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Joachim en Anna,
uw persoonlijke keuze

Joachim en Anna
Laurens Joachim en Anna is een gezellig woonzorgcentrum aan de
Slinge in Rotterdam. Er heerst een ongedwongen en open sfeer.
De bewoners komen voornamelijk uit de omliggende wijken en
vormen daardoor een goede afspiegeling van de buurt. Een deel
van de appartement kijkt uit op de nabijgelegen winkelstraat.
Bij Joachim en Anna staat u er nooit alleen voor. Want als u een
helpende hand kunt gebruiken, staan we voor u klaar: met betrokken
en persoonlijke zorg en professionele dienstverlening. Indien nodig
bieden wij ook intensieve zorg, zodat u zo lang mogelijk in Joachim
en Anna kunt blijven wonen. De medewerkers bieden ondersteuning
op maat. Alle ondersteuning sluit aan bij uw behoefte en voorkeur.
Of het nu gaat om verpleging, verzorging of dagbesteding.

’Ik geniet iedere dag van het uitzicht op de
levendige winkelstraat’

Wonen in Joachim en Anna
Joachim en Anna heeft 45 appartementen.
Deze zijn voorzien van een zit/slaapkamer,
keuken en eigen badkamer. Voor echtparen
zijn er enkele tweepersoonsappartementen.
Deze zijn voorzien van een aparte zit- en
slaapkamer, keuken en eigen badkamer.
U heeft veel vrijheid om uw appartement
naar eigen smaak in te richten. Voor een
kop koffie of thee, gezellig praatje of
spelletje kunt u gebruik maken van de
gezamenlijke woonkamers.
Voor mensen met dementie heeft Joachim
en Anna één etage met elf appartementen.
U heeft uw eigen zit/slaapkamer, die u
naar uw eigen smaak kunt inrichten. In de
keuken en gezellige woonkamer kunt u
gezamenlijk een kop koffie of thee drinken
of deelnemen aan activiteiten. Naar uw
eigen wens en mogelijkheid wordt u zoveel

mogelijk betrokken bij het huishouden en
de dagelijkse activiteiten.

Tijdelijk verblijf
U kunt bij ons ook terecht voor een tijdelijk
verblijf in een van onze twee comfortabel
ingerichte appartementen. Bijvoorbeeld als
u moet herstellen na een ziekenhuisopname
of indien u door omstandigheden tijdelijk
niet meer thuis kunt wonen.

Ontmoetingen en activiteiten
In Joachim en Anna kunt u op allerlei
manieren actief en ontspannen bezig zijn.
Er worden verschillende activiteiten en
uitstapjes georganiseerd, waar ook
omwonenden graag aan meedoen.
Denk aan een zangclub, bewegen voor
ouderen, tekenen, optreden, feesten
en activiteitenmiddagen. In de supermarkt kunt u terecht voor uw dagelijkse

boodschappen of een cadeau. Op afspraak
komt de pedicure of schoonheidsspecialiste
bij u langs. Het restaurant De Oase serveert
heerlijke maaltijden.

bij ons een goed gesprek, contact met
leeftijdgenoten en leuke activiteiten.
De invulling van de dag stemmen wij af op
de wensen en interesses van de deelnemers.

Tuin en terras

De omgeving

De grote tuin van Joachim en Anna zit vol
verrassingen en leuke activiteiten. Zo kunt
u er heerlijk zitten op een van de terrassen.
Uit het rozenprieel mag u zelf rozen
knippen. De pruimenbomen geven heerlijke
pruimen die u naar hartenlust mag plukken.
Op de fitnesstoestellen in de tuin kunt u
zelfstandig aan uw conditie werken. Zowel
bewoners als buurtbewoners maken er
graag gebruik van.

Joachim en Anna ligt in Zuidwijk, in de
deelgemeente Charlois. De groene en ruim
opgezette wijk heeft een dorps karakter.
Joachim en Anna is goed te bereiken met
het openbaar vervoer. Er is voldoende gratis
parkeergelegenheid.

Dagverzorging
Wanneer u nog zelfstandig woont en u heeft
steeds meer zorg nodig, dan bent u van
harte welkom op de dagverzorging. U vindt

Kennismaking
Mocht u kennis met ons willen maken, dan
bent u van harte welkom. Tijdens een
rondleiding bespreken wij graag de
mogelijkheden met u. U ontmoet dan ook
de bewoners en medewerkers. Neem voor
een vrijblijvende afspraak contact op met
de klantadviseurs van Laurens Contact.

’Bewoners en buurtbewoners komen bij elkaar
in de fitnesstuin’

Waarom Laurens Joachim en Anna?
• Gezellige locatie in het groene en dorpsachtige Zuidwijk in de
deelgemeente Charlois
• Ongedwongen en open sfeer
• Bewoners komen veelal uit omliggende wijken
• Veel privacy en een naar eigen smaak in te richten appartement
• Grote binnentuin met terrassen en fitnesstoestellen

Wie is Laurens?

Vanuit de diverse woonvormen kan op ieder gewenst moment (complexe) verzorging,
verpleging en specialistische zorg worden geboden. Van dagopvang en -behandelingen
tot revalidatie. Van specialistische intensieve zorg voor langere tijd tot aan onze
uiterst bekwame Zorg aan Huis: Laurens staat voor u klaar! De deskundige medewerkers
en betrokken vrijwilligers bieden zorg en ondersteuning aan iedereen met een zorgbehoefte. Hiermee stelt Laurens mensen tot op hoge leeftijd in staat hun leven zelf in
te vullen.
Laurens Actief
Actief blijven, leuke activiteiten ondernemen en andere mensen ontmoeten. Dát kan
met Laurens Actief. Het programma bevat
zeer uiteenlopende activiteiten op de ontmoetingspleinen in onze locaties. Daarbij
kunt u denken aan lezingen, bloemschikken,
klaverjassen of kookworkshops. Of wat dacht
u van een High Tea? U vindt de programma’s in de locaties of op de website.

UITbureau voor Ouderen
Een geheel verzorgd avondje uit of een
dagje op stap met vervoer vanaf úw voordeur. Het UITbureau voor Ouderen van
Laurens organiseert gedurende het hele
jaar dagtochten, uitstapjes naar theater,
museum, concertgebouw of evenementen
voor iedereen van 55 jaar en ouder. Wilt
u meer weten of het programmaboekje
ontvangen? Bel dan Laurens Contact
of kijk op de website.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Laurens Contact:

0800 588 66 78
Gratis, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Of kijk op onze website: www.laurens.nl

Laurens Joachim en Anna
Slinge 70
3085 EW Rotterdam
T 010 493 22 00
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Als u ouder wordt, veranderen uw wensen en behoeften met betrekking tot wonen.
Laurens biedt wonen op maat. Met zorg als u dat wilt. In zelfstandige appartementen,
woonzorgcentra, verpleeghuizen en revalidatiecentra.

