
meer dan zorg

Laurens 
Blijdorp
Wonen en zorg op een 
bruisende locatie
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‘Er heerst een gezellige en levendige sfeer’

Laurens Blijdorp is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de wijk 
Blijdorp, in het noorden van Rotterdam. De locatie kenmerkt zich door  
de gezellige en levendige sfeer. Door de voorzieningen en activiteiten,  
waar wijkbewoners ook graag gebruik van maken, maakt de locatie écht  
onderdeel uit van de buurt.

De medewerkers van Laurens hechten veel waarde aan het leveren van  
zorg op maat. Daar waar u wensen heeft, zetten wij ons in om deze voor  
u te realiseren, binnen de mogelijkheden die wij hebben.  

Blijdorp



Wonen in Blijdorp 
Als bewoner van ons verzorgingshuis woont 
u in een ruime één- of twee- persoons-
appartement. Uw appartement heeft een 
zit- en slaapkamer, kitchenette, badkamer 
en balkon. U kunt van uw appartement een 
persoonlijke en naar eigen smaak ingerichte 
woonruimte te maken. Er zijn ook een 
aantal appartementen voor mensen die na 
hun revalidatie nog niet direct naar huis 
kunnen. 

Heeft u dementie en wordt zelfstandig 
wonen steeds moeilijker? Dan kunt u 
terecht in één van de appartementen van 
de Bloemenhof. Dit is een psychogeria-
trisch verpleeghuis. U beschikt dan over  
uw eigen zit-/slaapkamer. Iedere woon-
groep heeft een gezamenlijke huiskamer 
met open keuken. Hier kunt u een kop 
koffie of thee drinken, maaltijden nuttigen 
en deelnemen aan activiteiten. 

Ontmoetingen en activiteiten
Blijdorp heeft vele faciliteiten. Er is een 
apotheek in huis en een kapsalon. Tevens 
is er een selectie van levensmiddelen 
verkrijgbaar. In het restaurant kunt u 
dagelijks terecht voor koffie of thee met 
gebak, frisdrank, maar ook voor een glaasje 
wijn, een borrel, diverse snacks of een 
smakelijke maaltijd. In Blijdorp worden 
tevens vele activiteiten en uitstapjes  
voor bewoners georganiseerd.

Participatie 
We vinden uw mening erg belangrijk. In 
Blijdorp is dan ook een actieve cliënten-
raad aanwezig die de belangen behartigt 
van de bewoners van de locatie. 

Emmahuis 
Door middel van een loopbrug is locatie 
Blijdorp verbonden aan het Emmahuis.  
Hier en in de directe omgeving van locatie 



Blijdorp biedt Laurens Zorg aan Huis zorg 
aan thuiswonende ouderen. 

Ontmoetingscentrum 
Wanneer u nog zelfstandig woont en steeds 
wat meer zorg nodig heeft, dan bent u van 
harte welkom in het ontmoetingscentrum 
van Blijdorp. Hier kunt u terecht voor een 
goed gesprek, er worden activiteiten 
georganiseerd zoals tekenen en schilderen, 
kaarten en koken. U kunt hier tevens 
terecht met diverse (hulp)vragen over alles 
wat gerelateerd is aan gezondheid en de 
ouder wordende mens. De invulling van  
de dag stemmen we af op de wensen en 
interesses van de deelnemers. Tussen de 
middag zorgen wij voor een maaltijd.

De omgeving
Blijdorp ligt in de gelijknamige wijk in het 
noorden van Rotterdam. Deze wijk kent als 
een van de weinige nog een vooroorlogs 

karakter. Op loopafstand bevinden zich 
winkels en Diergaarde Blijdorp. De locatie 
is goed te bereiken met het openbaar  
ver voer. Er is parkeergelegenheid voor  
de deur.

Kennismaking
Ben u geïnteresseerd in een woning in 
Bijdorp? Kom dan langs voor een kennis-
makingsgesprek. U kunt uw vragen stellen 
en tijdens een rondleiding door de locatie 
kunt u de sfeer proeven en bewoners  
en medewerkers ontmoeten. Neem voor  
een vrijblijvende afspraak contact op  
met de klantadviseurs van Laurens  
Zorg bemiddeling Regio Centrum. 

      ‘Ik heb fantastisch uitzicht  

over het centraal station en de stad’



meer dan zorg

•  Gezellige en levendige locatie in de  
jaren ’30-wijk Blijdorp 

• Veel faciliteiten in huis

•  Wekelijkse activiteiten en regelmatig  
uitstapjes 

•  Veel privacy en een naar eigen smaak  
in te richten appartement 

Waarom Laurens Blijdorp? 



Laurens maakt het samen mogelijk!

Prettig ouder worden, is zorgen dat u de best haalbare kwaliteit van 
leven houdt. En dat wilt u natuurlijk het liefst in uw eigen vertrouwde 
omgeving. Laurens ondersteunt u om zo lang mogelijk thuis te wonen: 
veilig, zelfstandig en comfortabel. Uw wensen, behoeften en mogelijk-
heden staan bij ons als dé specialist in ouderenzorg in de regio Rotter-
dam en omstreken continu centraal. Moet u herstellen na een operatie, 
of heeft u andere specialistische zorg nodig? Dan zorgen wij dat u weer 
zo goed mogelijk op kracht kunt komen. Is thuis wonen (tijdelijk) niet 
mogelijk, of wilt u de zorg van alle dag even ontvluchten? Ook dan heeft 
u bij ons alle vrijheid om te kiezen, want Laurens biedt meer dan zorg.
 
Samen met u en de mensen die voor u belangrijk zijn, helpen we u  
om (weer) zo zelfstandig mogelijk verder te gaan. Hiervoor werken we 
ook nauw samen met andere zorgverleners, zoals huisartsen, en met 
bijvoorbeeld welzijnsorganisaties in uw buurt. Kortom, Laurens maakt 
het samen mogelijk, zodat u zo lang mogelijk thuis van het leven kunt 
genieten. 

Neem voor meer informatie contact op met Laurens Zorgbemiddeling 
Regio Centrum. Tijdens kantooruren: 010 241 29 23 / 06 16 19 47 03. 
Buiten kantooruren: 0800 588 66 78. 
Of kijk op onze website: www.laurens.nl

Laurens Blijdorp 
Schimmelpenninckstraat 31, 3039 KS Rotterdam 
T 010 289 22 22 
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meer dan zorg


