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Disclaimer: Meander eXtra is niet verantwoordelijk voor fouten in de inhoud. 
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Méér dan zorg alleen

Nieuwe leveranciers 

Meander eXtra is voor iedereen, ook als u (nog) geen hulp of zorg nodig heeft. Jaarlijks 
kunt u geld besparen op het gebied van welzijn bij diverse bedrijven zoals (zorg)verzekeraars, 
zwembaden, dagjes uit en diensten aan huis. 
Bent u nog geen abonnee?
U kunt bij ons kiezen uit twee abonnementen: 
• Basisabonnement € 11,- per kalenderjaar
• Plusabonnement € 14,- per kalenderjaar

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

Volg ons op:

Frösch Fotografie

Heeft u interesse in een fotoshoot van 
de kids, gezin en/of huisdieren? Uw 
zwangerschap laten vastleggen of een 
newbornshoot? Of zoekt u naar een fo-
tograaf voor uw bruiloft? Dan bent u bij 

Frösch Fotografie aan het juiste adres.
Deze fotografe beschikt over een eigen 
professionele fotostudio op de begane 
grond, maar is ook vaak te vinden op 
diverse buitenlocaties in en rondom 

Parkstad. Een fotoshoot thuis is ook 
mogelijk.

Abonneevoordeel: Diverse kortingen 
zie www.meanderextra.com

06 - 543 463 72 | info@froschfotografie.nl | www.froschfotografie.nl 

045 - 203 10 77 | www.eygelshof.nl

Natuurbegraafplaats Eygelshof

Midden in het prachtige Zuid-Limburg 
ligt natuurbegraafplaats Eygelshof. 
Een rustplaats waar respect voor 
mens en natuur hand in hand gaan. Dit 
is een plek om midden in de natuur rust 

te vinden, tot rust te komen, te her-
denken en te herinneren. Wees wel-
kom er te wandelen of een afspraak 
te maken voor een persoonlijke rond-
leiding. Bent u minder goed ter been? 

Dan wordt u op de parkeerplaats op-
gehaald met de elektrowagen.

Abonneevoordeel: 10% korting op alle 
workshops, lezingen en wandelingen.

06 - 559 205 63

Groen Optiek

Groen Optiek is een gediplomeerd opti-
cien die voor u klaar staat en u voorziet 
van een deskundig advies. Dit alles 
gebeurt bij u thuis, in uw vertrouwde 
omgeving.

Uw ogen worden zorgvuldig gecon-
troleerd op sterkte. Als het nodig is, 
maken zij een verwijzing voor de oog-
arts. Groen Optiek helpt u graag bij het 
uitzoeken van een nieuwe bril. Wilt u 

nieuwe glazen in uw huidige bril? Ook 
dit is mogelijk.

Abonneevoordeel: 20% korting op 
montuur en/of glazen.

Pedicure & More by Manon

Bij Pedicure & More by Manon kunt 
u terecht voor een uitgebreid aanbod 
aan behandelingen zoals pedicure, 
schoonheidsverzorging en manicure.
Voor de manicure en pedicure behan-

delingen wordt gebruik gemaakt van 
de LCN hand en voet spa-producten. 
Voor de schoonheidsverzorging wordt 
gebruik gemaakt van de producten van 
Doctor Eckstein. Het geven van deze 

behandelingen wordt door Manon met 
veel passie en plezier gedaan. Pedicure 
& More komt altijd bij u aan huis!
Abonneevoordeel: 5% korting op 
iedere behandeling.

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

045 - 369 01 23 | info@depcdokterlimburg.nl

De PC Dokter

Iedereen heeft wel eens problemen 
met een computer of wordt overweldigd 
door het grote aanbod van digitale 
mogelijkheden. De PC Dokter kan u 
helpen en ondersteunen met alle digitale 
apparatuur in uw huis en geeft individu-

ele computer-, iPad- en/of smartphone 
training. Dus heeft u een vraag en of 
probleem met uw digitale apparatuur? 
Neem dan contact op met De PC Dokter 
(regio Parkstad en omstreken).

Abonneevoordeel: 
Gratis APK keuring voor Windows com-
puters + € 17,50 korting per bezoek.

Clinique Indigo

Voor chronische stress- en pijnklachten 
kunt u nu ook terecht bij de eerste 
natuurgeneeskundige pijnpoli van Ne-
derland. Op de Einderstraat in Heerlen 
werkt Clinique Indigo vanuit de tradi-
tionele geneeskunde om u verder te 

helpen indien de reguliere zorg niets 
meer kan betekenen. Blijf niet onnodig 
met klachten rondlopen en test zelf uit 
waarom het slagingspercentage voor 
het verminderen van klachten hier nog 
steeds 100% is!

Abonneevoordeel: 10% korting op 
de 1e afspraak en op iedere vervolg-
behandeling 5% korting.

06 - 282 988 37 | info@clinique-indigo.nl | www.nietuitbehandeld.nl 

Veel bedrijven waar u korting krijgt met uw abonneepas zullen i.v.m. de coronamaatregelen aangepaste regelingen treffen. 
Wij vragen u daarom altijd vooraf goed te informeren of de dienst waar u gebruik van wilt maken regulier geopend en/of beschikbaar is.


