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ABONNEEBLAD NR. 2/2017
BEWAAREXEMPLAAR

Nieuwe website MeanderGroep
Op 4 november is de nieuwe website van Mean der
Groep gelanceerd. Wij zijn blij met deze ver nieuwde 
website en nodigen u uit om een kijk je te nemen op  
www.meanderextra.com

Hier vindt u ook meer informatie over Meander eXtra, 
waaronder onze leveranciers en diensten.
NIEUW: nu ook aanmelden via onze webportal Mijn 
Meander eXtra.

Parkstadpas nieuwsbrief
Als abonnee van Meander eXtra kunt u gebruik maken 
van alle voor delen van de Parkstadpas. Wilt u ook de 
maan delijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via  
www.helloolimburg.nl 

Scootmobiel training

Wist u dat Meander eXtra in samenwerking met Stichting 
Gehandicapten Parkstad Limburg en Zuyd Hogeschool 
scootmobiel lessen aanbiedt? 
Deze lessen worden gegeven door een ervaren instructeur 
in de aangelegde trainingstuin op het terrein van Op de 
Bies, Hereweg 145 in Landgraaf. Deze training bestaat uit 
3 lessen.

Neem contact met ons op voor meer informatie  
045-574 88 00

WEETJES
Carenzorgt 
Carenzorgt is een site voor mensen die 
zorg ontvangen of voor iemand zorgen. 
Het helpt zorg te organiseren, informatie 
te delen en taken te plannen. U kunt veilig informatie  
delen binnen uw eigen zorgnetwerk. Daarvoor nodigt u 
anderen uit voor uw zorgpagina. De site heeft een duide-
lijke kalender om afspraken te maken, taken te verdelen 
of te zien wie er langs komt. U kunt berichten schrijven 
om te laten weten hoe het gaat en notities bijhouden om 
belangrijke zaken niet te vergeten. Carenzorgt kan ge-
koppeld worden aan de planning van Meander Thuis-
zorg. Wie zorg ontvangt, kan op elk gewenst moment 
inloggen en de planning inzien. Het is immers fijn om te 
weten welke hulpverlener er komt en hoe laat.

Houd uw hersenen actief met de 
Einstein Brain Trainer
We kunnen er niet om heen: zodra we 
ouder worden, gaat ons geheugen erop 
achteruit. Daarom is het belangrijk de 
hersenen regelmatig te trainen. Met Einstein Brain Trai-
ner blijven de hersengebieden in beweging. De applicatie 
bestaat uit meerdere spelletjes, in vier verschillende ca-
tegorieën: logica, geheugen, rekenen en inzicht. Achter-
af kan de gebruiker zelf inzien hoeveel vooruitgang er is 
geboekt.

Buienradar 
Met de buienradar app ziet u in één oog-
opslag of het de komende twee uur gaat 
regenen in uw omgeving, zelfs tot op 
straat  niveau met de inzoomfunctie. Ook 
bevat deze app een uitgebreide weersinformatie zoals 
de 14-daagse, weeralerts, geschreven weerbericht door 
meteorologen, weerkaarten en nog veel meer.
Dus een handige app, waar u veel profijt van kan hebben.

INTERESSANTE APPS

Facebook actie
Blijf op de hoogte van leuke nieuwtjes en aanbiedingen voor abonnees door 
Meander eXtra te liken op Facebook. Bij elke 500 likes geven wij eenmalig een  
VVV-bon t.w.v. €10,00 cadeau. U kunt ons ook een privébericht sturen via  
messen ger, scan deze afbeelding via de messenger app en stel uw vraag digitaal.

Beste abonnee, 

2017, een eXtra bijzonder jaar voor Meander eXtra met de lancering van onze nieuwe 
website www.meanderextra.com

We kunnen u nu direct op de hoogte houden van onze nieuwe ontwikkelingen en mooie 
acties. Neem eens een kijkje en laat ons weten wat u ervan vindt. De website is er voor u!

Kent u mensen in uw om ge -
ving die abonnee willen 
wor    den? Dit kan nu snel en 
eenvoudig via het aanmel-
dingsformulier op onze 
webportal.

Onze website is onderdeel 
van de eveneens nieuwe 
website van MeanderGroep 
waar u alle informatie vindt 
over (thuis)zorg, wonen met 
zorg en andere diensten.

Wat hebben we in dit abonneeblad allemaal voor u in petto?
Nieuwe diensten zoals Beweegprogramma’s speciaal voor u, computercursussen in 
Kerkrade, of een nieuwe fiets met korting. Belastingadvies aan huis of sporten op een 
overdekt strand. Maar ook speciale aanbiedingen van de Meander Winkels of Neven 
matrasreiniging en informatie over de zorgverzekeraars CZ en VGZ en onze tablettraining.

Wilt u (weer) aan het werk of kent u iemand in uw omgeving die aan de slag wil? 
Op de pagina MeanderGroep Journaal leest u alles over de mogelijkheden  
bij Meander.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?
Volg ons via Facebook, meld u aan voor de 
digitale nieuwsbrief van Parkstadpas, houd 
onze nieuwe website in de gaten of lees het 
in Meander Magazine.

Samen met dit abonneeblad ontvangt u uw 
abonneepas voor 2018.
Wij wensen u veel plezier en voordeel toe.

Welkom op www.meanderextra.com
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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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10% KORTING
OP EEN COMPLETE

ONDERHOUDSBEURT

Nieuwe leveranciers

Wordt digitaal fit in seniorweb 
leercentrum Cekanet Kerkrade

Wilt u ook meer kunnen doen met uw tablet of computer? 
Zoals foto’s bewerken, veilig shoppen op internet of emailen? 
U leert het bij Cekanet Kerkrade, een leercentrum van 
SeniorWeb, stap voor stap en met een geduldige begeleiding 
door vrijwilligers. De lessen zijn voor iedereen toegankelijk 
en betaalbaar.
Er starten geregeld nieuwe cursussen waarbij, indien nodig, 
in kleine groepen gewerkt wordt. De lessen worden gegeven 
in Kerkrade.

Bij inschrijving voor een cursus ontvangt u een pas die recht 
geeft op gratis computerhulp gedurende een half jaar na afloop 
van de cursus. Deze hulp wordt geboden op maandagmiddag 
van 14.00  16.00 uur en donderdagmorgen van 10.00 – 12.00 
uur.

Schrijft u zich in voor een cursus en bent u nog geen lid 
van SeniorWeb?
Dan ontvangt u van Cekanet een cadeaubon die recht geeft op 
een gratis lidmaatschap van SeniorWeb tot eind 2018. 
Als abonnee van Meander eXtra ontvangt u 10% korting op de 
cursusprijs op vertoon van uw abonneepas.

Cekanet Kerkrade, Hoofdstraat 24b 
045-545 58 24 en 045-535 39 80
www.cekanetkerkrade.nl

10% KORTING OP CURSUSPRIJZEN

Klieë veer

Op zoek naar een persoonlijk cadeau of (bedrijfs-)kleding 
met eigen opdruk?
Klië veer is een bedrijf met 15 jaar ervaring op een breed 
gebied. U kunt hierbij denken aan het leveren en bedrukken 
van (bedrijfs)kleding, relatiegeschenken, gadgets en een heel 
brede lijn aan dialectproducten, zoals mokken, auto zonne
schermen, snoepdozen, gastendoekjes, keukenschorten, pa
ra plu’s, enzovoorts.

Met het motto “onze kwaliteit is uw visitekaartje” staat 
kwaliteit hoog in het vaandel. U heeft bij de kleding een zeer 
ruime keuze in de verkrijgbare maten: babymaat 68 t/m 15XL.
Daarnaast vindt u er briefwenskaarten voor elke gelegenheid, 
van geboorte tot geslaagd.
Klieë veer maakt en ontwerpt alles in eigen huis. U heeft 
daardoor een cadeau dat nergens anders verkrijgbaar is.

Ook voor kleinere aantallen kunt u terecht bij Klieë veer. Alles 
wordt geheel naar uw wens gepersonaliseerd, voor een zeer 
scherpe prijs.

Als abonnee van Meander eXtra ontvangt u 10% korting, 
op vertoon van uw abonneepas. U kunt geheel vrijblijvend een 
kijkje gaan nemen in de winkel.

Hoofdstraat 48A, Kerkrade
045 - 543 10 46
www.klieeveer.nl

Brandhof Bikes

Wilt u professionele hulp bij aanschaf van een fiets, een 
goede afhandeling en perfecte service? 
Dan bent u bij Brandhof Bikes aan het juiste adres! Iedere 
klant van jong tot oud is van harte welkom in deze moderne  
fietsenspeciaalzaak.

Brandhof Bikes heeft een groot assortiment aan elektrische 
fietsen en stadsfietsen tot  sportieve fietsen, moutainbikes 
en kinder fiet sen. Ook voor onderdelen, banden, fiets verzeke
ringen, repa  raties, fietskleding, schoenen, diverse accessoires 
en voor het huren van een fiets kunt u hier terecht. 

Een platte band of kapotte rem  en geen mogelijkheid om naar 
de winkel te komen,  dan kan uw fiets worden opgehaald. Deze 
wordt gerepareerd weer bij u teruggebracht. 

Koopt u als abonnee van Meander eXtra bij Brandhof Bikes 
een stadsfiets, dan krijgt u een tegoedbon t.w.v. € 75,00 en bij 
aanschaf van een Ebike een tegoedbon t.w.v. € 125,00. 

Deze bon kunt u besteden aan diverse fietsaccessoires zoals 
bijvoorbeeld een leuke fietstas, een slot, een fietshelm maar 
ook aan onderdelen.

Brandhofstraat 7, Landgraaf
045-532 73 16
www.brandhofbikes.nl 

Caravan & Camper Schölgens 

Bij Caravan & Camper Schölgens in Kerkrade kunt u o.a. 
terecht voor advies en onderhoud van uw caravan of camper. 
De eigenaar vervult dit vak al 15 jaar met veel passie en 
vakkennis.

Tijdens een onderhoudsbeurt wordt uw caravan gecontroleerd 
op 74 punten en uw camper op 50 punten. Denk bijvoorbeeld 
aan de banden, schokbrekers, gasslangen, waterinstallatie en 
het schoonmaken van o.a. het remsysteem. 
Bij Caravan en Camper Schölgens kunt u ook terecht voor:
• het plaatsen van diverse accessoires;
• schadereparaties, inclusief de contacten met uw 
 verzekering;
• vrijblijvend advies of andere vragen over de caravan, 
 camper, vouwwagen of trailer/aanhangwagen;
• het stallen van uw caravan of camper op een, met camera 
 beveiligd, terrein.

Meander eXtra abonnees krijgen  10% korting op een 
complete onderhoudsbeurt voor caravan, camper of 
vouwwagen. U betaalt geen € 155,00 maar € 139,50.

Langheckweg 28B, Kerkrade
06-17 45 77 17
info@c-c-s.nl 
www.c-c-s.nl

Meander eXtra en benVitaal:  
unieke samenwerking

Het nieuwe beweegprogramma  
voor uw vitaliteit

Meander eXtra streeft naar een gezonde leefstijl voor 
haar abonnees en de inwoners van Parkstad. Samen met 
benVitaal én 50 fitnesscentra in Parkstad en omgeving 
wordt daarom het Beweegprogramma mogelijk gemaakt. 
Het Beweegprogramma zorgt ervoor dat u individueel 
resultaat haalt door 5 weken doelgericht aan een gezonde 
leefstijl te werken. 

Dit mag u verwachten
✔	u kiest uit een van de aangeboden beweegprogramma’s:
 • Afslankprogramma: gemiddeld valt een deelnemer 
  2 ½ kilo af
 • Start2Fitness : maak een start met gezond bewegen
 • Rugprogramma : maak rugklachten beheersbaar
 • Seniorenprogramma : gezond ouder worden
✔	u kiest uit een van de ruim 50 fitnesscentra in Parkstad en 
 omgeving
✔	u start met een fit-test (inclusief meting van gewicht, 
 lichaamsvet en spiermassa)
✔	u gaat 5 weken (2x per week) sporten onder professionele 
 begeleiding (fitness / groepslessen)
✔	u ontvangt een persoonlijk trainingsprogramma gericht 
 op uw doelstelling en niveau
✔	u ontvangt voedingstips met weekmenu’s en recepten
✔	u eindigt met een fittest + analyse van uw gegevens
✔	u zit na 5 weken nergens aan vast
✔	uw eigen bijdrage bedraagt eenmalig slechts € 49,00 
 (dit bedrag maakt u over bij uw aanmelding)

Aanmelden duurt slechts 1 minuut en doet u via de website: 
www.benvitaal.nl/meander
Bestaande leden van het fitnesscentrum kunnen zich niet aan
mel den voor het Beweegprogramma.

Health club Landgraaf

Lichamelijke fitheid kan omschreven worden als de mate van 
kracht, snelheid, lenigheid, uithoudingsvermogen, coördinatie 
en lichaamssamenstelling.  Sporten zorgt ervoor dat u fit blijft.

Health Club Landgraaf is een multifunctioneel fitness centrum 
waar u terecht kunt voor onder andere:   
• groepslessen (zoals yoga, spinning) • personal training
• afslankbegeleiding • fysiotherapie
• therapeutische massages  • hotstone massages
• fitness

Health Club Landgraaf beschikt over 240 m2 fitnessruimte en 
29 gevarieerde apparaten. Kwaliteit en bewegen is belangrijk 
bij deze moderne fitnessclub, die dagelijks geopend is.  

Gank 50, Landgraaf
045-785 29 70
info@hclandgraaf.nl 
www.hclandgraaf.nl

TEGOEDBON BIJ 
AANSCHAF VAN EEN 

STADSFIETS OF E-BIKE

SPECIAAL VOOR ABONNEES

10% KORTING
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Bestaande leveranciers uitgelicht

Korting op belastingadvies 
via Meander eXtra

 

De jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting is voor veel mensen 
een behoorlijke rompslomp. De adviseurs van Kerckhoffs & 
Mullenders kunnen u als abonnee van Meander eXtra hierbij 
deskundig helpen. U kunt hierbij kiezen voor belastingadvies 
aan huis of op kantoor.

Bij Kerckhoffs & Mullenders kunt u ook terecht voor vragen 
over erf en schenkbelasting, fiscale ondersteuning aan 
grensarbeiders, of het verzorgen van complete administraties 
van een onderneming, dus ook zzp’ers, zoals het opstellen 
van de jaarrekening, aangiftes omzetbelasting, loonbelasting 
en vennootschapsbelasting. Kortom een uitgebreid diensten
pakket, waarbij persoonlijke betrokkenheid voorop staat.

Kerckhoffs & Mullenders beschikt over het Beconnummer 
507519 verstrekt door de belastingdienst.

Wijnstraat 6, Simpelveld
045-5 111 450 
www.km-advies.nl

De Polfermolen
De Polfermolen is de 
plek in Valkenburg waar 
alles kan. U vindt er een 
hypermoderne fitnesszaal, 
sauna, sporthal, theaterzaal, bras  serie, sportcafé, zwembaden 
en nog veel meer. In het multi functionele centrum kan 
iedereen, van jong tot oud, indivi dueel of in groeps verband, 
volop genieten van sportieve inspanning en verkwikkende 
ontspanning. 
 
Meander eXtra abonnees betalen geen inschrijfgeld en 
ontvangen 10% kor ting op het zwembad en op aquavaria en 
hydroriding.

Plenkertstraat 50, Valkenburg a/d Geul
043-601 61 73
www.polfermolen.org

Chem-Dry Fredriks
 
ChemDry Fredriks reinigt uw 
vloeren en meubels met de 
unieke ChemDry methode op 
basis van koolzuur. Deze reini
gingstechniek kent een uitstekend resultaat en de werkwijze 
is sneldrogend. Daarnaast zijn de producten milieuvriendelijk.  

Meander eXtra abonnees ontvangen 10% korting op een 
reiniging boven € 80,00. 

06-31 97 48 46
www.chemdryfredriks.nl

Starmans 
Klussenbedrijf

Bent u op zoek naar een professio
neel klussenbedrijf met meer dan 
10 jaar ervaring, dan bent u bij 
Star mans klussenbedrijf aan het 
juiste adres. Van kleine klussen 
tot complete verbouwingen, van 
WMOaanpassingen tot het op
lossen van een lekkende kraan.  

Voor meer informatie bel 06-41 27 47 84

Meander eXtra abonnees ontvangen 10% korting op het uur
tarief, m.u.v. materiaalkosten. Bent u woonachtig in Parkstad 
dan betaald u geen voorrijkosten.

De Paradox

De Paradox is een praktijk voor yoga, shiatsutherapie 
stoelmassage en nog veel meer. Een heerlijke therapeutische 
ontspanningsmassage  of sportmassage, in de praktijk of bij u 
thuis, net wat u prettig vindt. Meander eXtra abonnees ontvangen 
€ 2,50 euro kor ting op oliemassages en € 1,00 euro korting op 
de maand e lijkse yogabijdrage.

Kaffebergsweg 33, Kerkrade
045-546 50 93
www.paradoxkerkrade.nl

Kozijn Techniek Nederland

Kozijn Techniek Nederland levert en 
monteert al meer dan 35 jaar kunststof, 
aluminium, en hardhouten kozijnen voor 

renovatie of nieuwbouw. Deskundig advies, correcte afspraken 
en vakkundige montage staat hoog in het vaandel. 

Meander eXtra abonnees ontvangen 10% korting op de offer
teprijs en betalen geen voorrijkosten.

06-52 54 42 71
www.kozijntechnieknederland.nl

Pruiken Thuiszorg 
Nederland

Haaruitval door chemotherapie, alopecia of andere reden? 
Pruiken Thuiszorg Nederland helpt u hiermee. Uw haar 
verliezen is al moeilijk genoeg, daarom wordt uw haarwerk 
in vertrouwde omgeving aangemeten. Uw wens staat bij hun 
centraal en u mag een liefdevol en geduldige benadering 
verwachten. 
Meander eXtra abonnees ontvangen een verzorgingspakket 
ter waarde van € 37,50 gratis.

0299-76 29 10
www.pruikenthuizorg.nl

Voor meer informatie over al onze leveranciers kunt u een kijkje nemen op onze nieuwe website onder diensten en leveranciers!

Indoor Beach en Sportcentre 
Ben Mesters

 

Indoor Beach en Sportcentre Ben Mesters is dankzij haar indoor 
strand een unieke, tropische locatie in Limburg! Hier kunt u 
sporten op het zand, genieten van een hapje en een drankje, 
maar ook spetterende feesten en zakelijke bijeenkomsten 
houden. Daarnaast biedt Ben Mesters ook andere indoor 
sporten aan zoals fitness, gevechtsporten en squash.
Bij Indoor Beach en Sportcentre Ben Mesters vindt u naast de 
sportfaciliteiten ook een uitgebreide horeca. Er is een gezellige 
horecaruimte waar jong en oud voor, na en tijdens het sporten 
een hapje en drankje kan nuttigen.
Op afspraak kunt u feestelijke arrangementen, com plete buf
fet ten en exclusieve maaltijden boeken. Ook ontbreken de 
verfrissende cocktails en verse schepijsjes natuurlijk niet in 
de tropische bar!

OPENINGSTIJDEN
Elke dag geopend van 09:00 t/m 22:00 uur!
• de keuken sluit om 22:00 uur
• bar sluit om 00:00 uur
• fitness in het weekend t/m 14:00 uur
Korting voor u als abonnee: i.p.v. € 40,00 betaalt u € 25,00 per 
uur voor het gebruik van een beachveld.

Wilt u zelf het zand tussen uw tenen ervaren?
Terweijerweg 29, Heerlen
045- 521 85 90
info@indoorbeachlimburg.nl
www.indoorbeach.nl

Neven  Matrasreiniging
                              

 
Hoe zou uw huis er uitzien 
als het 10 jaar lang niet 
wordt schoon gemaakt? 
Inderdaad, daar wilt u geen 
seconde in rondlopen. Gek 
genoeg liggen we wel 10 jaar 
lang op een matras zonder 
het schoon te maken, wat 
eigenlijk nét zo onhygiënisch 
is. In ieder ma tras bevinden 
zich tot 2 miljoen huisstof 
mij ten, hon der den gram men 

huidschil fers, stof, bacte  riën schimmels en sporen. De 
hoeveelheid uitwerpselen van de huisstofmijt, die de 
allergenen stof guanine bevat, is erg hoog. Dit komt allemaal 
in uw matras terecht.
 
Daarom biedt Neven Matrasreiniging de uitkomst met een 
reinigingsbeurt voor uw matras. Deze interne reiniging maakt 
korte metten met schadelijke vuildeeltjes die zich al die jaren 
in uw matras hebben genesteld. Neven Matrasreiniging komt 
bij u aan huis en zal met een gepatenteerd systeem uw matras 
professioneel reinigen. Zonder chemicaliën. Bij een reiniging 
ziet u hoeveel vuil uit de matras komt.

Reiniging van kussens en boxspring zijn in de prijs inbegrepen
Meander eXtra abonnees ontvangen 7,5% korting op reiniging 
en producten.

Speciale actie van 4 december 2017 t/m  
12 januari 2018
• éénpersoonsmatras: geen € 35,00 maar € 30,00
• twéépersoonsmatras 140/160 breed: geen € 60,00 maar  
 € 50,90  
• twéépersoonsmatras 180 breed: geen € 70,00, maar € 61,00
• 3e  éénpersoonsmatras: € 25,45 (i.p.v. € 27,50)
• 4e  éénpersoonsmatras: € 20,80 (i.p.v. € 22,50)
De genoemde prijzen zijn inclusief abonneekorting.

Neven Matrasreiniging
06-12 41 59 75 of 043-347 34 69
info@neven-matrasreiniging.nl
www.neven-matrasreiniging.nl

10% KORTING 
OP DE UURPRIJS

7,5% KORTING 
SPECIALE ACTIE

10% KORTING

10% KORTING

10% KORTING

10% KORTING

GRATIS
VERZORGINGSPAKKET

€ 15,00 KORTING
OP HUUR BEACHVELD
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Meander eXtra doet méér…

PMS 519 

PMS 877 
 

Deze acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties en zolang de voorraad strekt. De genoemde bedragen zijn inclusief abonnee korting. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Wilt u profiteren? Kom dan naar 
één van onze Meander Winkels. Bestelt u liever online? Ga dan naar meanderwinkel.meandergroep.com en gebruik de code: AbonneeMeander bij het bestel proces. Uw abonneekorting wordt automatisch verrekend.

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

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 extra mantelzorgmakelaarbudget
• € 150 extra preventiebudget
** in de meeste aanvullende verzekeringen

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, 
vergoeden zij Valpreventiecursussen door erkende 
trainers bij u in de buurt.
www.vgz.nl/vergoedingen/valpreventie

Meander eXtra abonnees die zich vóór 31 januari 2018 de  
eerste keer aanmelden voor het collectief, ontvangen een 
gratis Plusabonnement 2018 (t.w.v. € 12,50).***
*** Vraag naar de voorwaarden

Wilt u meer weten of u aanmelden voor 
de korting? 
Bel VGZ: 0900-8490 
(20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten) 

of ga naar www.vgz.nl/meanderextra

Speciale aanbiedingen voor 
Plusabonnees
Geldig van 1 december 2017  
t/m 31 januari 2018

BACK JOY
Zitten doen we overal, zo
wel op kantoor, als in de 
auto of thuis op de bank.
Het is erg belangrijk om de 
juiste zithouding aan te 
nemen. De BackJoy onder
steunt hierbij en zorgt voor 
een rechte zithouding waar 
u ook bent. Leverbaar in 
diverse kleuren.

Van € 49,99 voor € 40,00

In de Meander Winkel kunt u terecht voor het lenen, 
huren of kopen van verpleeg- en hulpmiddelen.

Als abonnee van Meander eXtra krijgt  u 10 % korting op 
verhuur en verkoop,  op vertoon van uw  abonneepas. Als 
Plusabonnee kunt u zelfs eenvoudige loophulpmiddelen 
(krukken, looprek, rollator, vierpootwandelstok) gratis 
lenen voor dertien weken; eenmalig per gezin, per jaar.

Meer informatie via Vegro Klantenservice  0800-288 77 66.

TROJA 2G ROLLATOR
Comfort en veiligheid 
staan centraal bij deze 
lichtgewichtrollator, de 
soft wielen zorgen voor een 
uitstekend rijcomfort. 
Van € 379,00 voor  
€ 285,00

STOKHOUDER 
VOOR OP DE TROJA 2G 
ROLLATOR
Altijd uw stok bij de hand, met deze 
bijpassende houder 
Van € 30,99 voor € 24,99

EEN GRATIS DOUCHE- OF BADMAT BIJ AAN-
KOOP VAN EEN DAYS DOUCHEKRUK
Deze in hoogte verstelbare douchekruk voorzien van antislip 
doppen onder de poten biedt stabiliteit 
tijdens het douchen. 
De Days douchekruk kost € 62,99. Tijdens de actie
periode kunt u kiezen voor een gratis mat (€ 10,99) 
of de abonneekorting van 10% (€ 6,30).

Gratis douche- of badmat 
t.w.v. € 10,99

Ook voor moeder en kind
Verwacht u binnenkort een kindje of bent u net ouder 
geworden? In de kraamtijd komt er ontzettend veel op 
u af. Uw lichaam moet herstellen en is er een kleintje 
die de juiste zorg nodig heeft.

Bij de Meander Winkels bent u aan het juiste adres voor 
diverse producten voor moeder en kind: borstkolven, 
bedverhogers, kraamartikelen, babyweegschalen, vei
ligheidsartikelen en sluitbanden.
U ontvangt de laagsteprijsgarantie op het hele Medela 
assortiment.
Heeft u ergens anders een Medela artikel goedkoper 
gezien? Dan kunt u dit artikel in de Meander Winkel 
kopen voor hetzelfde bedrag.

Voordeel op uw zorgverzekering   bij VGZ

De Meander winkels vindt u:
in Brunssum 
Prins Hendriklaan 376, Brunssum 
(zaterdags geopend van 10.00  13.00 uur)
in Kerkrade 
Kapellaan 11a, Kerkrade 
(zaterdags geopend van 10.00  16.00 uur)
Openingstijden: werkdagen van 9.0017.30 uur

in samenwerking met:

WINVITALIS 
Problemen met kauwen of slikken? 
Het winVitalisassortiment bestaat uit gepureerde maaltijden 
in normale en kleine porties en gemalen maaltijden. De 
recepturen zijn zo samengesteld dat de smaak ook na het 
pureren nog altijd even heerlijk en herkenbaar is.
Alle maaltijden worden vriesvers geleverd en kunnen 
eenvoudig worden bereid in zowel magnetron als oven.
• Ideaal voor mensen met kauw- en/of slikproblemen.
• Bevordert de eetlust en geeft meer energie.
• Draagt bij aan het voorkomen van ondervoeding.

Warme of vriesverse maaltijden aan huis
• Ruime keuze in maaltijden, soepen en desserts
• Dagelijks warm of wekelijks vriesvers bezorgd
• Ook dieetmaaltijden
• Ook voor speciale voedingsgewoonten, zoals natriumarm  
 (informeer naar de mogelijkheden)
• eenvoudige bestelling
• Geen verplichtingen
• Geen bezorgkosten
• Vaste chauffeurs, voor een vertrouwd gezicht aan de deur

Abonnees van Meander eXtra krijgen 10% korting op alle 
vervolgbestellingen.

0800-023 29 75 (gratis) op werkdagen, 08.00  18.00 uur
www.apetito.nl



Abonnements-
prijzen 2018 

niet verhoogd

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.

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.

Regio Naam TelefooN Huisbezoek exTRa saloN 
  NummeR   aaN Huis

Brunssum Angela Meijer 0455259603 nee diabetes+reuma ja
Brunssum Happinesz 0458885516 nee medisch pedicure ja
Brunssum, Amstenrade, Hoensbroek, HeerlenN. Francien’s voetzorg 0622841518 ja medisch pedicure nee
Eygelshoven, Landgraaf Sandra Middeldorp 0611123373 ja medisch pedicure ja
Heerlen G. van den Brand 0455428607 ja  ja
HeerlenHeerlerbaan, Kerkrade J. KohlenBreemen 0455423568 nee medisch pedicure ja
HeerlenHeerlerheide Pediq, S. Leers 0646614565 nee medisch pedicure ja
HeerlenMusschemig Salon Laluna Anja Th. 0620928896 nee diabetes + reuma ja
Heerlen, Hoensbroek, Voerendaal Emma van den Berg 0644651860 ja medisch pedicure ja
NIEUW Heerlen, Hoensbroek, Nuth Pedicure Janna 0621674811 ja medisch pedicure nee
Heerlen, HeerlenZuid, Voerendaal Voet & Top Time 0653638749 ja medisch pedicure ja
NIEUW Heerlen, Landgraaf, Kerkrade Salon Nice Feet 0634700013 ja  ja
Hoensbroek, Brunssum T. Dokter 0654765031 ja  nee
Kerkrade, HeerlenHeerlerbaan E. Haanstra 0455416536 ja diabetes + reuma nee
Kerkrade en omgeving salon Esther 0641969570 ja  ja
Kerkrade Marian Jonkerman 0651224307 ja diabetes + reuma ja
Klimmen, Hulsberg, Voerendaal, HeerlenZuid Sonja Didden 0630050769 ja medisch pedicure ja
Klimmen, Voerendaal H. Biemans 0627257527 ja  ja
Landgraaf, Heerlen H. Gommans 0640922073 ja diabetes + reuma ja
LandgraafNieuwenhagen Mel’s place 0458501489 nee medisch pedicure ja
LandgraafUbach over Worms A. JanssenSistermans 0455324201 nee medisch pedicure ja
Landgraaf, Heerlen A. van Heumen 0455317114 ja diabetes + reuma ja
Landgraaf en omgeving A. van Esburg 0644692182 nee medisch pedicure ja
Nuth D. Suijkerbuijk 0622775912 ja diabetes nee
Nuth T. Rossen 0455420895 nee medisch pedicure sport ja
Nuth en omstreken  salon Grijzegrubben 0633834038 ophalen medisch pedicure ja
Parkstad Formosus 0620188279 ja medisch pedicure ja
Parkstad Monique’s footcare 0646623026 ja  ja
Parkstad ESBE bodycare 0650524129 ja medisch pedicure nee
NIEUW Parkstad Pedicurepraktijk Voetstuk 0619924803 ja  ja
Schinnen, Hoensbroek, Brunssum Beauty&footcare by Jill 0619959864 ja medisch pedicure ja
Schinveld Miriam de Bree 0630881270 ja medisch pedicure nee
Voerendaal, Klimmen, Simpelveld T. Veldman 0651716994 ja medisch pedicure nee
Voerendaal, Heerlen, Nuth Feetcare Lilian 0625022149 nee  ja

Abonnees vAn MeAnder eXtrA krijgen, Mits de zorgverzekerAAr niets vergoedt, € 1,15 korting per behAndeling op vertoon vAn de AbonneepAs.
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.

PEDICURES  Alle pedicures werken ná telefonische afspraak
€ 1,15 KORTING 

PER BEHANDELING

U kunt bij ons kiezen uit drie abonnementsvormen
• Basisabonnement € 10,00
Profiteer van alle diensten en cursussen uit het basispak
ket zoals aanzienlijke kortingen op uw zorg en schade
verzekeringen, diverse gemaksdiensten, aan huis bv. 
klussen en tuinbedrijven, opticien, audicien, pedicure, 
sportscholen en zwembaden, cursussen en nog veel meer.
Als u CZ of VGZ verzekerd bent, kunt u profiteren van een 
collectiviteitskorting van 5% tot 7% op uw (basis)premie.
• Plusabonnement € 12,50
Alle voordelen van het Basisabonnement inclusief gratis 
uitleen van eenvoudige loophulpmiddelen (krukken, looprek, 
rollator, vierpootwandelstok) voor de eerste 13 weken, gratis 
deelname aan onze tablettraining i.s.m. Meander Leren en 
diverse extra acties.  
Homeservice abonnement € 25,00
Particuliere hulp bij het huishouden via Meander Home
service inclusief alle voordelen van het Basis en 
Plusabonnement.
Abonnementen gelden voor het hele gezin. Vraag naar de speciale 
voorwaarden. De contributie is per kalenderjaar. Prijzen zijn incl. 21% 
BTW. Prijspeil 2018.

Onze Abonnementen
Het Meander eXtra abonnement is er voor alle leeftijden 
en geeft toegang tot een uitgebreid servicepakket op het 
gebied van zorg en welzijn. U en uw gezin hebben altijd 
voordeel en gemak.
Meander eXtra doet er alles aan om met haar aanbiedingen 
het leven gemakkelijker te maken en is steeds actiever op 
het gebied van voorzorg. Handig als u ouder wordt en toch 
graag zelfstandig thuis wilt blijven wonen, of wanneer u 
druk bent met bijvoorbeeld mantelzorgtaken.

Meander eXtra doet méér…

www.meanderextra.com
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Voordeel op uw 
zorgverzekering 

bij CZ
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

Heeft u zich in het verleden opgegeven voor de korting 
bij CZ? Dan wordt deze korting automatisch ook in 
2018 toegepast.

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 levensstijl aan een verpleegkundige;
• 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 

Nieuw: Preventiemodule 
Nieuw op www.polisvoordeel.nl/meanderextra is 
de preventiemodule. Hiermee 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 u aanmelden voor de korting?
Bel 088-80 80 400 
of ga naar www.polisvoordeel.nl/meanderextra

'Rookvrij! Ook jij?’

Wilt u stoppen met roken? Dan kunt u deelnemen aan de 
‘Rookvrij! Ook jij?’ groepstrainingen die Meander eXtra aan biedt 
in samenwerking met stoppenmetroken specialist SineFuma.
Ook mensen die (nog) geen abonnee zijn van Meander eXtra 
zijn van harte welkom om deel te nemen aan de training.
Locatie: Hoofdkantoor MeanderGroep, Landgraaf.
De training start bij voldoende deelnemers (min. 8).

Aanmelden en/of meer informatie?
Bel Sinefuma: 076 – 88 951 95
of ga naar www.rookvrijookjij.nl



www.meanderextra.com

[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.

KAPPER AAN HUIS                                Alle thuiskappers werken ná telefonische afspraak

Regio Naam  TelefooN eigeN  
    saloN

Brunssum, Landgraaf, Heerlerheide, Hoensbroek, Welten Jolanda 0455214952 nee
Brunssum, Hoensbroek, Heerlerheide, Nuth Mel knipt thuis 0611450620 nee
Heerlen en Geleen thuiskapperservice Natascha 0622560532 nee
Kerkrade  Suzanne Lürken 0625362510 nee
Kerkrade, Eygelshoven Hairdesigners Dajana Vreuls 0455455415 ja
Kerkrade, Landgraaf, Heerlerbaan Cindy’s knipmobiel 0624576894 nee
Landgraaf, Kerkrade, Eygelshoven, Heerlen Belinda Ector 0620555196 nee
Merkelbeek, Brunssum, Nuth, Amstenrade Kelly’s hair & beauty 0611357739 nee
Nieuw Parkstad Hairsecrets By Casey 0681439749 nee
Parkstad Wim Linsen, herenkapper 0634349204 ja
Parkstad, Ubachsberg, Klimmen, Ransdaal Hairstyling MaryJosé Austen 0455420644 nee

Abonnees vAn MeAnder eXtrA krijgen 5% korting per behAndeling op vertoon vAn de AbonneepAs

5% KORTING 
VOOR ABONNEES

• 
   

B
EL

 M
EANDER EXTRA    •   

  V
O

O

R  M E E R  I N F O R M
A

T
IE

045 
574 88 00

Mist u iets in ons pakket of heeft u TIPS / IDEEËN? 
laat het ons weten via meanderextra@mgzl.nl

Meander eXtra doet méér…

Meander Voordeelshoppen
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 sparen.

Hoe werkt het:
• Ga naar https://voordeelshoppen.meandergroep.com en 
 maak een account aan via “direct aanmelden”. 

• Zorg altijd dat u bent ingelogd voordat u een aankoop doet 
bij één van de aangesloten webwinkels. Alleen dan worden 
uw aankopen en de korting geregistreerd en als tegoed 
bijgeschreven in uw persoonlijke account.

• Zoek in het uitgebreide aanbod van aangesloten web
winkels en zie direct hoeveel korting u krijgt. Via button 
'Naar webwinkel' wordt u automatisch doorgelinkt naar de 
betreffende webwinkel.

• Bestel de gewenste producten en/of diensten in de web
  winkel en reken af. Uw aankoop doet u dus gewoon op de  
 website van de aangesloten webwinkel. 

• Uw aankopen en de korting die u hiervoor van 
voordeelshoppen.meandergroep.com ontvangt,  
worden automatisch geregistreerd 
in uw persoonlijke account. U 
kunt daar altijd zien hoeveel 
tegoed u heeft opgebouwd 
en wanneer u dit kunt 
laten uitbetalen op 
uw rekening.

Werk

Skypen/facetimen met familie/vrienden in Amerika of 
elders, online de krant lezen, een spelletje doen of even 
iets opzoeken. Beeldbellen met de verpleegkundige?

Het is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wilt u graag 
leren met de tablet om te gaan? Of kent u iemand in uw 
omgeving die dat graag wilt leren? Meander eXtra biedt haar 
Plusabonnees een gratis tablettraining aan.

 
 Nieuw

• Deelname is nu ook mogelijk als u nog niet over   
  een eigen tablet beschikt.
• in 2018 gaan wij ook in de wijken op locatie de tablet 
  cur sus geven, voor interesse of informatie kunt u   
  contact met ons opnemen.

In de cursus leert u:
• basiswerking van de tablet
• beeldbellen, voor beeldzorg op afstand, en Skypen
• uitleg over installeren (Apps)
• email en internetgebruik
• social Media, waaronder Facebook
• gebruik van digitale wijkplatforms
• uitleg van de website “We Helpen”

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur die 
plaatsvinden in de ochtenduren op het hoofdkantoor van 
MeanderGroep, aan de Minckelersstraat 2 in Landgraaf.
Mensen die nog geen enkele kennis van de tablet hebben, 
kunnen voorafgaand aan deze cursus de basisbeginselen 
leren tijdens een bijeenkomst van 2,5 uur.

in samenwerking met

Gratis tablettraining voor Plusabonnees
Nu ook als u nog niet over een eigen tablet beschikt



PMS 519 

PMS 1797 

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.

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.

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

www.meanderextra.com

MeanderGroep journaal

PMS 519 

PMS 320 

IN 2017 IS MEANDER GEKOZEN TOT 

MEEST AANTREKKELIJKE WERKGEVER 

VAN LIMBURG. 
(VER KIEZING LIMBURGSE WERK GEVERS  VERENIGING)

Met ongeveer 5.000 medewerkers één van de 
grootste werkgevers in de regio, kan Meander 
niet zonder gemotiveerde en deskundige 
mede werkers.

Wilt u (weer) aan de slag als thuishulp, helpende, verzor-
gen de of verpleegkundige?
Binnen Meander zijn er volop vacatures.Meander Werk kijkt 
samen met u naar uw mogelijkheden. Indien er opleidingen 
of cursussen nodig zijn om u daar te brengen waar uw am
bitie ligt, dan faciliteert Meander daarin.

Op zoek naar een bijbaan of vakantiewerk?
Wilt u iedere week een aantal uren aan de slag of aan het 
werk tijdens de vakantieperiodes? Ook dan kunt u bij Me
ander terecht.

Werken als particuliere hulp in de huishouding?
Vindt u het leuk om mensen thuis in het huishouden te on
dersteunen, waarbij het niet alleen gaat om huishoudelijke 
taken maar eventueel ook om een boodschap doen of het 
verzorgen van de was? Dan is Meander Homeservice drin
gend op zoek naar u. Dat kan al vanaf 2 uur per week, of 
zoveel u zelf wilt.
De klant is uw opdrachtgever en bekijkt samen met u wat 
nodig is aan werkzaamheden en welke dagen en uren. 

De administratie van betalingen en verzekeringen neemt  
Meander voor haar rekening. Uw allin vergoeding bedraagt 
€ 12, per uur. 
Zelf niet op zoek, maar wellicht weet u iemand die dit werk 
zou willen doen? Draag hem of haar dan aan en u ontvangt 
beiden, na een positieve bemiddeling, een leuk aardigheidje.

Aan de slag als vrijwilliger?
Vrijwilligers bieden ondersteuning voor extra aandacht en 
zijn vaak actief in het uitvoeren van allerlei activiteiten. Ook 
bij Meander zijn wij blij dat we al op veel vrijwilligers een 
beroep mogen doen. 

Er zijn altijd vrijwilligers welkom die een paar uurtjes in de 
week persoonlijke aandacht willen besteden aan onze klanten.

U kunt als vrijwilliger aan de slag bij onze bewoners, maar 
ook bij ziekenhuisbegeleiding, activiteitenmiddagen, ont
moetingsmiddagen voor ouderen en/of Ruggesteun (onder
steuning mantelzorgers).

 

Een leuk eXtraatje: medewerkers met een 
vast dienstverband en vrijwilligers met 
een overeenkomst ontvangen een Meander 
eXtra Plusabonnement cadeau. 

Voor behandeling, begeleiding en advisering 
op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, 
logopedie en voeding & dieet  kunt u terecht bij 
Meander Paramedische Dienst.

De fysiotherapeut richt zich op het bevorderen van de ge zond
heid met betrekking tot uw bewegen of uw houding.

De ergotherapeut helpt u om met uw beperkingen of problemen 
weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Hij/zij helpt u bij 
het ontdekken en gebruiken van mogelijkheden om zelfstandig 
de activiteiten in uw dagelijkse leven te blijven uitvoeren, ook 
bij belemmeringen door ziekte. Hierbij staan uw dagelijkse 
handelingen centraal.

De psycholoog helpt u met klachten van psychische, psycho
sociale of psychosomatische aard. Er kunnen gebeurtenissen zijn 
in een mensenleven die zorgen dat u psychisch uit balans raakt, of 

het gebeurt zonder aantoonbare reden. Komt u er zelf niet meer 
uit, dan kan een psycholoog u helpen met uw klachten.

De logopedist kan u helpen als het taal en spraakvermogen 
vermindert of wegvalt. Ook slikproblemen of slechthorendheid 
(bijvoorbeeld door ouderdom) kan door de logopedist behan
deld worden.

Een diëtist van Voeding & Dieet begeleidt u bij de gewenste 
verandering in uw voedingsgewoonten. Hij/zij kan u helpen 
en motiveren om nieuwe, gezonde gewoonten aan te wennen 
en vol te houden. Het is de specifieke deskundigheid van een 
diëtist om een persoonlijk voedingsadvies samen te stellen. 
Omdat hierbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met uw 
gewoonten en problemen, is de kans op succes op de lange 
termijn groot.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen voor deze 
diensten.

Wijkverpleging en het ziekenhuis
In het Zuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen zijn 
wijkverpleegkundigen werkzaam om de overgang van 
het ziekenhuis naar de thuissituatie zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Daarvoor kunnen zij vóór, tijdens en na uw 
ziekenhuisopname contact met u hebben.

Contact vóór opname
Na een bezoek aan de polikliniek of een onderzoek 
voorafgaande aan een operatie zoals een knie, heup of 
oogoperatie kunnen de wijkverpleegkundigen Care  Cure 
informatie en/of advies geven met betrekking tot zorg thuis.

Contact tijdens opname
Op verzoek van de specialist, huisarts, afdelings (wijk) 
verpleegkundige, familie, kunnen de wijkverpleegkundi
gen Care  Cure kennis komen maken in het ziekenhuis, 
op de afdeling. Zij kunnen Informatie en advies geven over 
de zorg, hulpmiddelen of aanpassingen die na een zieken
huisopname thuis nodig zijn. Ook kunnen zij dit regelen. 
Dat kan variëren van:
• uitleenartikelen zoals rollator, looprek, krukken,  
  postoel, hoog/laag bed
• wijkverpleging / verpleging ( b.v. wondzorg/stomazorg/
  injecteren/toedienen sondevoeding, verwisselen van 
  blaascatheter, infuuszorg in samenwerking met Meander 
  Team High care)
• palliatieve zorg, zoals terminale thuiszorg in de laatste 
  levensfase, inzetten nachtzorg, pijnbestrijding, begeleiding 
  en consultatie door gespecialiseerde palliatief consulenten.

Een optimale nazorg
Eenmaal thuis zal de door u gekozen thuiszorgorganisatie 
contact met u opnemen. In overleg met u wordt de zorg 
vraag besproken en de indicatie gesteld. De wijk ver pleeg
kundigen Care  Cure zorgen voor een goede afstemming 
met de thuiszorg en de verpleegafdeling. Ook bij andere 
zorg vragen helpen zij u graag verder.

Voor vragen of meer informatie, kunt u:
bellen met 045-211 49 74 (maandag t/m vrijdag, 9.00 16.30 
uur) of mailen naar care&cure@mgzl.nl

Om het u thuis gemakkelijker te maken is het Meander eXtra 
abonnement een goede aanvulling.



ONZE DIENSTEN EN LEVERANCIERS

op al onze diensten en producten gelden onze leveringsvoorwaarden. Voor meer informatie zie onze website www.meanderextra.com
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Teksten en eindredactie Meander eXtra: Amy Weijers, Brigitte Siezenis, Manon Eck, Yvonne Keulen i.s.m. Meander Communicatie    Schrijen-Lippertz Voerendaal
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FIT, GEZOND EN ACTIEF
Body en botscan Vitak
Fit, veilig, valbreken Judokay Nikanshite
Kinder tuimeljudo Judokay Nikanshite
Natuurheelkunde Ellen Meijers natuurgezondheidszorg
NIEUW Sporten benVitaal
Sporten Fysiotherapie Eurelings
Sporten FitnessBijHoen
NIEUW  Sporten Health Club Landgraaf
Sporten Judokay Nikanshite
Sporten Sportcentrum Ben Mesters
Sporten Medical Fitness centre Terworm
Sporten Polfermolen
Stoppen met roken  Rookvrij zwanger Via syl via
Stoppen met roken  groepstraining Sinefuma
Therapeut Psychotherapie EffetaAaltje Reuver
Zwemmen Zwemparadijs Otterveurdt
Zwemmen Zwembad De Joffer
Zwemmen Thermae 2000
Zwemmen Polfermolen

ONTSPANNING
Alleenstaanden activiteiten Click4Friends
NIEUW Caravan onderhoud Caravan & Camper Schölgens
Dagje uit Nederlands Mijnmuseum
NIEUW Fietsenwinkel Brandhof Bikes
Massage Corpus in balance
Massage Ernes
Massage De Paradox
Mindfulnesstraining Miriam Wassen personal coaching
Sauna Thermae 2000
Sauna Sauna Zwemschool Spekholzerheide
Stoomtrein ZuidLimburgse Stoomtrein Maatschappij
Themacafé Tijd voor Jou, Heerlerbaan
Vakantie met zorg Vitassist Zorghotel Helmond
Webshoppen Meander voordeelshoppen
Zorgreizen Lindetours 

TRAININGEN EN CURSUSSEN
Computercursussen Seniorweb Landgraaf
NIEUW Computercursussen Cekanet Kerkrade
Computerles aan huis Student aan huis
Mindfulnesstraining Miriam Wassen personal coaching
Scootmobieltraining Meander eXtra i.s.m. STGPL
Stoppen met roken Rookvrij zwanger Via syl via
Stoppen met roken groepstraining Sinefuma
Stoppen met roken  laserbehandeling Laservitalis
Stoppen met roken  laserbehandeling Mw. I. EversNijsten
Tablet training Meander eXtra i.s.m. Meander Leren
Valpreventie Judokay Nikanshite

UITERLIJK EN VERZORGING
Audicien aan huis Beter Horen BV
Biologische Kapper Biologische Kapper Brunssum
Haarwerken en aanvullingen Haarinstituut Henk Smeets
Kappers aan huis Zie pagina 6
Kleding Damesmode Severens
Kleding Jetten Mode
Kledingvermaakservice aan huis De Garderobedokter
Kunstgebitsverzorging aan huis Kunstgebit Parkstad
Lingerie voor borstprothesen Macare
Opticien aan huis Brilzorg Holland
Opticien aan huis Jan Schings Brillen/Lenzen
Opticien aan huis Nederlandse Huisopticiens
Pedicures aan huis Zie pagina 5
Pruikenservice aan huis Pruikenthuiszorg Nederland
Schoeisel, lamswollen pantoffels e.d. MaAn
Schoeisel, aangepast Smeets loopcomfort

KLUSSEN IN EN OM HET HUIS
Computerservice aan huis Student aan Huis
Electricien Elektro Dabo Voerendaal
Electricien Bosscher elektrotechniek
Inboedelzorg Inboedelzorg Keulen
Klussendienst aan huis R. Moes Montage
Klussendienst aan huis Starmans klussenbedrijf Voerendaal
Klussendienst aan huis D’r Sjalter
Klussendienst aan huis Technisch Adviebureau Franz Peters
Klussendienst aan huis Inboedelzorg Keulen
Klussendienst aan huis Klusservice Bos
Klussendienst aan huis Uw zorg = onze zorg
Klussendienst aan huis Dewoningopknapper.nl
Kozijnen Kozijn Techniek Nederland
Matrasreiniging Neven Matrasreiniging
Particuliere hulp bij huishouden Meander Homeservice
Personenalarmering onderweg Zintouch
Radio en TV service aan huis Radio en TV Frank BV
Tapijtof meubelreiniging ChemDry Fredriks
Tuinonderhoud D’r Sjalter
Tuinonderhoud Uw zorg = onze zorg
Tuinonderhoud Tuintechniek John Witjes
Verhuizing en opruimservice Inboedelzorg Keulen
Verhuizing en opruimservice Uw zorg = onze zorg
Verhuizing en opslag Harry Vroomen BV Verhuizingen
Verhuizing en opslag Harreman Verhuizingen BV
Was en strijkservice Mengelers Textielreiniging BV
Was en strijkservice Clean Shirt Service
Witgoedreparatie RTV Geelen
Woonconsulent Meander Winkel

EXTRA DIENSTEN
Personenalarmering onderweg Zintouch
Gesproken abonneeblad Mijn Meander eXtra Dedicon
Grafonderhoud Renkens Grafverzorging
Hulpmiddelen Meander Winkel
NIEUW Cadeaus en kleding met eigen opdruk Klieë veer
Rijbewijskeuringen Dokter Sadiek, verschillende locaties
Winkel in de wijk Slagerij Keldermann, Brunssum
Winkel in de wijk SlagerijCatering van der Poel, Voerendaal

DIENSTEN AAN HUIS
Audicien aan huis Beter Horen BV
Boodschappenservice Vershuys.com
Computerservice aan huis Student aan Huis
Dierenarts aan huis Dierenarts aan Huis Limburg
Hondenuitlaatservice HUS Parkstad
Hondentrimsalon aan huis Trimmobiel Doggystyle
Kappers aan huis Zie pagina 6
Kledingvermaakservice aan huis De Garderobedokter
Kok aan huis Thuiskok Brunssum
Kunstgebitsverzorging aan huis Kunstgebit Parkstad
Klussendienst aan huis Dewoningopknapper.nl
Maaltijdservice Apetito
Opticien aan huis Brilzorg Holland
Opticien aan huis Jan Schings Brillen/Lenzen
Opticien aan huis Nederlandse Huisopticiens
Pedicures aan huis Zie pagina 5
Pruikenservice aan huis Pruikenthuiszorg Nederland
Verkoop en uitleen verpleeg en hulpartikelen Meander Winkel
Was en strijkservice Mengelers Textielreiniging BV
Was en strijkservice Clean Shirt Service
Zorgreizen Lindetours 

ADVISERING EN FINANCIËN
Belastingadvies aan huis Kerckhoffs & Mullenders Belastingadv.
Bespaarhulp Student aan Huis
Financiële hulp Bewind van Formaat
Financiële hulp 045 Bewind & Beheer
Verzekeringskorting ZorgenWel.nl
Verzekeringskorting CZ
Verzekeringskorting VGZ
Verzekeringskorting Delta Lloyd
Woonconsulent Meander Winkel

Méér dan zorg alleen

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 aan sluit bij onze doelstelling?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wie 
weet staat uw bedrijf in de volgende uitgave


