Aafje Roo van Capelle

Over Aafje

‘Een prettige woon- en
leefomgeving met de
zorg die ik nodig heb’

fol-roo-201802

sinds
1901

Mensen willen hun eigen leven leiden. In hun eigen omgeving en op
de manier die ze zelf het liefste wensen. 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.

Postbus 8604
3009 AP Rotterdam
Sigrid Undsetweg 222
3069 BV Rotterdam
088 8 233 233
www.aafje.nl/roovancapelle

Welkom bij Roo van Capelle
Aafje locatie Roo van Capelle bevindt zich in de wijk Oostgaarde in
Capelle aan den IJssel, met winkelcentrum De Terp op loopafstand
en het Hitlandbos om de hoek. Het huis is gedeeltelijk gerenoveerd
en beschikt over eenpersoonskamers met eigen sanitair.
Op deze locatie bieden wij zorg aan mensen met dementie en mensen
met gerontopsychiatrische problematiek. U woont in een groep van
10 tot 11 personen waarbij elke groep de beschikking heeft over een
gemeenschappelijke huiskamer met open keuken.

Wat vindt u in Roo van Capelle?
- Mooie, onlangs gerenoveerde eenpersoonskamers met eigen sanitair.
- Alle behandelaars onder één dak: vaste specialisten ouderengeneeskunde,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en tandartsen.
- U kunt genieten van de mooie belevingstuin.
- Er is een ruim activiteitenaanbod, afgestemd op de individuele wensen en
behoeften van onze bewoners.
- Bij de kapsalon in de centrale hal bent u altijd welkom.
- Wilt u graag een kerkdienst bijwonen? Dat kan. Er zijn geestelijk
verzorgers aanwezig en er worden wekelijks (protestantse) kerkdiensten
gehouden.

Bereikbaarheid
Roo van Capelle is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op
loopafstand van metrohalte De Terp. Komt u met de auto? Er is voldoende
parkeergelegenheid voor het huis.

Aandacht voor u
Bij Aafje staan we voor een prettige woon- en leefomgeving met de
benodigde zorg. We kijken naar wat u nog wél zelf kan en behouden daarmee
zoveel mogelijk uw zelfredzaamheid. Met aandacht voor individuele wensen
en respect voor uw privacy creëren we een veilig thuis.

Is deze locatie geschikt voor mij?
Om te kunnen beoordelen of een specifieke locatie voor u of uw naaste een
geschikte woonomgeving is, bekijkt een team van professionals, zoals een
specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige en een klantadviseur uw
persoonlijke situatie en specifieke behoefte. Op basis daarvan krijgt u van ons
een persoonlijk advies.

Wat als mijn situatie verandert?
Veranderingen in de persoonlijke situatie kunnen van invloed zijn op de
zorgbehoefte. Het kan dan voorkomen dat u of uw naaste niet meer in de meest
geschikte locatie woont. We willen al onze bewoners graag de beste zorg bieden
passend bij de zorgbehoefte. In dat geval gaan wij altijd het gesprek met u aan
om te kijken welke oplossing het beste past bij u en uw situatie.

Contact
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met onze 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.
Adres:
Aafje Roo van Capelle
De Baronie 326
2904 XM Capelle aan den IJssel
Telefoonnummer 010 459 1000

