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WZH HET ANKER IN HET KORT

 
WIJ LEREN U GRAAG KENNEN
Mooi wonen met zorg en behandeling bij de hand? In een groene
omgeving vlak bij het centrum van Voorburg? Dat kan in WZH
Het Anker. Wij leren u graag kennen, zodat we u de zorg en
aandacht kunnen geven die het best bij u passen. Terwijl u zelf de
regie houdt over uw leven.
 
SPECIALISTISCHE ZORG
WZH Het Anker is een somatisch woonzorgcentrum. Dat wil
zeggen dat bij ons mensen wonen met een chronische
lichamelijke aandoening. Wij bieden u een woonomgeving met
een mooi appartement, specialistische zorg en veel activiteiten. En
met medewerkers en vrijwilligers die er alles aan doen om te
zorgen dat u zich thuis voelt.
 
HET THUISGEVOEL
Het thuisgevoel, dat vinden wij belangrijk. Daarom horen we
graag wat uw gewoonten en wensen zijn. Willen we weten wie u
bent. En organiseren we activiteiten om het u naar uw zin te
maken. Zoals fit & fun, om op speelse wijze uw lichaam en geest
in conditie te houden. Of de beweegplaza, waar u oefeningen kunt
doen met of zonder begeleiding. We hebben een speciale
mannengroep en een groep die met elkaar praat over zingeving.
Ook zijn er diverse uitjes waar u aan mee kunt doen.
 
HEERLIJK WONEN
In WZH Het Anker heeft u een eigen appartement met een eigen
badkamer en een pantry. Het appartement is ruim genoeg voor
een rolstoel of rollator. We hebben mooie binnentuinen waar u
kunt vertoeven. In de buurt van het woonzorgcentrum zijn diverse
parken waar u kunt wandelen of met de duo- of rolstoelfiets heen
kunt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEZELLIG ETEN
In de Brasserie van WZH Het Anker koken we elke dag vers in de
open keuken. Schuif gezellig aan in het restaurant. Wij serveren de
lunch en het diner bij u aan tafel. U eet een heerlijke maaltijd uit
een keuzemenu en kunt tegelijkertijd bijpraten met uw
medebewoners. Behalve het restaurant is er ook een kapper in ons
woonzorgcentrum. De pedicure en tandarts komen op afspraak.
 
ZIJN WIE U BENT
Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in WZH Het Anker.
Daarom betrekken wij uw familie en vrienden zoveel mogelijk bij
de dagelijkse zorg en activiteiten. Dat draagt bij aan een fijne
sfeer, bekendheid en geborgenheid. Samen – met medewerkers,
vrijwilligers en naasten – creëren we een omgeving waarin u mag
zijn wie u bent.
 
 Wilt u een rondleiding in WZH Het Anker of heeft u vragen over de
specialistische zorg van WZH? Neem dan contact op met onze
Klantbemiddeling Centraal via 070 756 16 00 of
klantbemiddelingcentraal@wzh.nl
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