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"Het is een heerlijke
plek om te wonen"

WZH Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150
2594 AT Den Haag

Bezuidenhout

TELEFOON: 070 756 19 00
FAX: 070 756 19 01
INTERNET: www.wzh.nl/bezuidenhout
E-MAIL: bezuidenhout@wzh.nl

WELKOM
IN
WZH BEZUIDENHOUT

WZH BEZUIDENHOUT
IN HET KORT
GEMAK EN COMFORT
WZH Bezuidenhout is een woonzorgcentrum met ruime
appartementen en staat bekend om de prettige
woonmogelijkheden en goede zorg. U kunt er comfortabel wonen
met gebruik van diverse voorzieningen zoals een kapsalon,
pedicure, winkeltje, restaurant en fysiotherapie. WZH
Bezuidenhout is gelegen in de wijk Bezuidenhout; de woningen
liggen aan de rand van Haagse hout, een gezellige en bosrijke
omgeving. Het woongebouw grenst aan het Haagse Bos. Op vijf
minuten loopafstand is er de Theresiastraat met leuke winkels,
een bibliotheek en horecagelegenheden.

SPECIALISTISCHE ZORG
WZH Bezuidenhout heeft vele mogelijkheden op het gebied
van zorg, begeleiding en behandeling. Samen kijken we waar u
zich thuis voelt. Wij bieden afhankelijk van uw wensen en
mogelijkheden:
• Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie of
ernstige geheugenproblemen
• Wonen met zorg en behandeling bij een chronisch
lichamelijke aandoening
• Dagactiviteiten (cultureel, creatief en recreatief) individueel en
in groepsverband

PASSEND WONEN
Bij WZH vinden wij het belangrijk dat u kunt leven op een manier
die bij u past. We gaan met u en uw mantelzorger(s) in gesprek
over uw persoonlijke wensen en uw leefritme. Graag horen wij
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 de mooie natuur direct om de hoek om te wandelen.
Bij WZH Bezuidenhout bieden wij u een veilige en beschermde
woonomgeving waar wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn.
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GARANTWONINGEN
Zelfstandig wonen kan in de garantwoningen Zomerzorg bij WZH
Bezuidenhout. U huurt de woning van de woningcorporatie en
kunt een beroep doen op de voorzieningen van WZH
Bezuidenhout.
Wilt u een rondleiding in WZH Bezuidenhout of heeft u vragen
over de specialistische zorg van WZH? Neem dan contact op met
onze klantenservice via 070 - 756 16 00 of klantenservice.nl.

