Wel zo gemakkelijk!

Wonen bij Weller wordt nu nog gemakkelijker.
Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont
en zich thuis voelt in uw huis, straat en buurt.
Onze zorg daarvoor zal nooit veranderen.
Maar minstens zo belangrijk vinden wij het
dat het goed met u gaat. En dat desgewenst,
gemakkelijk en snel de hulp geboden wordt
die nodig is. Speciaal hiervoor introduceert
Weller een nieuwe service: WellerGemak.
Voor deze aantrekkelijke service werkt Weller samen met
zorgaanbieder MeanderGroep.
Eén telefoontje naar de klantenservice van MeanderGroep is
voldoende en de zorg of ondersteuning die nodig is wordt
geregeld: een bezoek van de kapper, opticien of pedicure aan
huis, een handje hulp bij het onderhoud van uw tuin of het
uitlaten van uw hond. Hulp bij het invullen van formulieren of
bij het wassen en strijken. Of elke dag een gezonde maaltijd.
Wat ook maar nodig is om de kwaliteit van uw leven te
verhogen. Weller regelt het! Wel zo gemakkelijk en óók nog
eens zo gezond. Want het is ook mogelijk om via Weller tegen
aantrekkelijke kortingen te gaan sporten én deel te nemen aan
allerlei interessante cursussen die voor een frisse kijk op het
leven kunnen zorgen: van een cursus babymassage tot sportief
afvallen en van yoga tot een cursus reanimatie. Het is toch fijn
wanneer er iemand in de buurt is die kan helpen?

Wonen, Welzijn en Zorg binnen handbereik
Wellerklanten komen in aanmerking voor de aantrekkelijke
condities van WellerGemak. Het abonnement is helemaal gratis
en krijgt u er gewoon van ons bij. Want voor Weller gaan wonen,
welzijn en zorg hand in hand. WellerGemak heeft dan ook voor
jong en oud iets interessants te bieden: aantrekkelijke kortingen
op sportscholen, -verenigingen en zwembaden in de regio.
Kortingen op een compleet aanbod aan gezondheidscursussen
en op een omvangrijk pakket services aan huis. Professionele
zorg en ondersteuning komen zo binnen handbereik: snel,
exclusief en gemakkelijk via één loket.

WellerGemak van a tot z
Service aan huis, gemakkelijker kan het niet!
l Administratieve ondersteuning
l Boodschappendienst
l Gehoorapparatenservice
l Hondenuitlaatservice
l Kapper
l Klussendienst
l Maaltijdvoorziening
l Massage
l Opticien
l Pedicure
l Pruikenservice
l Training rolstoelgebruik
l Tuinonderhoud
l Verhuisservice
l Was- en strijkservice
l Witgoedreparaties

Boeiende cursussen, voor een frisse kijk op
een lekker en gezond leven
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Assertiviteit voor vrouwen
De overgang, bekijk het eens anders
Eerste Hulp bij Kinderongelukken
Geheugentraining
Gezond en lekker koken
Kennismaken met yoga
Leer weer gezond slapen
Postnatale gym
Reanimatie
Shantala babymassage
Sportief afvallen
Spreekuur voor mensen met slaapproblemen
Zelfverdediging en weerbaarheid
Zwangerschapsyoga

Trees Cobben uit Heerlen: “Zelfstandigheid is
voor mij erg belangrijk”
Trees Cobben (84) maakt dankbaar gebruik van diverse
gemaksdiensten van WellerGemak. Zo ontvangt ze haar verse
maaltijden aan huis en doet ze regelmatig een beroep op de
kapster en de pedicure die haar thuis bezoeken. “Het is fijn om
als zelfstandig wonende oudere terug te kunnen vallen op
deze ondersteuning.”
Vanwege ouderdom en afnemende gezondheid is Trees Cobben
de laatste jaren minder mobiel geworden. Toch wil ze heel
graag in haar vertrouwde woning blijven. Dat kan dankzij
thuiszorg en de ondersteuning via WellerGemak. “Met name
het koken van de maaltijden was een enorme opgave. Nu krijg
ik het eten aan huis bezorgd, gemakkelijker kan niet. Deze
maaltijden zijn van uitstekende kwaliteit en worden smakelijk
gepresenteerd. Het zijn royale porties en de keus is uitgebreid.
Vooral de vis is erg lekker!”
Gezond leven is belangrijk voor Trees Cobben. “Dankzij de
maaltijdvoorziening krijg ik de benodigde vitaminen en
mineralen binnen. Maar ook bij de broodmaaltijd let ik erop
dat ik gezond eet: bruin brood, voldoende fruit en yoghurt.
Bewegen zit er helaas niet meer in, hoewel ik met mijn rollator
op een dag toch vaak de nodige meters maak! En voor je
geestelijke gezondheid is het gewoon heel fijn te weten dat je
veilig en vertrouwd kunt wonen in je eigen huis, dankzij de
hulp van WellerGemak.”

Sjaak Mertens uit Heerlen: “Ik volg een
aangepast fitnessprogramma op maat.”
Sjaak Mertens (49) gebruikt de kortingsregeling van
WellerGemak voor de sportschool. Een plek waar hij een paar
keer per week te vinden is. “Je gezondheid is heel belangrijk.
Je moet er elke dag aan blijven werken.”
Dat Sjaak Mertens veelvuldig de sportschool bezoekt, is uit
nood geboren. Door een auto-ongeluk heeft hij zijn baan
moeten opzeggen. Hele dagen thuis zitten was echter niets
voor hem. “Als je ineens zoveel vrije tijd krijgt, dan ga je
nadenken hoe je die tijd het beste kunt besteden. Wat is er
dan beter om die dagen met je gezondheid bezig te zijn? Het
geeft mij veel meer voldoening dan thuis op de bank te zitten.
Ik heb vanaf mijn jeugd aan gymnastiek en fitness gedaan, maar
door het ongeluk kan ik deze activiteiten niet meer zo intensief
uitoefenen. Nu volg ik een aangepast fitnessprogramma op
maat dankzij WellerGemak.”

Gewoon Goed Geregeld!
U hoeft helemaal niets te doen om in aanmerking te komen
voor WellerGemak. Wellerklanten zijn automatisch abonnee. En
ook voor een service aan huis hoeft u de deur niet uit! De
klantenservice van MeanderGroep helpt u graag verder. Hun
servicenummer is 0900 - 699 06 99 (lokaal tarief).
U kunt ook contact opnemen met uw relatiebeheerder van
Weller via 045 - 404 86 00. U wordt snel en goed geholpen.

Colofon
WellerGemak is een service van Weller in samenwerking
met MeanderGroep.
Weller
Geerstraat 320
Heerlen
045 - 404 86 00
www.wellernet.nl

