“Ik ben vaak
te vinden in het
ontmoetingscentrum.”

WZH
Schoorwijck

WELKOM
IN
WZH SCHOORWIJCK

WZH SCHOORWIJCK

IN HET KORT

De privacy van uw eigen appartement en tegelijkertijd deel
uitmaken van een gezellige woon- en leefgemeenschap.
Activiteiten ondernemen waar u van houdt, winkelen op
de gezellige Damstraat in Leidschendam of genieten van
de boten bij de sluisjes. Het is prettig wonen in WZH
Schoorwijck.
U kunt in WZH Schoorwijck een appartement huren, waarbij u een
beroep doet op thuiszorg en gebruik maakt van voorzieningen van het
woonzorgcentrum. Heeft u 24 uur per dag zorg nodig? Dan kunt u in
WZH Schoorwijck wonen. U bent verzekerd van een volledig pakket
van professionele zorg en ondersteuning.

EEN VEILIG GEVOEL
In WZH Schoorwijck woont u met de zorg die u wilt of nodig heeft.
In het gebouw zijn dag en nacht mensen aanwezig. Uw appartement is
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
Wilt u er even uit en andere mensen ontmoeten? Het
ontmoetingscentrum van WZH Schoorwijck is dé plek in de wijk waar
u elkaar ontmoet en meedoet. U kunt binnenlopen wanneer u maar
wilt. Samen organiseren we activiteiten om actief en fit te blijven.
Of drink gezellig met uw buren een kopje koffie bij de open haard in de
lounge. Het kan allemaal. In het sfeervolle restaurant kunt u dagelijks
terecht voor een heerlijk ontbijtbuffet, een lunch en een keuzediner.
Wij serveren u 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.

VOORZIENINGEN EN KOSTEN
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, de winkel en
het aanbod van activiteiten. Naast deze standaard voorzieningen
bieden wij u verschillende arrangementen. Deze bevatten een divers
aanbod van aanvullende diensten. Diensten op maat behoren uiteraard
ook tot de mogelijkheden. Meer informatie vindt u op onze website
www.wzh.nl/schoorwijck.
De exacte prijzen voor het huren van een appartement vindt u op onze
website www.wzh.nl/schoorwijck. U kunt ook contact opnemen met
onze klantenservice. Voor onze appartementen is huurtoeslag aan te
vragen. En heeft u recht op bepaalde zorg? Dan hoeft u daar niet voor
te betalen.
Wilt u een rondleiding in WZH Schoorwijck of heeft u vragen over
de specialistische zorg van WZH? Neem contact op met onze
klantenservice via 070 - 756 16 00 of klantenservice@wzh.nl.
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INTERNET: www.wzh.nl/schoorwijck
E-MAIL: schoorwijck@wzh.nl

Volg WZH ook via:

