
‘Gezelligheid en goede 
zorg in de spil van de wijk. 

Hier voel ik me thuis!’

Aafje Zuidwijk



Welkom in Zuidwijk

Aafje Zuidwijk ligt in een levendige buurt en vlakbij een gezellige 
winkelstraat de Slinge en het groene Zuiderpark. U krijgt hier de zorg 
die u wenst zodat u uw eigen leven blijft leiden. En met een ruime 
keuze aan leuke activiteiten hoeft u zich geen moment te vervelen in 
Zuidwijk.

Binnen Zuidwijk organiseert een enthousiast team activiteitenbegeleiders 
leuke activiteiten voor bewoners en buurtgenoten. Naast onze aanspreken-
de activiteiten kunt u natuurlijk ook rekenen op goede zorg. In Zuidwijk 
kunt u terecht voor een  prettig en fijn verblijf. 

Wanneer u bij ons komt wonen, dan wilt u uw eigen leven graag zoveel 
mogelijk voortzetten. Uw agenda is voor ons dan ook leidend. Heeft u ons 
nodig, dan zijn we er graag voor u. 

Zorg voor iedereen
Bij Zuidwijk vindt u diverse soorten zorg. Of u nu lichamelijke of psychi-
sche zorg nodig heeft, u vindt ze beide in Zuidwijk.  In Zuidwijk kunt u 
voor korte of langere tijd verblijven in een veilige en gastvrije omgeving. 
Woont u in de buurt en wilt u gewoon lekker thuis blijven wonen? Dan 
kunt u ook thuiszorg van Aafje ontvangen. U bent bij ons altijd in goede 
handen. 

Thuiswonende mensen met dementie die hun dag graag zinvol willen in-
delen, zijn van harte welkom bij onze gezellige dag inloop. Hier ontmoet u 
in een huiselijke sfeer buurtgenoten en kunt u, als u daar zin in heeft, deel-
nemen aan activiteiten. 



Wat vindt u in Zuidwijk?     
- Ons gezellige restaurant, waar u terecht kunt voor een praatje, een hapje    
   en een drankje. Ook ontmoet u hier regelmatig buurtbewoners en kunt u   
   regelmatig genieten van speciale themadiners. 
- Zin in bingo, zitdansen of bloemschikken? Bij Zuidwijk vindt u een ruim  
   en gevarieerd activiteitenaanbod waardoor u zich geen moment hoeft te 
   vervelen. 
- Wilt u een kerkdienst bijwonen? In Zuidwijk vindt iedere derde donderdag      
   van de maand een kerkdienst plaats. Daarnaast kan een pastoraal 
   medewerker u individuele geestelijke zorg bieden.
- Er zijn voldoende huisartsen in de buurt en de apotheek brengt uw 
   medicijnen graag thuis. Zuidwijk heeft een vaste fysiotherapeut. 
- Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag is de kapper geopend voor     
   dames. De eerste maandag van de maand is ook de herenkapper aanwezig.
- Op maandag is de pedicure aanwezig. Zij kan ook bij u in uw 
   appartement komen. 
- In de zomer is het heerlijk toeven op het grote terras.

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 Zuidwijk op het volgend adres:
Schoonegge 60
3085 CZ  Rotterdam
Telefoonnummer 010 251 2300

    



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


