Bewaar mij
tot december

Méér dan zorg alleen

2021!

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.

Ieder seizoen een verzorgde tuin

Volop voordeel bij tuinonderhoudsbedrijven.

Abonnees aan het woord

Samen op zoek naar een nieuwe bril

Scan deze QR code
en beluister
direct het
abonneeblad!

Meander eXtra is onderdeel van MeanderGroep Zuid-Limburg

Beste lezer,
We zijn alweer een hele tijd verder in de corona
pandemie. Van mondkapjes en handgel tot
avondklok en quarantaine. Ondernemers die
creatieve oplossingen hebben bedacht om hun
bedrijf draaiende te houden en mensen die elkaar helpen en ondersteunen door bijvoorbeeld
boodschappen te brengen. Hartverwarmend!

waardoor u zich vitaal en zelfstandig voelt.

abonneeblad het totale overzicht van alle aangesloten

In dit blad zijn de nieuwste bedrijven en diensten uitgelicht.

bedrijven en diensten. Zie ook www.meanderextra.com

Ook komt u diverse onderwerpen tegen zoals: (online) fit

voor meer informatie.

blijven, creatieve workshops, wandelroutes, stoppen met
roken, een zoek-en-win actie waar altijd iets te winnen valt

Wij wensen u veel plezier met het lezen van ons abonnee-

en nog veel meer!

blad!

Zoals u gewend bent vindt u op de achterkant van dit

Team Meander eXtra

We hopen dat het een geweldige zomer wordt en alles
weer snel ‘normaal’ is. Het vaccinatieprogramma is in
volle gang en er komen steeds meer versoepelingen.
Wat hebben we het ‘normale’ toch gemist: volle terrassen, uit eten in restaurants, winkelen in de stad en
daguitstapjes naar attractieparken en dierentuinen.
Wij van Meander eXtra hebben natuurlijk niet stil gezeten
tijdens deze periode en zijn druk bezig geweest om nieuwe
bedrijven te vinden waarbij u uw abonneepas kunt gebruiken. Bedrijven die diensten met korting aanbieden
die het dagelijks leven makkelijker en leuker maken en

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
Amy Weijers, Judith Geelen,
Yvonne Keulen

Met medewerking van:
Manon Eck, Marie-Thérèse Franssen

Verschijning en oplage
2 keer per jaar, 50.000 stuks

Ontwerp
Vormzuid

Drukwerk

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

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

• Gratis uitleen van eenvoudige loopmiddelen 		

onze diensten en leveranciers, onze abonne-

(krukken, rollator, looprek, vierpootwandelstok)

menten, nieuws en acties. Abonneren kan direct!

voor de eerste 13 weken.
• Gratis deelname aan onze tablettraining.

Abonneeblad
Het blad speciaal voor Meander eXtra abonnees.
Verschijnt 2 x per jaar, in juni en december.

Meander Magazine
Het huis-aan-huis blad van MeanderGroep.
Verschijnt 4 x per jaar. Heeft u een ‘Nee-Nee’

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.

Voor meer informatie, aanmelden en voorwaarden:
045 - 574 88 00 I meanderextra@mgzl.nl I www.meanderextra.com

sticker en wilt u het blad ontvangen, mail naar
marcom@mgzl.nl.

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.

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

Facebook en Instagram
Volg ons op Facebook en Instagram:
‘meander extra’.
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Kortingen en voordelen gelden uitsluitend voor

abonnees van Meander eXtra

op vertoon van een geldige abonneepas.

045 - 574 88 00
Bereikbaar op ma t/m vr
van 09.00 - 16.00 uur
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Hoe zijn onze abonnees fit
gebleven tijdens de lockdown?

Vanaf mei mag er weer binnen
gesport worden dus zijn de
sportscholen weer geopend!
Tijdens de corona pandemie en de lockdown was het voor iedereen een uitdaging om zowel mentaal als
fysiek gezond te blijven. Onze leveranciers hebben hier op creatieve en geheel eigen wijze aan bijgedragen
door online fitness aan te bieden.
Wij stelden sportschool TEN in Meerssen en BijHoen Fitness & Wellness in Brunssum 5 fitte vragen over
het thuis sporten ten tijde van de lockdown:
1. Hoe hebben jullie contact gehouden met jullie leden 		
tijdens de lockdown?
BijHoen: Wij hebben gecommuniceerd via social media en

TEN: Wij kregen hele goede reacties op de live Zoom lessen.
Onze leden kregen weer les van hun vaste trainer en dat
voelde vertrouwd, waardoor ze gemotiveerd bleven.

nieuwsbrieven. Ook organiseerden we regelmatig webinars.
we gelukkig een aantal van onze leden konden zien.

4. Welke tips geven jullie Meander eXtra abonnees om
buiten te sporten?
BijHoen: Ga er op uit. Het minste wat u kunt doen is een

TEN: Ook wij hebben veel via e-mail en social media gecom-

wandeling maken, maar voor diegenen die meer willen is er

municeerd. Iedere verandering of aanpassing probeerden

ook heel veel meer mogelijk. Zoek een buddy waarmee u samen

wij via zoveel mogelijk kanalen naar buiten te brengen zodat

kunt sporten, dit werkt vaak motiverend. Wij als BijHoen Fitness

ieder lid goed up-to-date bleef. Ook konden leden altijd tele-

& Wellness zijn graag uw buddy en helpen u graag op weg.

fonisch terecht met hun vragen.

Schroom niet om contact op te nemen!

2. Gaven jullie online lessen? Zo ja, welke lessen?
BijHoen: We gaven veel verschillende online lessen. Van

TEN: Plan wat u buiten wilt gaan doen (wandelen, hardlopen,

zeer intensieve billen, buik, benen en Zumba-lessen tot minder

op het weer, neem voldoende drinken mee en vergeet vooral

intensieve Pilates-lessen en Stoel-oefeningen. Ook deelden

de cooling down niet. Samen sporten werkt ook altijd goed!

we online altijd ‘de oefeningen van de dag’.

Succes!

Wij waren met onze horeca geopend voor ‘To Go’ waardoor

fietsen etc.) Doe altijd een goede warming up, kleed u goed

Nieuwe
leveranciers

Mpower Laser
Stoppen met roken?
Mpower Lasertherapie helpt u om uw doel te behalen
met een methode die effectief is. 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 een sigaret, onderdrukt
ontwenningsverschijnselen en voorkomt daarmee
gewichtstoename.

Hulp bij gewichtsbeheersing?
Lasertherapie biedt ook hulp en ondersteuning bij
gewichtsbeheersing. Deze therapie is echter geen
toverstokje in de behandeling van gewichtsbeheersing,
de motivatie van de klant is doorslaggevend.

Abonneevoordeel
Diverse kortingen zie www.meanderextra.com

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

TEN: Al onze lessen gingen online via Zoom. Zo probeerden
wij meer interactie te creëren met onze leden. Voordeel hiervan

BijHoen Fitness & Wellness Brunssum:

is dat wij als trainers leden konden helpen en corrigeren

045 - 560 07 60 | ledenservice@bijhoen.nl | www.bijhoen.nl

daar waar nodig was en zodat onze leden ook direct vragen

TEN Meerssen:

konden stellen.

043 - 364 45 54 | info@tenmeerssen.nl | www.tenmeerssen.nl

3. Hoe reageerden leden op de online lessen?
BijHoen: We hadden een vaste groep enthousiaste mensen

Zie www.meanderextra.com voor het abonneevoordeel!

De Ultieme Doorbraak

die deelnam aan de online lessen en hier dus ook fanatiek
mee bezig was.

Zit u met een dilemma, obstakel of uitdaging? Twijfelt
u welke richting u het beste op kunt gaan? Of bent

Hoe zorgen onze Facebook volgers ervoor
dat ze fit, gezond en actief blijven?

u simpelweg op zoek naar groei en wilt u meer uit
het leven halen? En zoekt u hierbij een steuntje in
de rug? De Ultieme Doorbraak ondersteunt u graag!
Samen gaan we resultaatgericht op zoek naar uw
levenspad ‘De Ultieme Doorbraak’. Zodat u met meer
energie en plezier uw leven zinvol kunt leven. De inspirerende kracht van de natuur staat hierin centraal.

‘Wandelen, creatief bezig zijn en voor de gezelligheid een bloemetje in huis om toch vrolijk en hoopvol te blijven in deze tijd.
Positief denken en genieten van de kleine dingen in het leven!’

‘Wandel dagelijks minstens 20 min. Dat kan al heel
gemakkelijk en leuk met de app ommetje van de
hersenstichting: hersenstichting.nl/ommetje.’

Veronica

Loes

‘Qi-gong, yoga, meditatie, wandelen in de natuur, gezonde
voeding, gezonde grenzen bewaken, rustmomenten pakken,
aanwezig blijven bij emoties en dus vooral goed zorgen
voor mezelf!’

‘Elke dag 1 tot 1,5 uur wandelen. Zo gezond mogelijk eten en voldoende water drinken. Mediteren,
en proberen te genieten van de kleine dingen.’

06 - 577 365 27 | wil@deultiemedoorbraak.nl |

Bianca

www.deultiemedoorbraak.nl

Jinny

Abonneevoordeel
15% korting per coachingsgesprek
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Workshops
Speciale actie

Vooral in deze tijd zijn buitenactiviteiten zoals wandelen en fietsen in mooie natuurgebieden echt een aanrader voor jong en oud! Maak de wandeling nog leuker door
gezellige tussenstops te maken voor bijvoorbeeld een koffie to-go of ga picknicken op
een prachtige plek in de natuur.
Wandelen heeft veel voordelen:
• Beweging is gezond voor uw lichaam

Absolute Beauty & Image is een professionele

• Het helpt tegen stress

schoonheidssalon waar u ook terecht kunt

• U krijgt meer energie

voor (online) beauty workshops! Bent u op

• Het is goed voor uw conditie

zoek naar een leuke activiteit in de middag

• Uw lichaam maakt vitamine D aan

of avond met 4 tot 6 personen? Boek dan een
(online) beauty workshop (duur 2 - 2,5 uur).

Keuze uit:

Websites

Apps

•		Skin care 1;
		basis schoonheidsbehandeling
•		Skin care 2;
		special care schoonheidsbehandeling

www.visitzuidlimburg.nl

Route.nl

•		De mooiste routes voor wandelen, fietsen, mountain-

•		Meer dan 100.000 gratis fiets- en wandelroutes.

		biken, wielrennen, paardrijden en hardlopen.

•		Ook te downloaden voor offline gebruik.

•		Coronaproof evenementen.

•		Wellness / Body care;
		een ontspannende verwen workshop
•		Make-up dag & avond
•		Advanced Make-up

www.natuurmonumenten.nl

Ommetje lopen (hersenstichting, Erik Scherder)

•		Ontdek routes in de buurt.

• 		Tijd- en locatieregistratie van elk ommetje.

•		Mooie natuurgebieden op de kaart.

•		Start met vrienden, familie of collega’s een

•		Activiteiten en speelplekken voor kinderen.

		eigen wandelcompetitie.
•		Lees diverse hersenweetjes.

www.visitkerkrade.nl

ANWB Eropuit

•		Ontdek de verrassende natuur in Kerkrade.

•		Inspiratie voor wandel- en fietsroutes.

•		Beleef hartje Kerkrade in 90 minuten via de stadswandeling.

•		Maak en deel je eigen route.

•		Workshop lichaamsmassage

Abonneevoordeel
Boek een beauty workshop bij Absolute
Beauty & Image en krijg de producten die
gebruikt worden met 10% korting!
06 - 238 855 45 |
info@absolutebeautyandimage.nl |
www.absolutebeautyandimage.nl

Leveranciers uitgelicht

Creatief aan de
slag bij Sjiekerie!
Bij Sjiekerie kunt u terecht voor creatieve en
gezellige ervaringen. In het ruime atelier in
Sittard is voldoende plek om meerdere personen op een veilige manier te kunnen laten

Care for Women

In de Bende

Hormoonspecialiste Monique Dill biedt professionele

Gelegen in Landgraaf aan de Buitenring ligt het in

hulp aan vrouwen met hormonale problemen, zoals

maart 2021 geopende Zwemcentrum In de Bende.

overgangsklachten, menstruatieproblemen of andere

Het doelgroepen bad met een watertemperatuur

hormonale klachten. De problemen worden in kaart

die varieert van 30 tot 32 graden, is tijdens werkdagen

gebracht en samen wordt er gekeken naar een op-

geopend voor tal van wateractiviteiten voor jong en oud.

deelnemen aan workshops.
Heeft u zin om aan de slag te gaan met Stone
Art, Art Clay of mozaïek? Neem dan een kijkje
op www.sjiekerie.nl voor de mogelijkheden.
Het atelier is rolstoel toegankelijk!

lossing waar u zich prettig bij voelt.
De consulten worden vaak vergoed vanuit de aan-

Bezoek de website voor meer informatie over de diverse

vullende verzekering en er is geen verwijzing van de

activiteiten, dagen en tijden. U bent van harte welkom

huisarts nodig.

in het moderne, energie neutrale en sfeervolle bad.

Wilt u van uw hormonale klachten af en weer lekker
in uw vel zitten? Maak dan een afspraak met Monique
Dill, hormoonspecialiste bij Care for Women.

Abonneevoordeel
€15,00 korting op de aankoop van een

Abonneevoordeel

eerste leskaart als nieuwe klant

Abonneevoordeel
10% korting op het totaalbedrag

10% korting op supplementen
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06 - 255 400 62 | m.dill@careforwomen.nl |

045 - 569 81 81 | info@indebende.nl |

06 - 251 451 79 | sjiekerie@outlook.com |

www.careforwomenheerlen-noord.nl

www.indebende.nl

www.sjiekerie.nl

Lekker in uw vel
Fit zijn én lekker in uw vel zitten. Het begint allemaal
bij een goede leefstijl. Kunt u daar wel een beetje
hulp bij gebruiken? VGZ helpt u gezonder te leven.
Heeft u bij VGZ een aanvullende verzekering? Bijvoorbeeld
via de collectiviteit van Meander eXtra? Dan heeft u een
preventiebudget. Dit budget kunt u onder andere gebruiken
voor een:
V

Leefstijlcheck

V

Leefstijlprogramma van huisarts Tamara de Weijer

V

Cursus leren omgaan met een aandoening

V

Online slaaptraining

V

Cursus valpreventie in uw buurt

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.

Lees meer op vgz.nl/preventie

Nieuwe leveranciers

Dementie
Zorgen voor iemand met dementie is mooi,
maar kan ook zwaar zijn. Daarnaast verandert
de zorg die iemand met dementie nodig heeft
voortdurend. Bekijk op www.cz.nl/dementie
hoe CZ u in elke fase kan helpen met handige
producten en tips.
Hebt u een vraag over de zorg voor uw naaste
met dementie? Of wilt u graag advies over
hoe u de zorg voor uw naaste beter kunt regelen zodat u meer tijd overhoudt voor uzelf?
De zorgadviseurs van het zorgteam helpen u
graag. Bel 013 - 594 91 10 (Ma t/m vrij van

Nabestaandenzorg
Limburg
Nabestaandenzorg Limburg onderkent de tegenslag

Heeft u, als particulier, hulp nodig bij het samen-

en de ingrijpende gevolgen van het verliezen van

stellen van uw aangifte inkomstenbelasting? JR

uw partner. Maar zijn er ook voor diegene die zijn

BelastingAdvies Particulieren geeft betrouwbaar en

partner geestelijk verloren heeft (bijvoorbeeld door

persoonlijk belastingadvies op basis van uw situatie

dementie, een ongeval of CVA). U kunt niet meer te-

en de actuele regelgeving. Zij beschikken over de

ruggevallen op vertrouwde patronen en afspraken.

juiste kennis en ervaring om de aangifte zo optimaal

Bij Nabestaandenzorg Limburg staat het belang van

mogelijk samen te stellen.

de cliënt centraal en kunt u samen streven naar
zelfredzaamheid. Zij zijn gewend om een volledige

Gedegen belastingadvies is het uitgangspunt. Zij

regierol op zich te nemen, maar begeleiden per

begeleiden u bij het samenstellen van de aangifte

vraag of onderwerp kan natuurlijk ook. Maatwerk,

inkomstenbelasting en de eventuele correspondentie

dat is de kracht van Nabestaandenzorg Limburg.

met de belastingdienst. Bent u op zoek naar een
betrouwbare belastingadviseur in Parkstad? Neem

8:30 - 17:30 uur. U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).
Bent u al verzekerd bij CZ? U kunt zich het
hele jaar door aanmelden voor de collectiviteitskorting van Meander eXtra.
Neem contact op met CZ via 088 - 555 77 77.

JR BelastingAdvies
Particulieren

dan contact op met J.M. Ritzen, belastingadviseur.

Abonneevoordeel
Kennismakings- en intakegesprek

Abonneevoordeel

zijn gratis (t.w.v. €112,50)

10% korting op de tarieven

046 - 437 17 39 | info@nabestaandenzorglimburg.nl |
www.nabestaandenzorglimburg.nl

06 - 130 424 48 | ritzen@kpnmail.nl
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Dames Kamps en Deumens voelen
zich thuis bij Groen Optiek

Abo
n
het nees a
woo an
rd

Mevrouw Kamps en mevrouw Deumens zijn allebei woonachtig in hetzelfde wooncomplex in Heerlen alwaar zij buren en vriendinnen van elkaar zijn. Ze doen veel samen, waaronder ook het uitzoeken van de
juiste bril. Lekker gemakkelijk aan huis, bij Groen Optiek.
De dames kennen elkaar vanuit het appartement waar ze

hebben aangeraden. Mevrouw Kamps en mevrouw Deumens

wonen. “We raakten tijdens een wandeling met elkaar aan de

zijn het volkomen met elkaar eens; “ondanks dat je praktisch

praat, het was direct heel gezellig”, vertelt mevrouw Kamps

gezien al thuis bent, laat Groen Optiek je helemaal thuis voelen!

enthousiast. “We kunnen ook zoveel met elkaar lachen, dat
kun je niet met iedereen”, voegt haar vriendin eraan toe. Toen
mevrouw Kamps in contact kwam met Groen Optiek heeft ze
haar vriendin dan ook direct op de hoogte gesteld. “Ik kreeg
een folder van hen in de bus, ik belde en even later kwam
een opticien met koffers vol brillen bij mij aan huis. Het was
een erg leuke ervaring, de service was geweldig.” Niet veel
later maakte ook haar vriendin gebruik van deze service. “Ik
voelde me direct op mijn gemak”, blikt mevrouw Deumens
op haar beurt terug op het bezoek van Groen Optiek. Waar
zij beiden erg over te spreken zijn, is de hoge kwaliteit aan
service. “Ze hebben echt aandacht voor jou als klant. Ook
was de levering zeer snel; ik heb maar vier dagen hoeven
wachten. Waar vind je dat nog vandaag de dag?” verkondigt
mevrouw Kamps.
Beide dames kijken ook terug op de periode waarbij ze bij
reguliere opticiens langsgingen voor een bril. “Dit duurde veel

Abonneevoordeel

langer. Ga alleen maar eens naar het centrum; je bent zo een

20% korting op montuur en/of glazen

uur verder”, legt mevrouw Kamps uit. “Op en neer naar het
centrum met het openbaar vervoer kost je al gauw vijftien
euro. Bovendien moet je vaak meerdere keren terugkomen.
Nee, dit is veel handiger.” Het is dan ook niet verrassend dat
ze Groen Optiek ook bij andere bewoners uit het wooncomplex

045 - 200 11 50 | info@groenoptiek.nl | www.groenoptiek.nl

Nieuwe leveranciers

The Bea(u)ty Bar

Lisa’s Beautysalon

Schoonheidssalon Bianca
Winkeler Body & Face

Houdt u ook van alles wat met beauty te maken

In deze salon kunt u terecht voor o.a. gezichtsbehan-

Bianca Winkeler is een professionele schoonheids-

heeft? Dan bent u bij The Bea(u)ty Bar aan het juiste

delingen, massages, nagelstyling en pedicure. Bij de

specialiste die van haar hobby haar werk heeft gemaakt.

adres. Deze salon verzorgt diverse beauty behande-

gezichts- en pedicurebehandelingen wordt er gebruik

Ze heeft jarenlange ervaring en werkt met produc-

lingen, zoals het modelleren en verven van wenk-

gemaakt van producten van het Australische merk

ten van Oriflame. U kunt bij haar terecht voor: ge-

brauwen en maken van gelnagels in de mooiste

Courtin. Dit merk is op basis van Tea Tree Olie en is

zichtsbehandelingen, massages, manicures, gellak,

creaties of juist heel naturel. Uiteraard helemaal

zeer zuiverend voor de huid. De behandelingen worden

verven van wimpers en wenkbrauwen, permanent

aangepast naar uw wens. Ook kunt u er terecht voor

allemaal met veel liefde en passie uitgevoerd.

make-up, workshops.

De salon heeft een gezellige sfeer waar de klanten

Bent u slecht ter been of vindt u geen oppas voor de

De workshops worden gegeven in de salon in Voeren-

met veel plezier in de watten worden gelegd. U bent

kinderen? Lisa’s Beautysalon komt tevens ook bij u

daal met een groepje van maximaal 4 personen.

hier van harte welkom onder het genot van een kopje

aan huis!

Hierbij kunt u kiezen uit visagie, huid- of handver-

prachtige natuurlijke of juist vollere wimperextensions.

koffie of thee.
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zorging.

Abonneevoordeel

Abonneevoordeel

Abonneevoordeel

10% korting op iedere behandeling

10% korting op iedere behandeling

10% korting op iedere gezichtsbehandeling

06 – 141 098 28 | lisa.beautysalon@outlook.com |

045 - 562 00 90 | 06 - 515 124 87 |

www.lisa-beautysalon.nl

bianca.winkeler@gmail.com

06 - 462 624 05 | mimithestore@outlook.com

Superactie

Uw tuin tijdens alle
jaargetijden in volle glorie!

KÄRCHER
Hogedrukreiniger
K 2 Universal Car

Met uw abonneepas krijgt u voordeel
bij alle tuinonderhoudsbedrijven die
bij Meander eXtra zijn aangesloten.
Op de achterkant van dit abonneeblad ziet u in de categorie ‘Diensten
in, om & aan huis’ diverse tuinonderhoudsbedrijven die u kunnen helpen
met het creëren van een sfeervolle
tuin gedurende het hele jaar.
De K 2 Universal Car hogedrukreiniger is
ontworpen voor incidenteel gebruik en ver-

Voor het ontwerpen van een geheel nieuwe

wijdert betrouwbaar licht vuil op auto’s en

tuin, maar ook voor het maaien van gras,

rond het huis. Dankzij het lage gewicht en

snoeien van bomen en plaatsen van tuinom-

de ingebouwde, handige draaggreep kunt u

heiningen kunt u bij deze bedrijven terecht.

de K 2 Universal Car gemakkelijk vervoeren.

Zij kunnen u ontzorgen door het tuinonder-

Het Quick Connect-systeem biedt extra ge-

houd voor u uit te voeren, hierdoor ziet uw

mak, omdat de snelkoppeling ervoor zorgt

tuin in elk seizoen prachtig en verzorgd uit.

dat de drie meter lange hogedrukslang kan
worden aangesloten op en losgekoppeld van

Zie www.meanderextra.com
voor alle bedrijven en het
abonneevoordeel!

het apparaat en het pistool eenvoudig kan
worden geactiveerd. Dankzij de extra meegeleverde accessoires kunt u een (kleine)
auto snel en grondig reinigen.

Abonneevoordeel

Nieuwe leveranciers

20% korting van € 89,95 voor € 71,96
Ga naar www.karcher.nl en gebruik de
kortingscode MEANDER-K2-2021

Cleaning Service
Kempermann

Rijschool Roger

Op zoek naar een professioneel bedrijf voor uw glas-

Rijschool Roger is een dynamische rijschool in

bewassing? Cleaning Service Kempermann heeft al

Wijnandsrade en het adres voor het halen van het

meer dan 25 jaar ervaring en komt u graag helpen!

rijbewijs B (schakel of automaat) en aanhangerrijbewijs! Naast rijlessen kunt u hier ook terecht voor

U kunt een afspraak maken voor:

de voorbereiding voor een geslaagde rijtest.

• Glasbewassing
* Dit is een tijdelijke online aanbieding geldig
tot en met 31 augustus 2021. De aanbieding
is exclusief verzendkosten (gratis verzending
vanaf €50,-), is niet geldig op eerdere aankopen
en kan niet worden gecombineerd met andere

• Reinigen van overkapping

Rijschool Roger is gespecialiseerd en gecertificeerd

• Zonnepanelen reiniging

in het opleiden van rijbewijskandidaten met faal-

• Rolluik reiniging

angst, autisme en/of ADHD (rijbewijs B en aanhanger-

• Telescopische glasbewassing

rijbewijs), geeft opfrislessen voor ouderen en bereidt

door middel van osmosewater

acties of kortingen en producten met reeds
verlaagde prijzen.

076 - 750 17 99 | info@nl.kaercher.com |
www.karcher.nl

kandidaten voor op een geslaagde rijtest.

Abonneevoordeel
Abonneevoordeel

10% korting op rijtesten en

15% korting bij de eerste afspraak

5% korting op een lespakket

en op vervolgafspraken 10% korting
06 – 111 531 28 | info@c-s-k.nl

06 - 473 824 15 | info@rijschoolroger.nl |
www.rijschoolroger.nl
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Zuurvlees van De Keukenbarones

Koninklijk zuurvlees uit de ketel
van de Barones voor ± 6 personen.
Benodigdheden:
• 1000 gram runderpoulet
• 500 gram uienringen
• 100 cc gele azijn
• 500 cc water
• 3 Laurierblaadjes
• 3 kruidnagels
• 1 pakje bruine basterdsuiker
• Peper en zout
Bak in boter de uien en het runderpoulet bruin. Doe dan de
overige ingrediënten erbij en laat het vervolgens 2 uur op een
klein vuurtje sudderen. Naar smaak peper en zout toevoegen
en indien nodig binden met maïzena.

SMAKELIJK eten!

Nieuwe leveranciers
De Keukenbarones
Lilian Franken en haar man Ron Bessems
zijn sinds 2015 eigenaar van ‘De Keuken
Barones’. ’Lekker, eerlijk eten’ is hun motto
en zij laten u daar graag van mee genieten!

Food Connect

Zondagsvlees

Zou u het ook zo heerlijk vinden om niet te hoeven

De grondleggers van Zondagsvlees, Roger Vranken

koken en toch te genieten van vers, gevarieerd en

& Bob Rensen hebben hun passie voor lekker eten

lekker eten? Probeer dan eens de gerechten van

en tevreden klanten verenigd. Roger met zijn roots

Food Connect. U heeft elke week de keuze uit een

als kok en Bob met zijn achtergrond in het vers vlees

ruim aanbod van heerlijke gerechten die u zelf kunt

en komen allebei uit de wereld van de maaltijdservice.

Seizoensgebonden maaltijden met producten uit het

samenstellen. Er wordt rekening gehouden met

Limburgse land: verse, authentiek bereide maaltijden,

dieetwensen.

Eten dat smaakt, ruikt en oogt zoals het “hoort” dat
is waar Zondagsvlees voor staat!

dus geen diepvries.
• Keuze uit verse en gevarieerde gerechten
De verse en gevarieerde menu’s worden wekelijks

voor in de koelkast of vriezer

op een vaste dag gekoeld thuisbezorgd in parkstad

regio. Het vlees wordt niet gemanipuleerd en er

en omstreken. Persoonlijke aandacht is heel belang-

• Veilig achteraf betalen

wordt beperkt zout gebruikt. Er wordt dan ook met

rijk en er wordt dan ook graag een gezellig praatje

• Vraag vrijblijvend een proefpakket aan:

veel liefde en vakmanschap op traditionele wijze

bestel 3 gerechten voor €15,- of 5 voor €20,-

gemaakt.

Abonneevoordeel

gekookt.

Abonneevoordeel

U krijgt bij de eerste tien maaltijden

Abonneevoordeel

10% korting op bestellingen

Geen bezorgkosten t.w.v. €2,50

gedurende de eerste 3 maanden

06 - 404 810 20 | dekeukenbarones@gmail.com |

0888 – 10 10 10 |

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

www.dekeukenbarones.nl

www.meanderextra.uwmaaltijd.nl/welkom

www.zondagsvlees.nl

één kop soep gratis bij elke maaltijd.
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Met eerlijke grondstoffen bij voorkeur uit de eigen

• Uw gerechten worden persoonlijk thuisbezorgd

Nieu

Heeft u
hart voor
vrijwilligerswerk?

Het Volledig Pakket Thuis
van MeanderGroep uitgebreid
met mantelzorgondersteuning
in de nacht

Ruggesteun zoekt
vrijwilligers!
Laten we elkaar
helpen.

In 2016 is Meander gestart met het aanbieden van
het ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT) voor klanten in de
wijk. Met het VPT-pakket ontvangen klanten die intensievere hulp nodig hebben in hun eigen woning
dezelfde zorg en dienstverlening als in een zorgcentrum. Dit wordt door mensen die thuis willen
blijven wonen als een toegevoegde waarde ervaren.

Wie zijn wij?

w!

Bij de ontwikkeling van het product is gekeken naar innovatie
in laagdrempelige zorg; hoe we de klant en zijn naasten in
de nacht op een andere manier kunt helpen “Dit sluit aan op
een sociale benadering van dementie en hier is nog heel veel
winst in te behalen. Uiteindelijk willen de meeste mensen
zolang en veilig als mogelijk thuis blijven wonen en dan is de
nachthulp als onderdeel van het VPT arrangement van Meander
een mooie stap in de goede richting”.

Wij zijn een organisatie die in de thuissituatie
mantelzorgers of daar waar geen mantel-

“Wij bieden binnen Meander overdag, in de avond en in het

zorger is, ondersteuning biedt met hulp van

weekend al mantelzorgondersteuning aan, maar nog niet in

vrijwilligers. Door er voor een ander te zijn:

de nacht. Terwijl de nacht juist hét moment is waar een man-

het bieden van gezelschap en een luisterend

telzorger tot rust moet kunnen komen. Dat is vaak moeilijk

oor en samen tijd door te brengen.

bij het ondersteunen van mensen met dementie, omdat zij

Praktische informatie:

dag én nacht iemand nodig hebben waar zij op kunnen leunen.

Klanten in bezit van een VPT-indicatie komen in aan-

Wat doet een vrijwilliger?

Met deze nieuwe vorm van mantelzorgondersteuning proberen

merking voor nachtzorg, 10 nachten per jaar. Aanmel-

Vrijwilligerswerk levert veel voldoening op.

we te voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt.

den kan via uw casemanager dementie of de zichtba-

Mensen kunnen aan u hun verhaal kwijt. Ze

Goede nachtrust is daarbij heel belangrijk, want uitputting

re schakel. Onze nachtzorgmedewerker is aanwezig

kijken naar u uit. De taken van de vrijwilliger

ontstaat al heel snel bij gebroken nachten.”

van 23.00 tot 7.00 uur. Voorwaarden voor inzet zijn:
geen crisissituatie, een veilige omgeving en schoon/

kunnen o.a. zijn een gesprek voeren, samen

verzorgd huis voor onze nachtzorgmedewerker.

foto’s bekijken, samen wandelen, begeleiding

VPT in de nacht is gestart in december 2020. De eerste erva-

naar het ziekenhuis of samen een boodschap

ringen zijn zeer positief. “Het wordt als een grote ondersteuning

doen. Het voornaamste is echter luisteren

ervaren door mantelzorgers. Zij hebben bovendien aangegeven

Wilt u meer informatie, neem contact op met:

en er zijn. Liever niet structureel maar flexibel?

het volledige vertrouwen in de medewerkers te hebben. Terwijl

Jolanda Boon, programmamanager VPT nachtzorg

Ook dat kan bij Ruggesteun! We bieden hulp

dit het meest lastige kan zijn; als er in de avond opeens een

06 - 146 051 46 | jolandaboon@mgzl.nl

door heel Parkstad.

vreemde voor de deur staat aan wie u uw moeder, vader,
broer of zus voor de nacht toevertrouwd. Toch is dat vertrouwen

Wat wij vrijwilligers aanbieden

er en komen mantelzorgers aan hun nachtrust toe.

• Onkostenvergoeding
• Persoonlijke begeleiding
• Bijeenkomsten met medevrijwilligers

Voor meer informatie of aanmelden
kunt u contact opnemen met:

Online voorlichting
borstvoeding

045 - 211 40 00 (Bereikbaar ma t/m do van
08.30 - 16.30 uur, vrijdag van 08.30 - 12.00
uur) info@mantelzorgparkstad.nl
www.mantelzorgparkstad.nl/ruggesteun

Geboortezorg Limburg geeft (aanstaande) ouders de gelegenheid om zich te oriënteren en informeren
over het geven van borstvoeding. Sinds mei 2020 worden de voorlichtingsbijeenkomsten borstvoeding
i.v.m. corona online gegeven.
De informatiebijeenkomsten worden 1 keer per maand gegeven door een lactatiekundige van Geboortezorg Limburg via een
Zoom bijeenkomst. Eenvoudig, digitaal via uw laptop, tablet of telefoon. Van 19.30 - 21.30 uur ontvangt u basisinformatie en alle
ins en outs over het geven van borstvoeding. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Aan deze informatiebijeenkomst zijn geen
kosten verbonden. Bij interesse voor deze informatiebijeenkomst kunt u zich online aanmelden via www.geboortezorglimburg.nl.
De lactatiekundigen van Geboortezorg Limburg wensen u een hele fijne en informatieve bijeenkomst toe.
088 - 909 40 00 | www.geboortezorglimburg.nl
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Vegro zorgwinkel
Belangrijk bericht: de Vegro zorgwinkel in Kerkrade gaat sluiten.
Vanaf maandag 21 juni 2021 helpen wij u

het gratis lenen van artikelen zoals een rol-

graag verder op een ander adres:

stoel, douchestoel of kraamartikelen.

Vegro zorgwinkel Brunssum

Meander eXtra abonnees kunnen ook hier

Prins Hendriklaan 376, 6443 AE

terecht voor het gratis Mobiliteitspakket

(in gezondheidscentrum MIJN)

(krukken). Het uitleenpunt is gevestigd in
het “oude Meander Uitleenmagazijn” aan

Vegro blijft wel zichtbaar voor u in Kerkrade.

de Mercuriusstraat 5, 6468 ES, Kerkrade.

Zodra de zorgwinkel sluit zal er een uitleen-

Geopend van maandag t/m vrijdag:

punt geopend worden. Hier kunt u terecht voor

09.00 – 17.00 uur.

Unieke korting. Speciaal voor u als abonnee van Meander eXtra
Het Sublime matras van Deron wordt al jaren in de zorgmarkt ingezet. Dit kwaliteitsmatras is nu voor u als Meander eXtra abonnee met een exclusieve korting van 50%
verkrijgbaar. Want goede nachtrust is voor niemand een overbodige luxe! Daarnaast
krijgt u een gratis slaapadvies aan huis en wordt u oude matras meegenomen.

Kwaliteit van Deron
Het Sublime matras is leverbaar in meerdere formaten en is een echt kwaliteitsmatras.
Deron verkoopt al jaren slaapcomfort van de hoogst haalbare kwaliteit.
Waar zie ik die kwaliteit dan in terug?
•

Extra stabiliteit en ondersteuning door een unieke combinatie van
HRC koudschuim en SensiDence traagschuim.

•

Dit matras verlaagt de druk op spieren en gewrichten.

•

Een ademende en wasbare Tencel-hoes.

•

Dit Sublime matras is extra goed luchtig door de open-celstructuur.

Meer informatie?
Neem gerust contact op met Vegro klantenservice via 0900 – 288 77 66, ga naar
vegro.nl/matrassenactie of vraag het aan onze deskundige medewerkers in de Vegro
zorgwinkel. U kunt bij ons, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, veilig komen
proefliggen in de winkel in Brunssum.

Zoek de 10 verschillen
Tussen deze 2 zomerafbeeldingen zitten 10 verschillen. Vindt 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 augustus
2021 naar meanderextra@mgzl.nl o.v.v. 10 verschillen. Alle deelnemers ontvangen een leuke Meander eXtra
strandbal! Succes!
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Kappers aan huis

5% korting

Regio							Naam				Telefoon		Eigen salon

op vertoon abonneepas

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

per behandeling

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		

nee

5% korting

Alle thuiskappers werken ná telefonische afspraak.

per behandeling

op vertoon abonneepas
(Mits zorgverzekeraar
niets vergoedt*)

Pedicures

Regio							Naam				Telefoon		Extra			Huisbezoek

Eigen salon

BRUNSSUM						Happinesz.nl			045 - 888 55 16		medisch pedicure 		nee		ja
BRUNSSUM

					Pedicure & More by Manon		06 - 559 205 63		pedicure 			ja		nee

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, LANDGRAAF, KERKRADE		

Pedicurepraktijk Feet and more

06 - 523 154 52		

medisch pedicure 		

ja		

nee

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 - 150 293 31		pedicure 			ja		ja
LANDGRAAF, HEERLEN, KERKRADE				Tanya Wals			06 - 405 925 85		medisch pedicure 		ja		nee
LANDGRAAF EN OMGEVING					A. van Esburg			06 - 446 921 82		medisch pedicure 		nee		ja
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

Alle pedicures werken ná telefonische afspraak.
* 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.

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
FIT, VEILIG, VALBREKEN

Judokay Nikanshite

NIEUW: GEWICHTSBEHEERSING

Mpower Laser

HORMONALE VERANDERINGEN

Care for Women

KINDER TUIMELJUDO

Judokay Nikanshite

NATUURGENEESKUNDE

Clinique Indigo

PERSONAL TRAINER

Motivador

SPORTEN

• BijHoen Fitness & Wellness
• Fysiotherapie Eurelings

Uiterlijk & verzorging
AUDICIEN

• 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

• Health Club Landgraaf
• TEN Meerssen

• Beter Horen BV

• Ma-Care

STOMA HULPMIDDEL

Stomydo

• Jan Schings

NIEUW: STOPPEN MET ROKEN

Mpower Laser

• Nederlandse Huisopticiens

TAFELTENNIS

Tafeltennisvereniging Heksenberg

PRUIKENSERVICE

Pruiken Thuiszorg Nederland

YOGA

Yoga Body & Mind Klooster Simpelveld

SCHOENEN (AANGEPAST)

Smeets loopcomfort

NIEUW: WANDELCOACH

De Ultieme Doorbraak

SCHOONHEIDSSALON

• Absolute Beauty and Image

NIEUW: ZWEMMEN

Zwemcentrum In de Bende

ZWEMMEN / SAUNA

• Goos Wellness

• NIEUW: Lisa’s Beautysalon

• Thermae 2000

• Pedicure & More By Manon

• NIEUW: Bianca Winkeler Body & Face

• NIEUW: The Bea(u)ty Bar

Ontspanning

STOMA HULPMIDDEL

Stomydo

Diensten in, om & aan huis

ALLEENSTAANDEN ACTIVITEITEN

Click4Friends

BLOEMIST

Bloemsierkunst Tamara

CREATIEVE WORKSHOPS

Sjiekerie

ELEKTRICIEN

DAGJE UIT

Nederlands Mijnmuseum

NIEUW: GLAZENWASSER

Cleaning service Kempermann

FIETSENWINKEL

BikeTotaal Brandhof Bikes Landgraaf

KEUKENS (AANGEPAST)

VANPAUL Keukens

HORMONALE VERANDERINGEN

Care for Women

KLUSSENDIENST

• Dewoningopknapper.nl

INTIEME ZORGVERLENING

De Ultieme Zorg

• D’r Sjalter

MASSAGE

Massagepraktijk De Paradox

• Inboedelzorg Keulen

NATUURGENEESKUNDE

Clinique Indigo

• R. Moes Montage

PERSONAL TRAINER

Motivador

• Uw zorg = Onze zorg

SCHOONHEIDSSALON

• Absolute Beauty and Image

• Wesley van Erp

• NIEUW: Bianca Winkeler Body & Face

OPRUIMSERVICE

• NIEUW: Lisa’s Beautysalon

VAKANTIES

HK-Elektro

• Inboedelzorg Keulen
• Uw zorg = Onze zorg

• Pedicure & More By Manon

REINIGINGSAPPARATUUR

Kärcher

• NIEUW: The Bea(u)ty Bar

TAPIJT-OF MEUBELREINIGING

Chem-Dry Fredriks

• Boosten Reizen

TUINONDERHOUD

• D’r Sjalter

• Van der Biesen Travel

• Tuintechniek John Witjes

• De Vinkenhof (Mechelen)

• Uw zorg = Onze zorg

VLIEGVAKANTIE MET ZORG

Speciaal reizen

• Wesley van Erp

VAKANTIE MET ZORG

Vitassist Zorghotel Helmond

YOGA

Yoga Body & Mind Klooster Simpelveld

• Harry Vroomen BV Verhuizingen

ZWEMMEN

Zwemcentrum In de Bende

• Inboedelzorg Keulen

ZWEMMEN / SAUNA

• Goos Wellness

• Uw zorg = Onze zorg

• Thermae 2000

Trainingen, cursussen
& workshops
BEAUTY WORKSHOPS

Absolute Beauty and Image

BLOEMSCHIK WORKSHOPS

Bloemsierkunst Tamara

CREATIEVE WORKSHOPS

Sjiekerie

DIVERSE WORKSHOPS

Natuurbegraafplaats Eygelshof

KOOKWORKSHOPS

Heuschen & Schrouff

NIEUW: 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

NIEUW: WANDELCOACH (DIVERSE TRAININGEN)

De Ultieme Doorbraak

YOGA WORKSHOPS

Yoga Body & Mind Klooster Simpelveld

Advisering & financiën

VERHUIZING EN OPSLAG

• Harreman Verhuizingen BV

eXtra diensten & méér
ALARMERING ONDERWEG

Zinnovators B.V.

BEVEILIGING

S.A.M. - Security

CADEAUS EN KLEDING MET EIGEN OPDRUK

Klieë veer

CARAVAN ONDERHOUD

Caravan & Camper Schölgens

COMPUTER SERVICE

De PC Dokter Limburg

DIERENARTS

Dierenarts aan Huis Limburg

FOTOGRAFIE

Frösch Fotografie

GRAFONDERHOUD

Renkens Grafverzorging

HONDENUITLAATSERVICE

HUS Parkstad

HULPMIDDELEN

Vegro i.s.m. MeanderGroep

INTIEME ZORGVERLENING

De Ultieme Zorg

MAALTIJDSERVICE

• Apetito
• De Keuken Barones
• NIEUW: Food Connect
• NIEUW: Zondagsvlees

MAKELAAR

Animo Makelaars

NIEUW: NABESTAANDENZORG

Nabestaandenzorg Limburg

NATUURBEGRAAFPLAATS

Natuurbegraafplaats Eygelshof

• NIEUW: JR BelastingAdvies Particulieren

PERSONENALARMERING

MeanderGroep

• MK- Adviseurs

REINIGINGSAPPARATUUR

Kärcher

Bewind van Formaat

RIJBEWIJSKEURINGEN

Dokter Sadiek, verschillende locaties

MAKELAAR

Animo Makelaars

NIEUW: RIJLESSEN

Rijschool Roger

NIEUW: NABESTAANDENZORG

Nabestaandenzorg Limburg

SLAGERIJ

Catering van der Poel

VERZEKERINGSKORTING

• CZ

STOMA HULPMIDDEL

Stomydo

• Univé

UITVAARTVERZORGING

Uitvaart Limburg

• VGZ

WAS- EN STRIJKSERVICE

Mengelers Textielreiniging BV

BELASTINGADVIES
FINANCIËLE HULP

