wensen
een individueel opgesteld en passend kunstgebit.
U bent niet afhankelijk van een verwijzing van de tandarts
om langs te komen. Laat de zorg aan uw kunstgebit over
aan De Graaf C.I.P.T.
Als extra service bieden zij behandelingen in het weekend
aan en bij medische belemmeringen huisbezoeken.

Maria Gorettistraat 172, Kerkrade
045-546 22 00
www.degraafcipt.com

Ankie: Care 4 You leverancier voor
het leveren van borstprotheses en
aanverwante artikelen
In haar praktijk adviseert Ankie klanten na een borstamputatie, borstsparende operatie en na een reconstructie.
Haar doel is om een zo goed mogelijke passende borstprothese en bijpassende lingerie/ badmode te adviseren.

20% KORTING

Hovenier & klussenbedrijf
Wesley van Erp
is gespecialiseerd in:
• tuinonderhoud
• bestratingen
• graafwerkzaamheden
• plaatsen van schuttingen, hekwerken en tuinhuisjes
• sloopwerkzaamheden
• stukadoren
• verven
• laminaatvloeren leggen
• aansluiten van verlichting
Abonnees ontvangen 20% korting op de uurprijs.
Voor meer informatie:
06-57 21 65 04

de Graaf C.I.P.T

Bel voor een vrijblijvende afspraak. Als abonnee krijgt u bij aanschaf van een nieuwe prothese een verzorgingsset cadeau.

U als abonnee van Meander eXtra krijgt op vertoon van uw
abonneepas 10% korting op bloemen of een boeket bij een
minimale besteding van € 15,00.
Heiveldstraat 123, Kerkrade
045-541 45 32
www.bloemsierkunst-tamara.nl

BIJ EEN NIEUWE PROTHESE EEN
VERZORGSET CADEAU

Het belangrijkste vindt Ankie dat u op een prettige manier
geholpen wordt. Heeft u een borstsparende operatie of
borstreconstructie ondergaan dan bestaat de mogelijkheid
tot een deelprothese aan te meten om zo goed mogelijk
de symmetrie terug te brengen. Daarnaast vindt Ankie het
erg belangrijk om uw verhaal te horen en de wensen die u
heeft. Door de kleinschalige praktijk is haar aanpak persoonlijk en kan ze voldoende tijd en aandacht geven. Iedere
donderdag is er een inloopdag van 9.30 – 17.00 uur.
Ankie: Care 4 You is SEMH gecertificeerd en wordt door
alle zorgverzekeraars erkend.

GRATIS ONDERHOUDSSET BIJ EEN BEHANDELING

Pro-tand
Een slecht passende gebitsprothese kan een behoorlijke
belemmering zijn in uw dagelijks leven. Pijnlijke kaken
en/of het constant rekening moeten houden met een loszittende gebitsprothese, bijvoorbeeld tijdens het eten en
praten, is zeer vervelend.
Tandprotheticus Daniël van der Zwaag is gespecialiseerd
in het vervaardigen van gebitsprotheses. Ook voor reparaties en aanpassingen van uw gebitsprothese bent u bij
hem aan het juiste adres. U kunt Pro-tand vinden aan de
oude markt in Waubach, ingang van de praktijk is op de
Kerkberg. Ook is het mogelijk om, indien u slecht ter been
bent, de behandelingen bij u thuis te laten plaatsvinden.
Abonnees ontvangen een gratis onderhoudsset bij een
behandeling.

Abonnees ontvangen 10% korting op lingerie of badmode.
Dorpstraat 63, Oirsbeek
046-204 15 78
www.ankiecare4you.nl

Praktijkingang: Kerkberg, Waubach Landgraaf
045-533 33 55
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00-12:00 uur)
www.pro-tand.eu

Bestaande leveranciers uitgelicht
Neven Matrasreiniging
Extra korting voor de maand JUNI en JULI 2018 op Matras
beschermers en Matrasreiniging!

DIVERSE KORTINGEN

De Matrasbeschermers houden uw matras vlekkenvrij
en hygiënisch schoon. Voor de kwaliteit dubbel geweven
MOLTON met PU en 4 stevige hoekspanners voor een
matras van 80/90 cm breed: betaalt u géén € 25,95/28,20
maar € 18,50.
Alle maten en verschillende kwaliteit mogelijk! Informeer

naar de kortingsprijzen voor juni en juli 2018.
De Matrasreiniging
€ 5,00 korting op éénpersoons matras 80/90 cm breed
€ 7,50 korting op tweepersoons matras 140/160 cm breed
Reguliere korting van 7,5% voor Meander eXtra abonnees
geldt bovenop op deze acties.
Voor uitgebreide informatie ga naar
www.neven-matrasreiniging.nl

Disclaimer: Bij de samenstelling van dit item is uiterste zorgvuldigheid betracht. Meander eXtra
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en de mogelijke gevolgen daarvan.

www.meanderextra.com

Bestaande leveranciers uitgelicht

DIVERSE ACTIES

DAGENTREE VOOR € 12,50 I.P.V. € 32,50
VAN 5 T/M 11 NOVEMBER

Thermae 2000 – Een dagje ontspannen
in heerlijk thermaal water

Caravan & Camper Schölgens

10% KORTING OP DE UURPRIJS

Een persoonlijk coachtraject, iets voor u?

Als abonnee van Meander Extra heeft u van maandag
5 t/m zondag 11 november 2018 een streepje voor bij
Thermae 2000.
Voor slechts € 12,50 p.p. (i.p.v. € 32,50 p.p.) kunt u samen met
een introducé een hele dag plonsen in de warme thermale
baden met water uit eigen bron, bubbelen in de whirlpools en
ontspannen in de vele sauna’s en stoombaden.
Reserveren?
Reserveer uw wellnessdag via www.thermae.nl/voucher
codes met code enMX18 of bel naar 043-609 2000 en vraag
naar de afdeling Reserveringen.
Doorlopende korting voor Meander eXtra abonnees: € 7,50
korting op de dagentree, i.p.v. € 32,50 betaalt u € 25,00.

Wassen & waxen van uw caravan of camper
Uw caravan of camper poetsen is een tijdrovende klus.
Caravan & Camper Schölgens doet dit graag voor u. Wassen en waxen kost al snel 5 uur van uw tijd en dan hebben
we het nog niet over het materiaal en de voorzieningen
die nodig zijn om deze klus te klaren. Al met al een hele
onderneming welke Caravan & Schölgens u graag uit
handen neemt. Tot 30 september 2018 betaalt u als abonnee € 180,00 in plaats van € 200,00 (grotere afmetingen
en extreme vervuiling in overleg).
Waarvoor kunt u nog meer bij Caravan & Camper
Schölgens terecht?
• Onderhoudsbeurt caravan of camper: voor Meander extra
abonnees voor € 139,50 in plaats van € 155,00
• Schadereparaties, ook indien u ervoor verzekerd bent
• Extra stopcontacten binnen- en buitenkant
• Extra gasaansluiting of serviceluik buitenkant
• Inbouwen luifels
• En nog veel meer!
Langheckweg 38B, Kerkrade
06-17 457 717
www.c-c-s.nl
info@c-c-s.nl

Cauberg 25-27, Valkenburg
043-60 920 00
www.thermae2000.nl

• U ervaart een werkdruk die u steeds lastiger kunt hanteren
• U hebt moeite om de balans te bewaren tussen werk en privé
• U zou willen leren “nee” te zeggen en voor uzelf op te
komen?
• U bent voortdurend druk met het zorgen voor anderen 		
en vergeet uzelf daarbij
• U ervaart stress of problemen door relaties met anderen
• U zou graag wat steviger in uw schoenen staan
• U bent moe, futloos en u heeft geen energie
• U herkent uzelf niet meer
• Er zijn ingrijpende dingen gebeurd die u moeilijk kunt
verwerken
• U worstelt met een situatie die u innerlijke onrust en stress
bezorgt
• U maakt zich voortdurend zorgen en ziet steeds beren
op de weg
• U hebt een andere vraag
Dan kan een persoonlijk coachtraject u helpen!
Hoe:
Voor het slagen van het coachtraject is het van wezenlijk
belang dat er een match is tussen u en uw coach. Daarom
is het eerste kennismakingsgesprek geheel vrijblijvend.
Als u daarna besluit om een traject aan te gaan zult u
tijdens het intakegesprek de doelen formuleren die u wilt
realiseren.
Een persoonlijk traject op maat bestrijkt ongeveer 6 sessies van een uur. Tussen de sessies door gaat u thuis met
huiswerkopdrachten aan de slag!
Meander eXtra abonnees krijgen 10% korting op de uurprijs.
www.miriamwassen.nl
info@miriamwassen.nl
045-533 09 69

Zuid-Limburg. Het museum toont de opkomst en ondergang van de Nederlandse steenkolenmijnen in Limburg.

EEN GRATIS KOPJE KOFFIE/THEE

Nederlands Mijnmuseum
Het Nederlands Mijnmuseum is gehuisvest in het schachtgebouw van "schacht II" van de voormalige steenkolenmijn
Oranje Nassau I in Heerlen. Dit is een van de enige overblijfselen die ons herinneren aan het mijnbouwverleden in

Het museum is te bezoeken op dinsdag t/m vrijdag, op werkdagen tussen 10.30 – 16.00u en in het weekend van 10.30 14.00u. Elke werkdag worden er rondleidingen gegeven om
11.00u en 13.30u, in het weekend om 11.00u.
Meander eXtra abonnees krijgen op vertoon van hun abonneepas een gratis kopje koffie/thee aangeboden in het
museum.
Mijnmuseumpad 2, Heerlen
045-571 37 07
www.nederlandsmijnmuseum.nl
schacht@nederlandsmijnmuseum.nl

Voor meer informatie over al onze leveranciers kunt u een kijkje nemen op onze nieuwe website onder diensten en leveranciers!
[onderdeel van
MeanderGroep
Zuid-Limburg ]

Disclaimer: Bij de samenstelling van dit item is uiterste zorgvuldigheid betracht. Meander eXtra
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en de mogelijke gevolgen daarvan.

www.meanderextra.com

Meander eXtra doet méér…
Meander Personenalarmering Thuis
met een veilig gevoel thuis

U woont zelfstandig maar wilt toch de zekerheid van directe
hulp in een noodsituatie? Door een abonnement op Meander personenalarmering Thuis kunt u 24 uur per dag hulp
inroepen. In noodsituaties drukt u op de zender of de rode
knop van het toestel van de personenalarmering. U krijgt
dan direct contact met een medewerker van de meldkamer.
Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit 2 abonnementen:
• Basisabonnement
U geeft minimaal drie namen door van familie of bekenden. Bij een hulpoproep waarschuwt de meldkamer één
van deze personen.

Maaltijdservice
aan huis
Nu voordelig kennismaken

50% KORTING OP DE EENMALIGE
AANSLUITKOSTEN.
U BETAALT € 39,75 I.P.V. € 79,45.
Actie is geldig bij aanmeldingen in de periode:
JUNI – AUGUSTUS 2018
Voor meer informatie en aanmelding, bel Meander Klantenservice: 0900 – 699 0 699 (bereikbaar op werkdagen
van 8.00-18.00 uur).

Nog geen klant bij apetito, maar wel eens willen proeven?
Probeer nu een proefpakket met 5 maaltijden voor
slechts € 19,95 (€ 3,99 per maaltijd).
T/m 30 juni 2018 ontvangt u bij levering een kraslot
cadeau waarmee u kans maakt op fantastische prijzen.
Kijk voor de actievoorwaarden op www.apetito.nl/krasenwin

Speciaal voor Meander eXtra- abonnees: bestelt u in
de maand juni en juli 2018 een proefpakket?
Dan ontvangt u van apetito een VVV cadeaukaart ter
waarde van € 10,00 gratis.
Vermeld bij aanvraag uw actiecode: 6 18045
Alleen voor nieuwe klanten en eenmalige deelname per adres. Actie

• Alarmering met zorgopvolging
Bij een hulpoproep komt een medewerker van Meander
Thuiszorg naar u toe om de noodzakelijke zorg te bieden.
Bovendien regelt Meander de toegang tot uw woning met
een elektronische slotcilinder (Salto). Hierdoor kan de
medewerker van Meander Thuiszorg met een voorgeprogrammeerde tag uw woning binnenkomen. Daarnaast
ontvangt u standaard 3 tags.

is geldig tot: 31-07-2018. Kijk voor de actievoorwaarden op
www.apetito.nl/VVVcadeaukaart

Abonnees van Meander eXtra krijgen 10% korting op
alle vervolgbestellingen
Bel 0800-023 29 75 (gratis) bereikbaar op werkdagen,
08.00 - 18.00 uur of ga naar www.apetito.nl

in samenwerking met
In de Meander Winkel kunt u terecht voor het lenen,
huren of kopen van verpleeg- en hulpmiddelen. Als
abonnee van Meander eXtra krijgt u op vertoon van uw
abonneepas 10% korting op verhuur en verkoop. Als
Plusabonnee kunt u zelfs eenvoudige loophulpmiddelen
(krukken, looprek, rollator, vierpootwandelstok) gratis
PMS 519
lenen voor
dertien weken; één artikel per uitleen,
eenmalig per gezin, per jaar.
Meer informatie
PMS 877 via Vegro Klantenservice 0800-288 77 66.
Themadagen
In de Meander Winkels worden dit jaar regelmatig
themadagen georganiseerd. In juni is het thema mobi
liteit en kunt u vrijblijvend terecht voor informatie
over producten en diensten die helpen te bewegen en
die beweging ondersteunen.
U kunt gratis uw rollator laten nakijken, kleine repa
ra
ties laten uitvoeren en er zijn diverse acties op
rollators, scootmobielen en hometrainers.
Datums
13-06-2018 van 10.00-16.00 uur in Kerkrade
20-06-2018 van 10.00-16.00 uur in Brunssum
Houd onze publicaties in de gaten voor toekomstige
themadagen!

De Meander Winkel vindt u:
in Brunssum
Prins Hendriklaan 376 6443 AE Brunssum
maandag t/m vrijdag: 09.00-17.30 uur
zaterdag: 10.00-13.00 uur
in Kerkrade
Kapellaan 11a, Kerkrade
maandag t/m vrijdag: 09.00-17.30 uur
zaterdag: 10.00-16.00 uur

Speciale aanbiedingen voor
Plusabonnees

Geldig van 1 juni 2018 t/m 31 juli 2018
Warmhoud bord van € 13,99 voor € 10,00
Een diep bord met 2 vakken
waarbij eten via het warm
waterreservoir warm wordt
gehouden. Een anti-slip
ring aan de onderzijde
zorgt voor stabiliteit.

Fysic FX-3930 telefoon van € 69,99 voor
€ 55,00
Een vaste huistelefoon met
grote toetsen, meerdere
snelkiestoetsen en 6 foto
toetsen. Ook geschikt voor
slechthorenden.

Kalenderklok wit van € 129,00 voor € 104,00
Witte, analoge klok met
een grote dag en datum
weer
gave. Zeer geschikt
voor slechtzienden.
Deze acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties en gel-

Voordeel op uw
zorgverzekering bij VGZ
Als abonnee van Meander eXtra kunt u profiteren van
hoge kortingen bij zorgverzekeraar VGZ.
* 7% korting op de basisverzekering VGZ Ruime Keuze
en VGZ Eigen Keuze*
* 10% korting op de aanvullende verzekeringen
VGZ Aanvullend Goed, Aanvullend Beter en
Aanvullend Best*
* niet op VGZ Bewuzt (online zorgverzekering); vraag naar de voorwaarden

U kunt u het hele jaar door aanmelden voor de korting.
Mantelzorg
Als u mantelzorg krijgt, moet u altijd op hulp kunnen
rekenen. U krijgt bij VGZ
bovenop de standaardvergoedingen voor mantelzorg**
en preventie:
• 10 dagen extra vervangende mantelzorg
• € 250,00 extra mantelzorgmakelaar-budget
• € 150,00 extra preventie-budget
** in de meeste aanvullende verzekeringen
www.vgz.nl/meanderextra of ga naar www.vgz.nl/
zorgadvies/mantelzorg
Cursus Valpreventie
Per jaar belanden 100.000 ouderen na een val op de
Spoedeisende Hulp. Omdat VGZ dat wil voorkomen,
vergoedt VGZ Valpreventie-cursussen door erkende
trainers bij u in de buurt.

den zolang de voorraad strekt. De genoemde bedragen zijn inclu-

Meander Winkels. Bestelt u liever online? Ga dan naar meander-

www.vgz.nl/vergoedingen/valpreventie Wilt u meer
weten of gebruik maken van de korting via meander eXtra?
Bel de VGZ Klantenservice 088-1311234

winkel.meandergroep.com en gebruik de code: AbonneeMeander bij

(20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

het bestelproces. Uw abonneekorting wordt automatisch verrekend.

of ga naar www.vgz.nl/meanderextra

sief abonneekorting. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud
van prijswijzigingen. Wilt u profiteren? Kom dan naar één van onze

Disclaimer: Bij de samenstelling van dit item is uiterste zorgvuldigheid betracht. Meander eXtra
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en de mogelijke gevolgen daarvan.

www.meanderextra.com

Meander eXtra doet méér…
KAPPER AAN HUIS

5% KORTING
VOOR ABONNEES

Alle thuiskappers werken ná telefonische afspraak

Regio
Naam		
Telefoon	Eigen
				
salon
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045
574 88 00

BEL

ME

Brunssum, Landgraaf, Heerlerheide, Hoensbroek, Welten
Brunssum, Hoensbroek, Heerlerheide, Nuth
Heerlen en Geleen
Kerkrade
Kerkrade, Eygelshoven
Kerkrade, Landgraaf, Heerlerbaan
Landgraaf, Kerkrade, Eygelshoven, Heerlen
Parkstad
Parkstad
Parkstad, Ubachsberg, Klimmen, Ransdaal

Jolanda
Mel knipt thuis
thuiskapperservice Natascha
Suzanne Lürken
Hairdesigners Dajana Vreuls
Cindy's knipmobiel
Belinda Ector
Wim Linsen, herenkapper
Hairsecrets by Casey
Hairstyling Mary-José Austen

Abonnees van Meander eXtra krijgen 5% korting per behandeling op vertoon van de abonneepas

045-5214952
06-11450620
06-22560532
06-25362510
045-5455415
06-24576894
06-20555196
06-34349204
06-81439749
06-43030088

nee
nee
nee
nee
ja
nee
nee
ja
nee
nee

Versie: 23-05-2018

Mist u iets in ons pakket of heeft u
TIPS / IDEEËN? laat het ons weten,
vul het formulier in op onze website.
Voordeel op uw
zorgverzekering bij CZ

PEDICURES

Als abonnee van Meander eXtra kunt u profiteren
van hoge kortingen bij zorgverzekeraar CZ:
• 5% korting op uw basisverzekering*
• 5% korting op al uw aanvullende- en
		tandartsverzekeringen*
* niet op CZdirect (online zorgverzekering); vraag naar de voorwaarden

U kunt u het hele jaar door aanmelden voor de korting.
Wilt u uw gezondheid en leefstijl verbeteren?
Als u verzekerd bent bij CZ kunt u gebruik maken
van diverse diensten en hulpmiddelen om u op
weg te helpen, zoals:
• De Gezondheidslijn: Stel eventueel anoniem uw
vragen over gezondheid, ziekte, welzijn en levens
stijl aan een verpleegkundige. Bel: 088-555 73 33
(24 uur per dag bereikbaar)
• MijnGezondheidsplatform.nl: een online programma waarmee u werkt aan uw gezondheid met
behulp van o.a. de CZ Voedingscoach en de CZ
Beweegcoach.
In de aanvullende verzekeringen** biedt CZ daarnaast diverse vergoedingen gericht op het verbeteren van uw gezondheid en leefstijl.
**vanaf aanvullend pakket Start

Preventiemodule
Met de preventiemodule op www.polisvoordeel.
nl/meanderextra vergelijkt u zelf welke vergoedingen CZ en VGZ bieden voor cursussen op het
gebied van gezondheid, leefstijl en preventie in de
basisverzekering en de verschillende aanvullende
verzekeringen. Zo maakt u eenvoudig uw keuze
voor een bewuste leefstijl.
Wilt u meer weten of gebruikmaken van de korting
via Meander eXtra?
088-80 80 400
www.polisvoordeel.nl/meanderextra

[onderdeel van
MeanderGroep
Zuid-Limburg ]

€ 1,15 KORTING
PER BEHANDELING

Alle pedicures werken ná telefonische afspraak

Regio
Naam
		

Telefoon
Huisbezoek	Extra
nummer			

Brunssum
Brunssum
Eygelshoven, Landgraaf
Heerlen
Heerlen-Heerlerbaan, Kerkrade
Heerlen-Heerlerheide
Heerlen-Musschemig
Heerlen, Hoensbroek, Brunssum
Heerlen, Hoensbroek, Voerendaal
Heerlen, Hoensbroek, Nuth
Heerlen, Heerlen-zuid, Voerendaal
Heerlen, Landgraaf, Kerkrade
Hoensbroek, Brunssum
Kerkrade, Heerlen-Heerlerbaan
Kerkrade en omgeving
Kerkrade
Klimmen, Hulsberg, Voerendaal, Hrl. zuid
Landgraaf, Heerlen
Landgraaf, Nieuwenhagen
Landgraaf-Ubach over Worms
Landgraaf, Heerlen
Landgraaf en omgeving
Nuth
Nuth en omstreken
Parkstad
Parkstad
Schinnen, Hoensbroek, Brunssum
Schinveld
Voerendaal, Klimmen, Simpelveld
Voerendaal, Heerlen, Nuth

045-5259603
045-8885516
06-11123373
045-5428607
045-5423568
06-46614565
06-20928896
06-43563297
06-44651860
06-21674811
06-53638749
06-34700013
06-54765031
045-5416536
06-41969570
06-51224307
06-30050769
06-40922073
045-8501489
045-5324201
045-5317114
06-44692182
045-5420895
06-33834038
06-50524129
06-19924803
06-19959864
06-30881270
06-51716994
06-25022149

Angela Meijer
Happinesz
Sandra Middeldorp
G. van den Brand
J. Kohlen-Breemen
Pediq, S. Leers
Salon Laluna Anja Th.
Nicole Tummers
Emma van den Berg
Pedicure Janna
Voet & Top Time
Salon Nice Feet
T. Dokter
E. Haanstra
salon Esther
Marian Jonkerman
Sonja Didden
H. Gommans
Mel's place
A. Janssen-Sistermans
A. van Heumen
A. van Esburg
T. Rossen
salon Grijzegrubben
ESBE bodycare
Pedicurepraktijk Voetstuk
Beauty&footcare by Jill
Miriam de Bree
T. Veldman
Feetcare Lilian

Salon
aan huis

nee
diabetes+reuma
ja
nee
medisch pedicure
ja
ja
medisch pedicure
ja
ja		
ja
nee
medisch pedicure
ja
nee
medisch pedicure
ja
nee
diabetes + reuma
ja
ja
medisch pedicure nee
ja
medisch pedicure
ja
ja
medisch pedicure nee
ja
medisch pedicure
ja
ja		
ja
ja		
nee
ja
diabetes + reuma
nee
ja		
ja
ja
diabetes + reuma
ja
ja
medisch pedicure
ja
ja
diabetes + reuma
ja
nee
medisch pedicure
ja
nee
medisch pedicure
ja
ja
diabetes + reuma
ja
nee
medisch pedicure
ja
nee
medisch pedicure sportja
ophalen
medisch pedicure
ja
ja
medisch pedicure nee
ja
diabetes en reuma
ja
ja
medisch pedicure
ja
ja
medisch pedicure nee
ja
medisch pedicure nee
nee		
ja

Abonnees van Meander eXtra krijgen, mits geen vergoeding door uw zorgverzekeraar, € 1,15 korting per behandeling op vertoon van de abonneepas.
**de declaratieregels voor uw pedicurebehandeling zijn sinds 01-01-2016 gewijzigd. wilt u voor vergoeding in aanmerking komen dient u zich, vóórdat u de
behandeling ondergaat, goed hierover te informeren bij uw eigen zorgverzekeraar, huisarts, pedicure en/of podotherapeut.		

Versie: 23-05-2018

Disclaimer: Bij de samenstelling van dit item is uiterste zorgvuldigheid betracht. Meander eXtra
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en de mogelijke gevolgen daarvan.
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MeanderGroep Journaal

Hulp bij het huishouden
Heeft u moeite met de dagelijks terugkerende werkzaamheden in huis en kunt u daarbij ondersteuning gebruiken?
Dan staat Meander Hulp Thuis graag voor u klaar. De hulp
kan bestaan uit het schoonmaken van uw woning, maar
ook de was en strijk kunnen we u uit handen nemen. Misschien zijnC 80
er- Mook
zaken die u zelf nog kunt en wilt blijven
100 - Y 40 - K 10
doen, dat is natuurlijk alleen maar goed. Samen bepalen
we wat nodig is en wanneer!
C 100 - M 0 - Y 40 - K 5

Klanttevredenheid
Meander Hulp Thuis heeft heel goed gescoord in het
recent gehouden klanttevredenheidsonderzoek. Op de
vraag: zou u Meander aanbevelen bij familie en kennissen antwoordde maar liefst 97 % van alle klanten ‘ja’.
Het werk van de thuishulp wordt gewaardeerd met een
gemiddelde van 8.2!
MeanderGroep is heel trots op deze prachtige resultaten. Hulp bij het huishouden is een belangrijke tak binnen de organisatie: circa 7.000 mensen maken er gebruik van. Het is voor veel klanten de ingang naar meer
zorg. Onze ongeveer 1500 thuishulpen doen dan ook
veel meer dan schoonmaken alleen. Zij ondersteunen
het huishouden en hebben daarbij een sociale én signa-

lerende functie. Juist dat maakt hun werk zo belangrijk.
In het rapport naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek werd met name ook de vertrouwensband
benoemd die klanten zo waarderen. Vaak is er sprake van
een jarenlange relatie tussen thuishulp en klant.
Voorwaarden
Om gebruik te maken van hulp bij het huishouden heeft
u via de gemeente waar u woont een indicatie nodig.
Een indicatie is een ‘toegangsbewijs’ van uw gemeente
om Hulp bij het Huishouden te krijgen.
De kosten voor Hulp bij het Huishouden worden vergoed
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Wel betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van het
(gezamenlijke) inkomen en het aantal uren zorg per vier
weken. De gemeente stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Wilt u weten hoeveel de eigen bijdrage voor u
persoonlijk is? Neem dan contact op met het CAK: 0800
1925 (gratis nummer) of kijk op www.cak-bz.
Geen indicatie maar wel hulp in het huishouden nodig?
Dat kan voor u geregeld worden via Meander Homeservice.

Particuliere hulp in de huishouding
Wilt of krijgt u geen indicatie of is de indicatie van de
gemeente te weinig, maar bent u wel op zoek naar een
goede hulp in de huishouding?
Of u nu geen tijd heeft door werk of mantelzorg of als het
(even) niet meer lukt, Meander Homeservice is er voor
iedereen die een handje hulp thuis kan gebruiken.
U bepaalt en regelt alles zelf met een betrouwbare en
ervaren hulp die door Meander Homeservice wordt
bemiddeld, gescreend en ondersteund.
Naast het schoonmaken van uw huis, kan de hulp bijvoorbeeld ook uw boodschappen verzorgen of de hond uitlaten.
Een particuliere hulp via Meander Homeservice kost € 15,00
per uur.
Deze dienstverlening is gekoppeld aan het Meander
eXtra Homeservice abonnement van € 25,00 per jaar.
MeanderGroep regelt voor u de financiële administratie,
verzekering bij schade en aansprakelijkheid en eventuele vervanging bij ziekte of vakantie en u kunt gebruikmaken van alle voordelen van het Plusabonnement.

Meander Morgen - de toekomst van de zorg
In 2017 is MeanderGroep gestart met een team genaamd Meander Morgen. De naam zegt het wellicht al.
Meander met de blik op morgen. Nadenken en inspelen
op de toekomst van de zorg.
Zonder Uw inbreng en Uw betrokkenheid zijn we nergens.
Meander Morgen heeft U nodig om mee te denken over
de zorg van de toekomst. Iedereen, die niet schrikt van
een beetje technologie en die geïnteresseerd is in nieuwe
manieren van zorg- en dienstverlening, is welkom.
In samenwerking met Meander eXtra heeft Meander
Morgen begin mei 2018 een eerste bijeenkomst georganiseerd, waarbij 30 abonnees van de tablet-training via
Meander eXtra, gediscussieerd hebben over een nieuwe

manier van organiseren van thuiszorg waarbij de regie
volledig bij de zorgvrager ligt.

Laat het ons weten en stuur een e-mail aan meanderextra@mgzl.nl

Dit is zo succesvol gebleken dat Meander Morgen en Meander eXtra hierin samen blijven optrekken. Met haar 46.000
gezinsabonnementen kunnen we U - Meander eXtra
abonnee, Meanderklant en niet-Meanderklant - bereiken
en uitnodigen.

Belt u liever? Dan zijn wij bereikbaar op werkdagen
tussen 09:00-16:00 op telefoonnummer 045-574 88 00.

Denkt U met ons mee?
Mogen we ook U benaderen als we ideeën hebben die we
aan U willen voorleggen?
Dat kan zijn tijdens een bijeenkomst op locatie onder het
genot van een kop koffie/thee en iets lekkers, of via een
schriftelijke of telefonische enquête?

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande items? Bel Meander Klantenservice 0900 699 0 699, werkdagen van 08.00 tot 18.00u.

Disclaimer: Bij de samenstelling van dit item is uiterste zorgvuldigheid betracht. Meander eXtra
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en de mogelijke gevolgen daarvan.

www.meanderextra.com
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Vitak
Snowworld Klimpark
Judokay Nikanshite
Judokay Nikanshite
Ellen Meijers natuurgezondheidszorg
Miriam Wassen personal coaching
benVitaal
Fysiotherapie Eurelings
FitnessBijHoen
Health Club Landgraaf
Judokay Nikanshite
Indoor Beach & Sportcentre Ben Mesters
Medical Fitness centre Terworm
Zumum Fitness
Snowworld
Polfermolen
Via syl via
Sinefuma
Psychotherapie Effeta-Aaltje Reuver
Zwemparadijs Otterveurdt
Zwembad De Joffer
Zwemcentrum In de Bende
Thermae 2000
Polfermolen

Magazine
er

NIEUW Zwemmen
Zwemmen
Zwemmen

ONTSPANNING
Alleenstaanden activiteiten
NIEUW Bloemenwinkel
Caravan onderhoud
Dagje uit
NIEUW Dagje uit
NIEUW Dierentuin
Fietsenwinkel
NIEUW Indoor wintersporten
NIEUW Intieme zorgverlening
Massage
Massage
Massage
Mindfulnesstraining
Persoonlijk coachtraject
Sauna
Sauna
Themacafé
Vakantie met zorg
Webshoppen
Dagje uit

Click4Friends
Bloemsierkunst Tamara
Caravan & Camper Schölgens
Nederlands Mijnmuseum
Snowworld Klimpark
GaiaZOO Kerkrade
BikeTotaal Brandhof Bikes Landgraaf
Snowworld
De Ultieme Zorg
Corpus in balance
Ernes
De Paradox
Miriam Wassen personal coaching
Miriam Wassen personal coaching
Thermae 2000
Sauna Zwemschool Spekholzerheide
Tijd voor Jou, Heerlerbaan
Vitassist Zorghotel Helmond
Meander voordeelshoppen
Lindetours

TRAININGEN EN CURSUSSEN
NIEUW Bloemen aan huis
Computercursussen
Computercursussen
Computerles aan huis
Tablet training
Mindfulnesstraining
NIEUW Schoolondersteunende trainingen
Scootmobieltraining
Stoppen met roken- Rookvrij zwanger
Stoppen met roken- groepstraining
Valpreventie

Bloemsierkunst Tamara
Seniorweb Landgraaf
Cekanet Kerkrade
Student aan huis
Meander eXtra i.s.m. Meander Leren
Miriam Wassen personal coaching
Kinderpraktijk Leontine
Meander eXtra i.s.m. STGPL
Via syl via
Sinefuma
Judokay Nikanshite

UITERLIJK EN VERZORGING
Audicien aan huis
Biologische Kapper
Haarwerken en -aanvullingen
Kappers aan huis
Kleding
Kleding
Kledingvermaakservice aan huis
Kunstgebitsverzorging aan huis
Lingerie voor borstprothesen
NIEUW Lingerie voor borstprothesen
Opticien aan huis
Opticien aan huis
Opticien aan huis
Pedicures aan huis
Pruikenservice aan huis
Schoeisel, lamswollen pantoffels e.d.
Schoeisel, aangepast
NIEUW Tandheelkunde/kunstgebitsverzorging
NIEUW Tandprotheticus

Beter Horen BV
Biologische Kapper Brunssum
Haarinstituut Smeets
Zie pagina 6
Damesmode Severens
Jetten Mode
De Garderobedokter
Kunstgebit Parkstad
Ma-care
Speciaalzaak Ankie: Care 4 You
Brilzorg Holland
Jan Schings Brillen/Lenzen
Nederlandse Huisopticiens
Zie pagina 5
Pruikenthuiszorg Nederland
MaAn
Smeets loopcomfort
Pro-Tand
De Graaf C.I.P.T.

Computerservice aan huis
Elektriciën
NIEUW Elektriciën
Inboedelzorg
Klussendienst aan huis
Klussendienst aan huis
Klussendienst aan huis
Klussendienst aan huis
Klussendienst aan huis
Klussendienst aan huis
Klussendienst aan huis
Kozijnen
Matrasreiniging
Particuliere hulp bij huishouden
Personenalarmering onderweg
Radio en TV service aan huis
Tapijt-of meubelreiniging
Tuinonderhoud
Tuinonderhoud
Tuinonderhoud
NIEUW Tuinonderhoud
Verhuizing en opruimservice
Verhuizing en opruimservice
Verhuizing en opslag
Verhuizing en opslag
Was- en strijkservice
Was- en strijkservice
Witgoedreparatie
Woonconsulent

Student aan Huis
Bosscher elektrotechniek
HK-Elektro
Inboedelzorg Keulen
Dewoningopknapper.nl
R. Moes Montage
Starmans klussenbedrijf Voerendaal
D’r Sjalter
Technisch Adviebureau Franz Peters
Inboedelzorg Keulen
Uw zorg = onze zorg
Kozijn Techniek Nederland
Neven Matrasreiniging
Meander Homeservice
Zintouch
Radio en TV Frank BV
Chem-Dry Fredriks
D’r Sjalter
Uw zorg = onze zorg
Tuintechniek John Witjes
Wesley van Erp
Inboedelzorg Keulen
Uw zorg = onze zorg
Harry Vroomen BV Verhuizingen
Harreman Verhuizingen BV
Mengelers Textielreiniging BV
Clean Shirt Service
RTV Geelen
Meander Winkel

EXTRA DIENSTEN
Personenalarmering onderweg
Gesproken abonneeblad Mijn Meander eXtra
Grafonderhoud
Hulpmiddelen
Cadeaus en kleding met eigen opdruk
Rijbewijskeuringen
Winkel in de wijk
Winkel in de wijk
NIEUW Intieme zorgverlening

Zintouch
Dedicon
Renkens Grafverzorging
Meander Winkel (i.s.m. Vegro)
Klieë veer
Dokter Sadiek, verschillende locaties
Slagerij Keldermann, Brunssum
Slagerij-Catering van der Poel, Voerendaal
De Ultieme Zorg

DIENSTEN AAN HUIS
Audicien aan huis
NIEUW Bloemen aan huis
Boodschappenservice
Computerservice aan huis
Dierenarts aan huis
Hondenuitlaatservice
Hondentrimsalon aan huis
NIEUW Intieme zorgverlening
Kappers aan huis
Kledingvermaakservice aan huis
Kok aan huis
Kunstgebitsverzorging aan huis
NIEUW Tandheelkunde/kunstgebitsverzorging
NIEUW Tandprotheticus
Klussendienst aan huis
Maaltijdservice
Opticien aan huis
Opticien aan huis
Opticien aan huis
Pedicures aan huis
Pruikenservice aan huis
Verkoop en uitleen verpleeg/hulpmiddelen
Was- en strijkservice
Was- en strijkservice

Beter Horen BV
Bloemsierkunst Tamara
Vershuys.com
Student aan Huis
Dierenarts aan Huis Limburg
HUS Parkstad
Trimmobiel Doggystyle
De Ultieme Zorg
Zie pagina 6
De Garderobedokter
Thuiskok Brunssum
Kunstgebit Parkstad
Pro-Tand
De Graaf C.I.P.T.
Dewoningopknapper.nl
Apetito
Brilzorg Holland
Jan Schings Brillen/Lenzen
Nederlandse Huisopticiens
Zie pagina 5
Pruikenthuiszorg Nederland
Meander Winkel (i.s.m. Vegro)
Mengelers Textielreiniging BV
Clean Shirt Service

ADVISERING EN FINANCIEËN
Belastingadvies aan huis
Bespaarhulp
Financiële hulp
Financiële hulp
Verzekeringskorting
Verzekeringskorting
Verzekeringskorting
Verzekeringskorting
Woonconsulent

Kerckhoffs & Mullenders Belastingadv.
Student aan Huis
Bewind van Formaat
045 Bewind & Beheer
ZorgenWel.nl
CZ
VGZ
Delta Lloyd
Meander Winkel

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.

KORTINGEN EN VOORDELEN GELDEN UITSLUITEND VOOR ABONNEES VAN MEANDER EXTRA
Op al onze diensten en producten gelden onze leveringsvoorwaarden. Voor meer informatie zie onze website www.meanderextra.com
Teksten en eindredactie Meander eXtra: Amy Weijers, Brigitte Siezenis, Manon Eck, Yvonne Keulen Drukwerk: Schrijen-Lippertz Voerendaal

Disclaimer: Bij de samenstelling van dit item is uiterste zorgvuldigheid betracht. Meander eXtra aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en de mogelijke gevolgen daarvan.
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KLUSSEN IN EN OM HET HUIS

Body- en botscan
Dagje uit NIEUW
Fit, veilig, valbreken
Kinder tuimeljudo
Natuurheelkunde
NIEUW Persoonlijk coachtraject
Sporten
Sporten
Sporten
Sporten
Sporten
Sporten
Sporten
NIEUW Sporten
NIEUW Sporten
Sporten
Stoppen met roken - Rookvrij zwanger
Stoppen met roken - groepstraining
Therapeut
Zwemmen
Zwemmen

[onderdeel van
MeanderGroep
Zuid-Limburg ]
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