Aafje De Twee Bruggen

‘Het is hier warm en gastvrij,
ik voel me echt thuis’

Welkom in De Twee Bruggen

Aafje De Twee Bruggen ligt in een levendige buurt en vlakbij een
gezellige winkelstraat. U krijgt hier de zorg die u wenst en wij
ondersteunen u bij het leiden van uw eigen leven. Met een ruime keuze
aan leuke activiteiten hoeft u zich geen moment te vervelen bij De
Twee Bruggen.
Bij De Twee Bruggen vindt u diverse soorten zorg. Of u nu lichamelijke of
psychische zorg nodig heeft, wij bieden u beide in een veilige en gastvrije
omgeving. Voor korte of langere tijd. U bent bij ons altijd in goede handen.

Dagvoorziening
Woont u nog thuis, maar besteedt u uw dag graag nuttig? Kom dan eens
langs bij onze dagbehandeling. Hier kunt u één of meerdere dagen per
week meedoen met diverse activiteiten en in contact komen met andere
mensen.

Dubbelzorg afdeling
De Twee Bruggen heeft ook een dubbelzorg afdeling. In deze veilige en
tolerante omgeving bent u van harte welkom als u op verschillende
gebieden zorg en hulp nodig heeft. Hier komt u tot rust en krijgt u alle
aandacht die u nodig heeft om u beter te voelen.

Wat vindt u in De Twee Bruggen?
- Ons gezellige restaurant, de ‘Gasterij de Pascolet’. Hier komen (buurt-)
bewoners, bezoekers en medewerkers samen voor een praatje, hapje en
drankje.
- U vindt hier alles onder één dak. Bezoek de kapper, pedicure,
schoonheidsspecialist, fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut.
- Wilt u graag een kerkdienst bijwonen? Dat kan bij De Twee Bruggen
eenmaal in de twee weken. Uiteraard is er een geestelijk verzorger
aanwezig die bij u langs kan komen als u dat graag wilt.

- Een ruim aanbod aan diverse activiteiten zoals bingo, schilderen op
muziek, handwerken, themadiners en muzikale optredens.
- In de prachtige, beschutte binnentuin kunt u heerlijk wandelen en
zitten.
- De moderne badkamer en wellnessruimte, om heerlijk tot rust te
komen.

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 Twee Bruggen op het volgend adres:
Pascalweg 41
3076 JK Rotterdam
Telefoonnummer 010 492 5555

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
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