“Ik ben vaak
te vinden in het
Ontmoetingscentrum.”

Schoorwijck

WELKOM
IN
WZH SCHOORWIJCK

WZH SCHOORWIJCK

IN HET KORT

In het centrum van Leidschendam, vlakbij de gezellige
Damlaan, de sluisjes en houtzaagmolen ‘De Salamander’, ligt
WZH Schoorwijck. Bent u op zoek naar een woning waar u
zelfstandig, met goede service, zorg en de veiligheid van een
woonzorgcentrum kunt wonen? Dan bent u welkom bij WZH
Schoorwijck. Naast de privacy van uw eigen appartement,
kunt u gebruikmaken van de gezelligheid en voorzieningen
van het Ontmoetingscentrum.
Om in aanmerking te komen voor een zorgwoning in WZH
Schoorwijck dient u een persoonlijke zorgvraag of een zorgindicatie
te hebben. Bij het huren van een zorgwoning in WZH Schoorwijck
kunt u kiezen voor verschillende service-arrangementen.
U maakt zelf de keuze welk arrangement het beste bij u past. In de
arrangementen wordt een divers aanbod van ondersteunende
diensten geboden.

EEN VEILIG GEVOEL
In WZH Schoorwijck woont u met de zorg die u nodig heeft.
In het gebouw zijn dag en nacht (zorg)medewerkers aanwezig.
De appartementen zijn voorzien van een alarminstallatie.

In noodgevallen zorgen wij dat er snel iemand bij u is. Dat geeft
een veilig gevoel. En heeft u meer zorg nodig, dan regelen we dat.

ONTMOETEN EN GENIETEN
WZH Schoorwijck beschikt over een sfeervol Ontmoetingscentrum. Hier kunt u andere bewoners ontmoeten en meedoen
met diverse activiteiten en workshops. Samen organiseren we
activiteiten om actief en fit te blijven. In het gezellige restaurant
kunt u dagelijks terecht voor een heerlijk ontbijtbuffet, een lunch
en een keuzediner. Wij serveren dagelijks een gezonde maaltijd.

GEMAK EN COMFORT
WZH Schoorwijck biedt u een comfortabel thuis. Met altijd
mensen dichtbij en voorzieningen in de buurt. Boodschappen, de
schoonmaak of klusjes in huis, als u wilt, doet u dit allemaal zelf
of met behulp van uw familie en vrienden. Wilt u liever dat wij dit
voor u doen? U geeft aan wat uw wensen zijn, samen kijken we
naar de mogelijkheden.
In WZH Schoorwijck houdt u de regie over uw eigen leven. Om uw
zelfstandigheid te ondersteunen, zijn bepaalde voorzieningen
standaard beschikbaar. Zoals de aanwezigheid van het Servicepunt,
een huismeester voor kleine klusjes en het aanbod aan activiteiten.
Op de begane grond bevindt zich een kapsalon.

BEWEEGPLAZA
Blijven bewegen heeft een positief effect op de gezondheid.
WZH Schoorwijck heeft op de begane grond een prachtige ruimte
met allerlei fitnessapparatuur, waar bewoners en ook mensen uit
de omgeving voor een kleine bijdrage gebruik van kunnen maken.
Onze beweegcoach helpt u graag met trainen in de BeweegPlaza.
Meer informatie over WZH Schoorwijck vindt u op onze website
www.wzh.nl/schoorwijck. Wilt u een rondleiding of heeft u vragen
over de specialistische zorg van WZH? Neem contact op met onze
klantenservice via 070-756 1600 of klantenservice@wzh.nl.
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INTERNET: www.wzh.nl/schoorwijck
E-MAIL: schoorwijck@wzh.nl

Volg WZH ook via:

