
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u meer weten over wonen in WZH Schoorwijck of een keer
komen kijken? Neemt u dan contact op met Klantbemiddeling
Centraal. Telefoonnummer: 070 756 16 00
Email: klantbemiddelingcentraal@wzh.nl.
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WZH SCHOORWIJCK IN HET KORT 
 
 

Een nieuw thuis in WZH Schoorwijck. Wilt u wonen, zelf

uw keuzes maken en toch verzekerd zijn van zorg, service

en veiligheid in de directe nabijheid? Kom dan eens kijken

en de sfeer proeven in WZH Schoorwijck in Leidschendam.

We bieden u de privacy van uw eigen appartement, het

comfort van onze service en de gezelligheid van het

Ontmoetingscentrum.   
 
Bij WZH Schoorwijck krijgt u de ruimte, tijd en ondersteuning om
u thuis te voelen. Want dat is voor ons het belangrijkste: dat u
thuis bent in ons woonzorgcentrum en uzelf kunt zijn. Dat u de
regie houdt over uw eigen leven. En daar helpen we u bij.  
 
 
 
'Ik voel me hier thuis.'
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We willen weten wie u bent 
We willen u graag écht leren kennen. Zodat we samen uw leven
zoveel mogelijk kunnen inrichten naar uw wensen en gewoonten.
Wanneer u zich op uw gemak voelt, kunt u nog meer genieten van
alles wat WZH Schoorwijck te bieden heeft. Schuif bijvoorbeeld
aan bij het ontbijt of het versbereide keuzediner. Drink een lekker
kopje koffie met uw bezoek in de koffiecorner. Maak samen met
een woonbegeleider een ommetje langs de fraaie Vliet en door de
knusse Damstraat. Of haal uw boodschappen bij de rijdende winkel
die bij ons langskomt.  
 
Ontmoetingscentrum 
In ons Ontmoetingscentrum kunt u meedoen aan gezellige
activiteiten, gericht op plezier en ontspanning. Er is elke dag wel
wat te beleven: van taalspelletjes tot een gymuurtje en van
creatieve workshops tot muziekvoorstellingen.  
 
 
 

Prettig
Wij helpen u graag om prettig te wonen en te leven. Bijvoorbeeld
met ons servicepunt en onze huismeester. Bij het servicepunt kunt
u terecht met al uw vragen en de huismeester kan indien
noodzakelijk helpen bij kleine klusjes tegen betaling. 
 
Veilig en comfortabel 
Behalve een prettige leefomgeving bieden wij de planbare zorg die
u nodig hebt. In ons woonzorgcentrum is dag en nacht een
zorgteam aanwezig. In geval van nood kunt u op elk moment een
medewerker oproepen, die hulp kan komen bieden.
 
Bewegen houdt u gezond 
Bewegen helpt om gezond te blijven. Bij WZH Schoorwijck kunt u
uw conditie op peil houden en gebruik maken van de fitnessruimte.
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