
‘Alles wat ik nodig heb 
onder één dak. Hier woon 

ik echt naar mijn zin!’ 
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Aafje De Vijf Havens



Aafje De Vijf Havens ligt in de buurt Prins Alexander, dichtbij de 
metro. U vindt bij ons alle behandelaars onder één dak. Wonen in 
De Vijf Havens betekent wonen  in een appartement met een mooi 
uitzicht, een groot activiteitenaanbod voor een fijne dagbesteding 
en met twee heerlijke binnentuinen om buiten te vertoeven.  

Verschillende bewoners en gasten komen in De Vijf Havens samen: mensen die 
lichte of juist uitgebreide zorg nodig hebben. Onze zorg varieert van tijdelijke 
opname, bijvoorbeeld na een operatie tot een permanent verblijf. Ons motto is: 
wij kennen u en u kent ons. Dat is wel zo prettig. 

Verblijf
Wanneer u bij ons verblijft kunt u gebruik maken van alle faciliteiten. De 
appartementen zijn voorzien van een televisie- en telefoonaansluiting zodat 
u op de hoogte blijft van het nieuws en contact kunt houden met uw familie 
en vrienden. Wilt u hier ook een internetaansluiting? Geen punt. Dit regelen 
we voor u. Verblijft u op onze verpleegafdeling dan kunt u in de huiskamer 
televisie kijken. Naast goede zorg en behandeling staan persoonlijke aandacht, 
sociale contacten en een zinvolle dag centraal in De Vijf Havens.

Wat vindt u in De Vijf Havens?
- De Vijf Havens is een gezellige en levendige locatie met 
     diverse faciliteiten zoals een kapper, restaurant, winkel, bibliotheek en een 
      echt ‘bruin café’. 
- Onze grote en lichte appartementen in het verzorgingshuis bieden u   
     alle ruimte voor een prettig verblijf. Vanuit het appartement heeft u een 
     fantastisch uitzicht. Woont u (tijdelijk) op een van onze verpleegafdelingen 
     dan verblijft u op een- of tweepersoonskamer. 
- Er zijn twee prachtige tuinen waar u heerlijk kunt wandelen en zitten.

Welkom in De Vijf Havens



- De warme maaltijd wordt dagelijks voor u bereid. Eenmaal per 
     maand is er een speciaal themadiner, aangepast aan het seizoen. 
- U kunt deelnemen aan verschillende activiteiten. 
- Alle behandelaars vindt u onder één dak. Binnen De Vijf Havens  
     bezoekt u bijvoorbeeld de fysiotherapeut of de ergotherapeut. Ook     
     komen de opticien en de tandarts regelmatig langs. 
- Voor ouderen met dementie zijn gezellige woonkamers ingericht. 
     Voor hen organiseren we speciale activiteiten en hebben we een 
     snoezelruimte voor ontspanning.
- Tweemaal per week is er een Hindoestaanse inloop: Surinaams-
     Hindoestaanse bewoners en wijkgenoten komen dan samen.  
- In de Charley Toorop Toren beschikken wij over twee 
     dagvoorzieningen. Dit zijn ontmoetingsplaatsen waar u in 
     huiselijke sfeer buurtgenoten ontmoet en deelneemt aan leuke 
     activiteiten.  
- Wilt u graag een kerkdienst bijwonen? Dat kan. Er zijn geestelijke  
     verzorgers aanwezig en er worden regelmatig kerkdiensten 
     gehouden.
-    Natuurlijk kunt u bij De Vijf Havens ook terecht voor thuiszorg.

Contactgegevens
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de Aafje 
klantenservice op telefoonnummer 088 8 233 233. Hier kunt u ook 
terecht als u een afspraak wilt maken met een van onze klantadviseurs. 
Zij geven u graag een rondleiding en beantwoorden al uw vragen.

U vindt Aafje De Vijf Havens op het volgend adres:
Zevenkampse Ring 40
3068 PZ  Rotterdam
Telefoonnummer 010 207 01 00

Welkom in De Vijf Havens



Postbus 8604
3009 AP  Rotterdam

Sigrid Undsetweg 222
3069 BV  Rotterdam

088 8 233 233
www.aafje.nl
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Over Aafje
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


