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Laurens biedt in Rotterdam, Baren-
drecht en op Voorne Putten een breed 
pakket van wonen, diensten en zorg. 
In Capelle aan den IJssel biedt  
Laurens zorg aan huis. Laurens wordt 
bijzonder gewaardeerd om de per-
soonlijke aandacht die ze mensen 
geeft. De deskundige medewerkers 
en betrokken vrijwilligers bieden zorg 
en ondersteuning aan iedereen met 
een zorgbehoefte, ouderen en alloch-
tonen. Zij geven u persoonlijk advies, 
aandacht en uiten betrokkenheid door 
uw wensen centraal te stellen. Op die 
manier stelt Laurens mensen tot op 
hoge leeftijd in staat hun leven zelf in 
te vullen.

Wonen en zorg als u 
ouder wordt
Als u ouder wordt, veranderen uw 
wensen over wonen. Laurens biedt u 
wonen op maat. Met zorg als u dat 
wilt. In zelfstandige appartementen, in 
woonzorgcentra of in verpleeghuizen 
en revalidatiecentra. Onze organisatie 
is zo ingericht dat vanuit de diverse 
woonvormen op ieder gewenst mo-
ment complexe verzorging, verpleging 
én specialistische zorg kan worden ge-
boden. Van dagopvang en -behandelin-
gen, tot revalidatie en specialistische 
intensieve zorg voor langere tijd en tot 
aan onze uiterst bekwame zorg aan 
huis: Laurens staat voor u klaar! 

Laurens Actief
Actief blijven, dingen ondernemen en 
andere mensen te ontmoeten. Dat 
kan met het activiteitenprogramma 
voor 55+: Laurens Actief. Genieten 
van zeer uiteenlopende activiteiten op 
de ontmoetingspleinen in onze loca-
ties. Zoals lezingen, bloemschikken, 
wandelingen, klaverjassen of kook-
workshops. 

UITbureau  
voor Ouderen
Het is heerlijk om geheel verzorgd een 
avondje uit of een dag op stap te gaan. 
Het UITbureau voor Ouderen van  
Laurens organiseert gedurende het 
hele jaar excursies en uitstapjes naar 
het theater, museum, concertgebouw 
of evenementen voor iedereen van 55 
jaar en ouder. 

Laurens: wonen,  
diensten en zorg
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Dijkveld, uw persoonlijke keuze

Meer informatie 
Laurens Dijkveld 

Huniadijk 251, 3079 EG Rotterdam

010 503 45 00, www.laurens.nl

Gratis servicenummer van Laurens Contact 

(24 uur per dag, 7 dagen in de week) 

voor al uw vragen:  

0800 588 66 78

Waarom Dijkveld?
•  Alles onder één dak, van verzorging en 

verpleging tot ergo- en fysiotherapie

•  Ook voor kortdurend verblijf en  
dagverzorging

• Gespecialiseerd in vacuümtherapie

• Gevarieerde dagactiviteiten

• Goede ondersteuning voor mantelzorgers

• Enthousiaste vrijwilligers

•  Prima restaurant waar ook wijkbewoners 
graag een hapje komen eten

• Grote beschutte tuin



Wie is Laurens?
Laurens is er voor mensen zoals u; mensen die hun eigen 
keuzes willen maken in het leven. Ook als ze ouder worden of 
ondersteuning wensen. Wij bieden u goede woonvoorzieningen, 
een uitgebreide dienstverlening en vakbekwame, betrokken zorg. 
Dat doen wij vanuit een persoonlijke en menselijke benadering. 
Daarin is Laurens uniek, net zo uniek als u.

Kapsalon,	pedicure,		
manicure	en	massage
Kunt u zich ook zo verheugen op een 
moment voor uzelf bij de kapper,  
pedicure of manicure? Op afspraak 
en tegen betaling kunt u in Dijkveld 
terecht bij deze professionals. Voor 
wie zich echt eens wil laten verwen-
nen is een ontspannende massage 
zeer aan te bevelen. 

Winkel
Voor boodschappen met betrekking 
tot de broodmaaltijd of dagelijkse ver- 
zorging kunt u terecht in het winkeltje 
dichtbij het Trefpunt.

Uitstapjes	en	activiteiten		
op	maat	
Laurens Actief en ons UITbureau 
voor Ouderen bieden een zeer geva-
rieerd aanbod aan uitstapjes en acti-
viteiten. Ook ons eigen activiteiten-
team heeft een programma met 
voor ieder wat wils. Naast de vaste 
activiteiten zoals de instuif-, koor- , 
bibliotheek- en bingodagen, zijn er 
ook spontane, eenmalige activiteiten.  
Niet zelden komen deze activiteiten 
voort uit ideeën of verzoeken van 
bewoners en klanten.

Kapel	/	Stiltecentrum	
In de kapel worden regelmatig kerk-
diensten gehouden. Als organisatie 
dragen we een christelijk-sociale sig-
natuur, maar we staan open voor 
bewoners met een andere kerkelijke 

invulling of er voorkiezen daaraan 
geen invulling te geven. De kapel 
doet ook dienst als stiltecentrum. 

Minimarkt
Elke tweede dinsdag van de maand 
organiseren we in Dijkveld een mini-
markt. Het is een bonte mix van elke 
maand wisselende kraampjes, varië-
rend van sieraden, kleding tot (verse) 
vis, snoep en etenswaren.

Tuin	&	Terras
Rondom ons restaurant ligt een grote 
tuin waarin een heerlijk terras is aan-
gelegd. De tuin biedt vele rustige 
plekjes om te ontspannen of bijvoor-
beeld een boek te lezen.

Servicebalie
Bij de Servicebalie kunt u elke dag 
van 07:30 - 17:30 uur terecht met al 
uw vragen en verzoeken. Onze des-
kundige medewerkers proberen deze 
zo goed mogelijk te beantwoorden. 

Laurens Dijkveld
Laurens Dijkveld is een kleinschalig 
woonzorgcentrum in de wijk Hordijker-
veld in Rotterdam-Zuid. Veel bewo-
ners komen uit de directe omgeving: 
een multiculturele wijk waar mensen 
van alle leeftijden wonen. Maar ook 
anderen kiezen bewust voor deze 
prettige woningen. Dat is niet zo gek, 
want in Dijkveld doen we er alles aan 
om het onze bewoners naar de zin te 

maken. Dat doen we met kleine teams 
en vanuit de visie dat elke bewoner 
uniek is, met zijn eigen wensen, be-
hoeften en mogelijkheden. We vragen 
onze bewoners geregeld of ze tevre-
den zijn over de geleverde zorg en 
diensten. Gewoon tijdens de koffie, 
maar ook met enquêtes en kwaliteits-
toetsen. In mei 2007 kreeg Dijkveld 
als eerste Rotterdamse zorginstelling 
het Bronzen Keurmerk met een top-
score. 

Dijkveld: ondersteuning op maat

In Dijkveld staat de ontmoeting cen-
traal. Dit huis is een ontmoetingsplek 
voor de ouderen in Hordijkerveld. Er zijn 
dan ook veel mogelijkheden om sociale 
contacten te onderhouden en uit te 
breiden. Samen met andere lokale orga-
nisaties organiseren we geregeld activi-
teiten voor bewoners, hun gasten en 
mensen uit de buurt. 

Restaurant	voor	bewoners		
en	omwonenden
Elke dag zijn onze kok en zijn team druk 
in de weer om ’s middags vers bereide 
warme maaltijden uit eigen keuken te 
serveren. Voor elk onderdeel van de 

maaltijd kunt u kiezen uit twee gerech-
ten. Één ochtend en één avond per 
week verzorgen wij een uitgebreid 
broodbuffet. Ook organiseren wij graag 
uw verjaardagsfeest, bijvoorbeeld met 
een uitstekende High Tea. 

Centrale	ontmoetingsplaats	
het	Trefpunt
In het Trefpunt kunnen bewoners, hun 
gasten en omwonenden terecht voor 
een lekker kopje koffie, een praatje of 
om rustig een krantje te lezen. 
De ruimte is ingericht met onder andere 
een leestafel, een dartbord en een bil-
jarttafel.

Internetcafé
In het Trefpunt bevindt zich ons internet-
café. Bewoners, hun gasten en omwo-
nenden kunnen hier tegen een kleine 
vergoeding gebruik van maken. 
Op bepaalde tijden zijn er vrijwilligers 
met kennis van zaken aanwezig. Zij ge-
ven u graag uitleg over het omgaan met 
een computer en het internet.
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Wilt u graag zo lang mogelijk in uw  
eigen woning blijven wonen? Het  
team van woonzorgcentrum Dijkveld 
ondersteunt u hierbij. Want als u door 
omstandigheden tijdelijk extra zorg of 
ondersteuning nodig heeft, kunt u bij 
ons verblijven. Samen bekijken we dan 

hoe we ervoor kunnen zorgen dat u zo 
snel mogelijk weer naar huis kan. Onze 
dagopvang biedt zelfstandig wonende 
wijkbewoners een zinvolle invulling van 
de dag. Dat is gezellig voor de deel-
nemers en vaak ontspannend voor het 
thuisfront. 

Dijkveld: elkaar ontmoeten


