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Wonen in Simeon en Anna
Simeon en Anna biedt u een prachtig uitzicht over de stad. U heeft een eigen appartement  
dat bestaat uit een zit/slaapkamer, een kitchenette en badkamer. Voor echtparen zijn er enkele 
tweepersoonsappartementen. Deze zijn voorzien van een aparte zit- en slaapkamer, een kitchenette 
en badkamer. U heeft veel vrijheid om uw appartement naar uw persoonlijke smaak in te richten.

Op de tweede verdieping bevinden zich twee kleinschalige groepswoningen, bedoeld voor ouderen 
met dementie. In een huiselijke omgeving woont u met maximaal zeven andere bewoners. In uw  
zit/slaapkamer heeft u privacy. De keuken en gezellige huiskamer zijn voor gemeenschappelijk 
gebruik. Hier wordt u naar eigen wens en mogelijkheid betrokken bij het huishouden en de  
dagelijkse activiteiten. Daarnaast zijn er nog twee afdelingen specifiek voor dementerenden.  
Zij hebben een eigen appartement en worden intensief begeleid bij het individueel wonen.  
De appartementen op de bovenste drie verdiepingen van Simeon en Anna, alsmede op de eerste 
etage worden sinds enige tijd particulier verhuurd.

Laurens Simeon en Anna is een bekende woonzorglocatie gelegen op het kruispunt van de  

wijken Vreewijk, Bloemhof en Tarwewijk in Rotterdam Zuid. In deze locatie is alles erop gericht  

om tot op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen wonen. Er heerst een ongedwongen en gemoedelijke 

sfeer. Met betrokken en persoonlijke zorg en professionele dienstverlening.

Als het nodig is, bieden wij ook intensieve zorg, zodat u zo lang mogelijk in uw eigen, vertrouwde 

omgeving kunt blijven wonen. De verpleging, verzorging en invulling van uw dag sluit zo veel 

mogelijk aan bij uw behoeften en voorkeuren.

Laurens Simeon en Anna
Woonzorglocatie voor ouderen



 

Familie en mantelzorgers
Wij vinden de betrokkenheid en nabijheid van familie en bekenden heel belangrijk. In de woongroep leeft 
u immers zoveel mogelijk zoals u dat thuis gewend bent. Uw familie is daarom altijd welkom.

Tijdelijk verblijf
Op diverse afdelingen zijn er mogelijkheden voor tijdelijk verblijf. Hier kunt u gedurende een korte  
periode verblijven totdat u weer naar huis kunt of terecht kunt in een woonzorglocatie van uw keuze. 
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan deze periode worden verlengd.

Ontmoeting en activiteiten
In Simeon en Anna kunt u op allerlei manieren mensen ontmoeten en actief bezig zijn. Er worden  
verschillende activiteiten en uitstapjes georganiseerd, waar ook omwonenden en bezoekers graag aan 
meedoen. Denk aan een zangclub, bewegen voor ouderen, bingo en andere activiteiten.

Faciliteiten
Op de begane grond bevindt zich o.a. een kantoor van een vrijwilligersorganisatie, een tweedehands 
winkeltje, een kledingverstel bedrijfje en een kapsalon. In de Orangerie en de Brasserie kunt u een kopje 
koffie drinken en in de Brasserie kunt u ‘s avonds de maaltijd nuttigen.

Toekomst Simeon en Anna
Gezien het feit dat de eisen aan verpleeghuiszorg in de afgelopen tijd veranderd zijn, voldoet het pand 
niet aan de gestelde eisen. Hierdoor wordt er gezocht naar mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw.



 

Waarom Laurens  
Simeon en Anna?

Kennismaken 
Mocht u met ons willen kennismaken, dan bent u van harte welkom. Tijdens een rondleiding 
bespreken wij graag de mogelijkheden met u. U ontmoet dan ook de bewoners en medewerkers. 
U kunt voor een vrijblijvende afspraak contact opnemen met Simeon en Anna.

 
•   Gezellige locatie nabij winkelcentrum 

Zuidplein in het levendige  
Rotterdam-Zuid, waar veel bewoners 
en medewerkers vandaan komen

•   Multiculturele wijk, waar onze  
voorzieningen prima op aansluiten

 
•   Wekelijkse activiteiten en regelmatig 

uitstapjes
 
•    Een naar uw persoonlijke smaak  

in te richten appartement 

•    Prachtige, rustige tuin met een  
terras waar u ook zelf kunt tuinieren



‘Lekker thuis in een  
vertrouwde omgeving.’



Wat kunnen wij 
voor u betekenen?
Duizenden ouderen in Rotterdam en omstreken vertrouwen dagelijks op de zorg 
van ruim 6.000 betrokken zorgprofessionals van Laurens. 

Uw vragen, wensen en mogelijkheden staan centraal in ons werk. We vragen hoe 
u gewend bent te leven en wat u daarin het belang rijkste vindt. Daar sluiten wij 
met onze zorg zoveel mogelijk op aan. Dat doen we niet alleen, maar samen met 
de mensen om u heen en andere zorgverleners zoals uw huisarts, specialist of 
behandelaar.

Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste 
levensfase. Onze samenwerkingspartner Laurens Wonen biedt zelfstandige 
huurwoningen voor ouderen.

Wilt u meer informatie?

Volg ons op /LaurensZorg @LaurensZorg Laurens

Bel ons op 010 33 23 000

www.laurens.nl 
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Laurens  
Simeon en Anna
010 439 32 00
Strevelsweg 350,
3075 BZ Rotterdam


