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TROTSE SCHOONMAAKPARTNER 
CSU FELICITEERT 
WZH VLIETHOF MET HET NIEUWE 
WOONZORGCENTRUM.

OOK OP ZOEK NAAR EEN BOUWPARTNER?

De Langen & van den Berg bouwt en ontwikkelt. Wij hanteren moderne werkprocessen gericht op minimale faalkosten 

en een korte doorlooptijd. Als wij bouwen, bouwen we goed. Vakkundig, mooi en duurzaam. Voor projectontwikkelaars, 

woningcorporaties, zorginstellingen en bedrijven. Van idee en planning tot oplevering en nazorg. Wij begeleiden uw hele 

bouwproject. Zonder gedoe. En altijd in de kortst mogelijke bouwtijd.

0182 - 35 17 59       |       info@delangenvdberg.nl       |       www.delangenvdberg.nl

WIJ FELICITEREN WOONZORGCENTRA HAAGLANDEN
MET DE OPENING VAN WOONZORGCENTRUM WZH VLIETHOF
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Wat zijn we trots om te mogen wonen en werken 

in woonzorgcentrum WZH Vliethof, het stijlvolle 

woonzorgcentrum aan de Vliet in hartje Voorburg. 

WZH Vliethof biedt een fi jn thuis aan ouderen met 

dementie. In alles staan de bewoners voorop. De mede  -

werkers van WoonZorgcentra Haaglanden zijn in hún 

huis te gast. De bewoners kunnen in WZH Vliethof vrij 

rondlopen, zelf de tuin bezoeken en hun leven zoveel 

mogelijk voortzetten zoals ze gewend waren.

De huiskamers, salons, terrassen en het Grand Café 

bieden prachtig uitzicht op de omgeving en op de 

langsvarende bootjes in de Vliet. Door de klein -

schalige opzet van WZH Vliethof kan het vaste zorg- 

en behandelteam goed inspelen op de wensen en 

behoeften van iedere bewoner.

WZH Vliethof is net open, maar heeft al een warme 

band met Voorburg. De woonzorglocatie is namelijk 

teruggekeerd naar de plek waar vroeger Huize Rustoord 

stond. De huiskamers hebben Voorburgse namen, zoals 

’t Loo, Christiaan, Woelwijk en Damsight. Ook zijn vele 

Voorburgers als vrijwilliger actief in WZH Vliethof. 

Samen staan we voor de bewoners klaar. Ons motto 

is niet voor niets: Voor elkaar in Voorburg.

Annemarie Baas-Braun

Locatiemanager WZH Vliethof

WELKOM BIJ 
                 WZH VLIETHOF

WZHWZH

voor 
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WZH Vliethof

Raadhuisstraat 2

2271 CW Voorburg

070 75 62 000

vliethof@wzh.nl
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Een prachtig huis op een prachtige locatie. 

Het net geopende WZH Vliethof is te vinden 

in het historische centrum van Voorburg, aan 

de Vliet. Het stijlvol ingerichte woonzorg-

centrum van WoonZorgcentra Haaglanden 

biedt een veilig thuis aan circa negentig 

ouderen met dementie. 

Persoonlijke aandacht voor iedere bewoner en ruimte 

bieden aan eigenheid. Dat vinden de medewerkers van 

WZH Vliethof belangrijk. Bewoners kunnen zichzelf zijn, 

met hun eigen stijl van leven. De kleinschalige woon-

groepen van acht tot tien bewoners bieden hier volop 

mogelijkheden voor. Een vast zorg- en behandelteam 

staat 24 uur per dag voor de bewoners klaar.

LUXE, COMFORTABEL EN STIJLVOL

Elke woongroep heeft een gemeenschappelijke huis-

kamer en een ruime keuken waar dagelijks vers wordt 

gekookt. Ook heeft elke etage een salon met een zit- 

hoek die uitzicht biedt op de Vliet. De inrichting past  

bij de locatie en is luxe, comfortabel en stijlvol.  

Rond de huiskamer heeft iedere bewoner een ruime 

privé zit-slaapkamer met eigen badkamer. De kamers 

zijn voorzien van een bed, gordijnen en een grote 

           STIJLVOL 

WONEN 
                   AAN DE VLIET

Bewoners kunnen zelf de lift  
pakken om bijvoorbeeld naar het 
Grand Café op de begane grond  

of naar de tuin te gaan.
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wandkast, maar kunnen verder naar eigen smaak 

worden ingericht. Daarnaast heeft elke woongroep  

een groot terras met uitzicht op de tuin en de langs-

varende boten.

VEEL BEWEGINGSVRIJHEID

WZH Vliethof biedt bewoners veel bewegingsvrijheid. 

De huiskamers staan via open deuren met elkaar in 

verbinding. Bewoners kunnen rondlopen en zelf de lift 

pakken om bijvoorbeeld naar het Grand Café op de 

begane grond of naar de tuin te gaan. Dankzij de  

glazen achterwand is de rolstoelvriendelijke tuin veilig 

afgeschermd, maar is er een vrij uitzicht op de Vliet.

SLIMME INRICHTING

De bewegwijzering in WZH Vliethof helpt bewoners  

bij het vinden van hun weg. De borden hebben diepte 

en de belettering is contrastrijk, zodat de afbeeldingen 

goed zichtbaar zijn. De dynamische verlichting past zich 

aan het ritme van de bewoners aan. Overdag is het licht 

feller, na het eten wordt het juist gedimd. Dit heeft een 

positieve invloed op de stemming en ondersteunt het 

dag- en nachtritme.

“Het geeft voldoening om mensen  
te helpen. Soms is het een  

uitdaging, maar dan stel ik vragen 
over hun leven en ontdekken we 

gemeenschappelijke dingen.  
Of we doen een spelletje en dan 

gaan steeds meer bewoners  
meedoen. Daar word ik blij van.”

Isabel Valstar, huiskamerbegeleider

“Bij het eerste zonnestraaltje zit  
mijn moeder in de tuin. Heerlijk dat  
dit hier kan. Het terras om de hoek bij 
de brug gaf de doorslag. Mijn ouders 
hebben altijd in Voorburg gewoond,  
dus het is heel vertrouwd om door de 
Herenstraat te lopen.”
Ineke, mantelzorger 

“Het is een schitterende locatie.  
De vrijheid is de doorslaggevende  
factor geweest om mijn vader naar  
WZH Vliethof te laten verhuizen.  
Hij is echt een buitenmens, dus het  
is zó fijn dat hij zelf naar de tuin of 
naar de grote terrassen kan lopen.”
Lies, mantelzorger
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Samen zorgen voor een veilige en fi jne 

omgeving waarin bewoners zichzelf kunnen 

zijn én blijven. Daar staan de medewerkers 

WZH Vliethof voor. Professionaliteit, ruimte 

voor eigen inbreng, samenwerking en ont-

wikkeling zijn daarbij belangrijke uitgangs-

punten. 

Alle medewerkers werken in WZH Vliethof samen 

om de zorg en activiteiten zo goed mogelijk af te 

stemmen op de persoonlijke wensen en behoeften 

van de bewoners. Dat maakt het werk veelzijdig, 

uitdagend en vooral erg leuk. “Ik start elke ochtend 

met veel plezier en ik geniet van de betrokkenheid 

en van de warme zorg die onze bewoners van alle 

collega’s in WZH Vliethof ontvangen”, vertelt 

specialist ouderengeneeskunde Mehrdokht Tawasoli.

NEEM JEZELF MEE NAAR HET WERK

In WZH Vliethof mag je zijn wie je bent. Dat geldt 

niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de 

medewerkers. Dankzij ieders professionele kennis en 

persoonlijke vaardigheden krijgen de bewoners zorg en 

ondersteuning op maat. Fysiotherapeut Femke Bosscha: 

“Het moment dat je samen met de cliënt een oplossing 

vindt voor een ondervonden probleem is mooi. Dat 

maakt het werk interessant en afwisselend.”

   “Met plezier geven we samen invulling 
aan ons mooie vak. Daar ben ik trots op.”
Annemarie Baas-Braun, locatiemanager

       “TROTS OP ONS   

MOOIE VAK”                            

WZHWZH

voor 
elkaar

“WZH Vliethof is een prachtig huis, 
   op een prachtige locatie. Een huis dat 
zich uitstekend leent voor onze bewoners 
    om zich thuis en veilig te voelen 
én om zichzelf te kunnen zijn.”
Eline Koenraads, psycholoog

Mehrdokht Tawasoli 
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“Ik merk dat ik zoveel  
geduld heb. Ik verbaas  

mezelf. Het maakt me niet 
uit als iemand steeds  

opnieuw hetzelfde vertelt. 
Dat had ik nooit verwacht. 
Ik vind het hier zelfs leuk 

om te koken.”
René Weda, huiskamerbegeleider

“Werken in Vliethof:  
      een nieuw gebouw,  
anders samenwerken,  
dus een nieuwe challenge.       
    Heel leuk.”

“Een nieuwe locatie  
betekent ook een volledig 

nieuw rooster in elkaar 
puzzelen. Voor een planner 

is dat natuurlijk een  
geweldige uitdaging,  

waar ik met veel plezier  
aan werk.”

Wouter Scholten, verpleegkundige

Robine Brasjen, planner
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AL 85 JAAR  
    THUIS IN VOORBURG

WZH Vliethof is gebouwd op een plek met 

een lange historie. Al sinds 1934 wonen 

senioren op deze locatie aan de Vliet.

Huize Rustoord opende op 30 augustus 1934 haar 

deuren. Het rusthuis had een sterke band met de 

Hervormde Gemeente in Voorburg. In de jaren tachtig 

maakte het inmiddels oecumenische Huize Rustoord 

plaats voor een nieuw woonzorgcentrum: WZH 

Rustoord. Het gebouw werd op 30 augustus 1978 

offi cieel geopend. Ruim dertig jaar later voldeed 

WZH Rustoord niet meer aan de eisen van deze tijd. 

De bewoners verhuisden in 2010 tijdelijk naar een 

ander woonzorgcentrum.

FEESTELIJKE OPENING

In 2013 is Rustoord gesloopt en in de zomer van 2019 

was de nieuwbouw van WZH Vliethof klaar. Dit keer 

zette het woonzorgcentrum op 30 augustus de deuren 

open voor belangstellenden en omwonenden. Deze 

feestelijke open dag is door bijna 600 bezoekers 

De datum 30 augustus 
      loopt als een rode draad 
door de geschiedenis 
             van WZH Vliethof.
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Wij wensen de bewoners van 
Vliethof veel woonplezier!

Met een ruim assortiment aan producten en diensten 
zorgen wij ervoor dat de bewoners van WZH Vliethof 
kunnen genieten in hun nieuwe woonzorgcentrum.

cszorginstellingen@mediqmedeco.nl 
0186 634 470  |  www.mediqmedeco.nl

AL 85 JAAR  
    THUIS IN VOORBURG

EEN VOORBURGS TINTJE

Alle huiskamers en salons in WZH Vliethof 

hebben een naam die een link heeft met 

Voorburg. De namen verwijzen naar parken, 

voormalige boerderijen, bekende wijken 

en bekende Voorburgers. Zo is huiskamer 

‘Lodewijk’ genoemd naar Lodewijk Napoleon 

Bonaparte, de jongere broer van keizer 

Napoleon Bonaparte. Hij was van 1806 

tot 1810 Koning van Holland en heeft in 

Voorburg gewoond. En huiskamer ‘Christiaan’ 

verwijst naar de bekende wis-, natuur- en 

sterrenkundige Christiaan Huygens, die 

ook aan de Vliet woonde. Een historische 

boerderij uit 1824, ooit de woning van 

schrijver A. den Doolaard, vormde de 

inspiratie voor huiskamer ‘Woelwijk’.

bezocht, waarvan tientallen zich als vrijwilliger bij 

WZH Vliethof hebben aangemeld.

HERINNERINGEN

Nog altijd herinneren elementen in WZH Vliethof 

aan het vroegere Rustoord. Zoals een glas-in-lood-

raam en het orgel in zaal ‘Vreugd en Rust’, waar onder 

meer religieuze en sfeervieringen worden gehouden. 

Ook zijn in WZH Vliethof afbeeldingen te zien van 

Delfts blauwe herinneringsborden die door bewoners 

aan Rustoord waren geschonken.
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In de gezellige huiskamers en salons kunnen bewoners 

eten, de krant lezen, een spelletje doen of naar muziek 

luisteren. Ook heeft WZH Vliethof een ruimte voor 

beweegactiviteiten. Op de begane grond is een zaal 

waar religieuze (sfeer)vieringen worden gehouden. Het 

Grand Café is met het prachtige uitzicht niet alleen een 

perfecte plek voor een hapje en een drankje, er worden 

ook optredens en diners georganiseerd.

ACTIVITEITEN

In samenwerking met de huiskamerbegeleiders, 

zorg medewerkers, vrijwilligers en familieleden kunnen 

bewoners bovendien kiezen uit een breed activiteiten-

aanbod dat is afgestemd op hun interesses en mogelijk-

heden. In principe kan alles, zolang er iemand is om de 

activiteit te begeleiden. “Deze persoonlijke aanpak is 

mede mogelijk dankzij de enthousiaste inzet van de vele 

vrijwilligers uit de omgeving, die zich na de opening 

hebben aangemeld. We zijn ze enorm dankbaar voor 

hun hulp”, aldus locatiemanager Annemarie Baas-Braun.

EEN WARM THUIS

“We vinden het ook belangrijk dat mantelzorgers en 

andere naasten nauw betrokken kunnen blijven bij  

het leven van hun familielid, vriend of vriendin”, gaat 

Baas-Braun verder. “Daarom zijn zij altijd welkom.  

Zo zorgen we er samen voor dat iedereen zich thuis 

voelt in WZH Vliethof.”

     VOOR ELKAAR 
IN WZH VLIETHOF
Een rondje wandelen in een nabijgelegen park, meehelpen met koken of  

met een naaste naar de Voorburgse markt; in WZH Vliethof doen de bewoners 

zoveel mogelijk wat zij thuis gewend waren te doen. 
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GEFELICITEERD!

Showroom, kantoor en logistiek centrum

Edisonstraat 3 | Goirle | Nederland  
T +31 13 534 00 34 | info@vervoort.nl  

www.vervoort.nl

Met jullie nieuwe locatie WZH 
Vliethof! Bedankt dat wij ook 
dit keer weer onze bijdrage 

mochten leveren. 
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