
 “Ik voel mij hier 
          echt thuis.”

WELKOM IN 
WZH HOGE VELD

Hoge Veld



Wanneer u binnenkomt bij WZH Hoge Veld, ervaart u 

direct hoe ruimtelijk het woonzorgcentrum is opgezet. 

Het is licht en door het Ontmoetingscentrum op de 

begane grond altijd gezellig. 

In WZH Hoge Veld zijn een gezondheidscentrum, een kapsalon en 
een kinder opvang gevestigd. De open uitstraling, de persoonlijke 
benadering en de vele activiteiten maken WZH Hoge Veld uniek
in Wateringse Veld. Het winkelcentrum en de bibliotheek zijn op 
loopafstand. 

SPECIALISTISCHE ZORG 
Op zoek naar een kleinschalige woongroep waar u zich thuis 
voelt? WZH Hoge Veld is gespecialiseerd in zorg voor ouderen
met dementie en heeft verschillende woongroepen. 

WZH HOGE VELD IN HET KORT



UW LEEFSTIJL 
Wanneer u bij ons komt wonen, leren we u graag eerst kennen.  
We gaan met u en uw mantelzorgers in gesprek over uw persoonlijke 
wensen en uw leefritme. We willen weten waarvan u geniet in
het leven en welke hobby’s u heeft. Door onze kleinschalige
opzet van wonen, kunnen wij optimaal inspelen op uw wensen 
en behoeften. Zo heeft u de gezelligheid van de gezamenlijke 
huiskamer, de privacy van uw eigen appartement en door de 
verschillende binnentuinen kunt u ook lekker naar buiten. 

ONTMOETINGSCENTRUM
Met het Ontmoetingscentrum is WZH Hoge Veld de spil in de wijk 
Wateringse Veld. Of u nu bij ons woont of in de buurt, hier kunt u 
gezellig genieten van een kop koffie met iets lekkers. Ook zijn er 
interessante cursussen en workshops. U ontmoet andere mensen 
en er valt altijd wat te beleven. Samen organiseren we activiteiten 
om actief en fit te blijven. We kijken met u wat bij u past en 
nodigen u uit om actief mee te doen. Het Ontmoetingscentrum
is dagelijks geopend. De voorzieningen in WZH Hoge Veld zijn er 
met en door cliënten, zodat er alle ruimte is om zelf activiteiten 
en initiatieven op te pakken en te organiseren. Om u te ondersteunen 
in de thuissituatie, geven wij u en uw mantelzorgers gratis advies 
en informatie.

GARANTWONINGEN
Zelfstandig wonen met ondersteuning van onze thuiszorg-
medewerkers? Dat kan bij WZH Hoge Veld. U huurt de Garantwoning 
van woningcorporatie WoonInvest en u kunt een beroep doen op
de thuiszorg en voorzieningen van WZH Hoge Veld. 

Wilt u een rondleiding in WZH Hoge Veld of heeft u vragen over  
de specialistische zorg van WZH? Neem dan contact op met onze 
klantenservice via 070 - 756 16 00 of klantenservice@wzh.nl.



 

Volg WZH ook via:

WZH Hoge Veld

Laan van Wateringse Veld 222

2548 CG  Den Haag 

TELEFOON: 070 756 2800

FAX:  070 756 2801

 INTERNET: www.wzh.nl/hogeveld  

E-MAIL: hogeveld@wzh.nl
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Volg WZH ook via:


