Aafje Reyerheem

‘Helemaal Reyerheem’

‘Bij Reyerheem voel ik me
Aafje locatie Reyerheem ligt aan een park met vijver in de wijk
Drievliet, met aanleunwoningen als buurtgenoot en jong en oud bij
elkaar. Met een mooie tuin en het winkelcentrum dichtbij is het er
prettig wonen en verblijven.
Verschillende bewoners en gasten komen hier samen. Mensen die lichte
zorg nodig hebben, maar ook mensen voor wie uitgebreidere zorg
noodzakelijk is.
Onze zorg varieert van tijdelijke opname, bijvoorbeeld na een operatie
in het ziekenhuis, tot dagverzorging of dagbehandeling en permanente
woonruimte. Allemaal op dezelfde locatie, wat de stap naar een ander
soort zorg makkelijker maakt.
Natuurlijk bieden wij bij Aafje ook thuiszorg en we hebben zelfs een mobiel
Psychogeriatrisch team. We komen graag bij u thuis om u te ondersteunen.
Wij kennen u en u kent ons, dat is wel zo prettig.

Wat vindt u in Reyerheem
- Reyerheem heeft een gezellige en levendige begane grond met diverse
faciliteiten. Zo is er een mooi seniorenrestaurant dat zeven dagen per
week een ontmoetingsplek is, óók voor buurtbewoners. Daarnaast kunt
u een bezoek brengen aan de winkel, het internetcafé, de kapper en de
pedicure.
- Er is een prachtige tuin waar u heerlijk kunt zitten. De vogels in hun
verblijf geven extra gezelligheid.
- U kunt deelnemen aan verschillende activiteiten. Er is een ruim
activiteitenaanbod waaruit u kunt kiezen. Bovendien is er een groot tv
scherm aanwezig waarop regelmatig films worden vertoond.
- We hebben veel vrijwilligers die voor u klaar staan. Bijvoorbeeld om u te
begeleiden bij het winkelen of om een ritje te maken op de duofiets.
- Voor ouderen met dementie zijn kleine, knusse wooneenheden ingericht.

thuis’
Voor hen organiseren we speciale activiteiten in de eigen huiskamer
en hebben we een snoezelruimte.
- Wilt u graag een kerkdienst bijwonen? Dat kan. Er is een geestelijk
verzorger en er worden regelmatig (verschillende) kerkdiensten gehouden.
- Deskundige en enthousiaste medewerkers.

Logeren
Ook wanneer u tijdelijk bij ons logeert, kunt u gebruik maken van alle
faciliteiten. Er zijn zowel één- als tweepersoonskamers aanwezig. Hierdoor
kunt u ook samen met uw partner bij ons verblijven. Alle kamers zijn voorzien
van een eigen televisie en telefoonaansluiting zodat u op de hoogte blijft van
het nieuws en u contact kunt houden met uw familie en vrienden.
Naast goede zorg en behandeling staan persoonlijke aandacht, sociale
contacten en een zinvolle dag centraal in Reyerheem.

Hoe kom ik naar Reyerheem?
Reyerheem is, zowel vanuit de Drechtsteden als vanuit Rotterdam, bereikbaar
met het openbaar vervoer. De bushalte is vlakbij. Ook met eigen vervoer is
Reyerheem goed bereikbaar. Daarnaast hebben we voldoende parkeerplaatsen
waar uw bezoek kan parkeren.

Ik heb nu zoveel gelezen, nu wil ik wel eens wat zien!
Wilt u meer informatie over Reyerheem of wilt u eens een kijkje komen
nemen? Vraag dan vrijblijvend een rondleiding aan.
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 010 251 2025, via info@aafje.nl of via
de Aafje klantenservice 088 8 233 233.
Bezoekadres
Aafje, locatie Reyerheem
Torenmolen 1
2986 GB Ridderkerk
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Mensen willen hun eigen leven leiden. In hun eigen omgeving en op
de manier die ze zelf het liefste willen. Aafje ondersteunt daarbij.
Aafje is altijd in de buurt. Met thuiszorg, huizen en zorghotels.
Wij zetten ons iedere dag in om u de zorg te geven, die we onze eigen
ouders ook toewensen. Wij bieden zorg in de regio Rotterdam, Ridderkerk
en de Drechtsteden. Voor meer informatie kijkt u op www.aafje.nl
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