
Oog voor wat telt

Prettig en veilig 
wonen
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WoonZorgPark Loosduinen

Prettig en veilig wonen in een levendige 
omgeving, dat doet u in WoonZorgPark 
Loosduinen aan de Willem III straat! 
Zelfstandig, maar met de nodige zorg en 
behandeling. 

WoonZorgPark Loosduinen is een kleinschalig 
zorgcentrum met aanleunappartementen, 
één- en tweekamerappartementen en allerlei 
voorzieningen die ook voor de wijk toegankelijk 
zijn. Hierdoor is er altijd leven en gezelligheid.
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Wonen met zorg

Soms is in uw eigen huis blijven wonen niet meer mogelijk. 
Bijvoorbeeld omdat u hulp nodig heeft bij dagelijkse 
handelingen. In WoonZorgPark Loosduinen kunt u prettig 
en veilig wonen met behoud van privacy. Er zijn hiervoor 
verschillende mogelijkheden. Zo zijn er éénkamer- of  
tweekamer (verzorgingshuis)appartementen. Uiteraard heeft u 
hier een indicatie voor nodig van het CIZ. (zie ook bij informatie 
en kosten). U richt uw appartement in zoals u zelf wilt. In elk 
appartement is een oproepsysteem dat u kunt gebruiken als 
u hulp nodig hebt. Zo woont u zelfstandig en kunt u toch een 
beroep doen op hulp en zorg als dat nodig is. Een veilig idee! 
WoonZorgPark Loosduinen beschikt daarnaast over 
aanleunwoningen in de vleugel Willemshaghe. 
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Molenzicht en Schelpenhof 

In Loosduinen zijn ook oudere mensen welkom bij wie het 
geheugen in lichte of sterkere mate achteruit gaat. In de 
vleugel Molenzicht woont u zelfstandig, maar wordt extra 
structuur geboden als u problemen met het geheugen ervaart. 
Op de afdeling Schelpenhof wonen ouderen met een indicatie 
dementie in een gesloten setting. 

De locatie

WoonZorgPark Loosduinen ligt vlak bij de winkels van het 
Loosduinse Hoofdplein. De locatie is goed te bereiken met de 
tram of de bus. Ook zijn er in de directe omgeving voldoende 
parkeermogelijkheden.
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Restaurant

Wij hebben oog voor wat het leven aangenaam maakt! 
In Loosduinen is een goed restaurant, Plaza. 
Het is elke dag open van 10.00 – 19.30 uur om een kopje koffie 
te drinken, een snack te eten of te genieten van de warme 
maaltijd. 

Ook wijkbewoners weten het restaurant goed te vinden. 
En niet voor niets. Plaza heeft in juni 2016 voor de vierde 
keer op rij een Gouden Bordje ontvangen van de gemeente 
Den Haag. Een tien voor gastvrijheid en kwaliteit van de 
maaltijden dus! 

De warme maaltijd wordt dagelijks in Plaza geserveerd. 
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Faciliteiten

Op de parterre van het WoonZorgPark Loosduinen bevinden 
zich ook de kapsalon, wellnessruimte/pedicure, een winkeltje 
voor de dagelijkse boodschappen, een heerlijke tuin en een 
biljartruimte.
In huisblad De Zonnewijzer leest u algemene informatie  van de 
locatie, nieuws van de Cliëntenraad en ook een overzicht van 
alle activiteiten. De Zonnewijzer verschijnt elke maand.

Activiteiten

In WoonZorgPark Loosduinen is van alles te doen op het 
gebied van activiteiten. U kunt bijvoorbeeld aansluiten bij een 
gymgroep of schilderen. Voor filmliefhebbers is er regelmatig 
een filmavond. Als u zin hebt doet u mee, en anders niet. 
De keuze is geheel aan u!
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Brinckhaghe en Parkhaeghe

Naast WoonZorgPark Loosduinen staan de appartementen-
complexen Brinckhaeghe en Parkhaeghe. Dit zijn luxe 
‘levensloopbestendige’ woningen van waaruit u gebruik kunt 
maken van de faciliteiten van het  WoonZorgPark. 
Met een abonnement op Wel Thuis bij Saffier bieden wij u 
veiligheid en kunt u gebruikmaken van onze service en allerlei 
extra comfortdiensten. De verhuur van deze appartementen 
ligt bij MVGM Vastgoed.

Behandelpraktijken

Voor bewoners van het WoonZorgPark en voor wijkbewoners 
staan behandelpraktijken ter beschikking. Herstelt u van 
een ongeval en hebt u fysiotherapie nodig? Wilt u eens met 
de ergotherapeut kijken naar gebruik van bijvoorbeeld een 
scootmobiel of naar de inrichting van uw appartement, dan 
kunt u bij de behandelaren van Saffier terecht. Ook voor een 
afspraak met de diëtist of logopedist.  Dit kan in de goed 
toegeruste praktijkruimte of bij u in het appartement. 

Abonnement Wel Thuis

Het abonnement Wel Thuis is er voor de inwoners van 
Loosduinen, zowel vlakbij het WoonZorgPark als iets verder 
weg. Het abonnement geeft informatie en advies, een 
luisterend oor, diverse services, zoals pedicure en kapper aan 
huis, leuke activiteiten en cursussen en korting op een aantal 
services en diensten. 

http://www.saffierderesidentie.nl/de-wijk-menu/abonnementen-wel-thuis-de-wijk
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Informatie en Kosten 

De kosten voor wonen in WoonZorgPark Loosduinen worden 
gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Om 
hiervoor in aanmerking te komen hebt u een indicatie nodig 
met ZorgZwaartePakket (ZZP) 4 of 6. En voor de afdeling 
Schelpenhof ZZP 5. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het 
Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). U betaalt voor het 
wonen conform de Wlz een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk 
van uw inkomen. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact 
opnemen met het team Woonzorgbemiddeling.

Voor alle informatie en aanmelding kunt u bellen met het 
Servicebureau op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur. 
Tel. 0800 7233 437. 

Contact en route

WoonZorgPark Loosduinen is met het openbaar vervoer te 
bereiken met:

- buslijn 31, halte Arnold Spoelplein
- tramlijn 2, halte Kapelaan Meereboerweg

Locatiegegevens
WoonZorgPark Loosduinen 
Willem III straat 36 
2555 BR Den Haag 
T. 070 888 1 888


