Laurens
De
Oranjehoeck
Verpleeghuis voor
ouderen met dementie
Kleinschalige woongroepen
met zoveel mogelijk vaste
medewerkers

‘Er heerst een
warme en
huiselijke sfeer.’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Laurens De Oranjehoeck
Een mooie, nieuwe locatie in Bergschenhoek

Laurens De Oranjehoeck is een nieuw verpleeghuis in Bergschenhoek. Hier wonen mensen met
dementie in kleinschalige woongroepen. Zowel bewoners als medewerkers komen veelal
uit Lansingerland.

Persoonlijke aandacht
Onze medewerkers hechten veel belang aan persoonlijke aandacht, service en een prettige sfeer. Zij
bieden zorg en ondersteuning op maat. Alle ondersteuning sluit aan bij uw behoeften en voorkeuren.
Of het nu gaat om verpleging, verzorging of dagbesteding.

Wonen in De Oranjehoeck
De Oranjehoeck is bedoeld voor mensen met dementie. De locatie bestaat uit drie verdiepingen met
zeven kleinschalige woongroepen van acht personen. De eenpersoonsappartementen bestaan uit een
zit/slaapkamer en een badkamer met douche, wastafel en toilet. In uw appartement heeft u veel privacy.
U heeft de vrijheid om uw appartement naar uw eigen smaak in te richten. Daarnaast heeft elke woongroep een gezamenlijke huiskamer met balkon of terras.

Ontmoeting en activiteiten
Zowel in de huiskamers als in de multifunctionele ruimte worden regelmatig activiteiten georganiseerd.
U wordt naar eigen wens en mogelijkheid zoveel mogelijk betrokken bij de dagelijkse activiteiten.
Een vast team van medewerkers zorgt ervoor dat u altijd vertrouwde gezichten om u heen heeft. Door
de ligging van De Oranjehoeck, midden in de wijk, zijn er veel contacten met de wijk en onze buren.

Faciliteiten
Op de begane grond is een multi-functionele ruimte met koffie-corner. Hier kunt u een kopje koffie drinken
met uw bezoek.

Tuin
Aan de voorzijde van het gebouw bevindt zich een gemeenschappelijke tuin.

De omgeving
De Oranjehoeck is gevestigd aan de Wilhelminastraat in De Stander. In dit gebouw bevinden zich naast
huur- en koopappartementen ook een aantal ruimtes met een maatschappelijke functie. Zo is er onder andere
een bibliotheek, een vestiging van Welzijn Lansingerland en Vluchtelingenwerk. Verder is de locatie goed te
bereiken met het openbaar vervoer. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt.

Kennismaken
Wilt u met ons kennismaken, dan bent u van harte welkom. Tijdens een rondleiding bespreken wij graag de
mogelijkheden met u. Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Laurens entree, telefoon
010 33 23 000.

Waarom Laurens
De Oranjehoeck?
•• Nieuw verpleeghuis voor mensen
met dementie
•• Kleinschalige woongroepen
met een gemeenschappelijke
huiskamer
•• Bewoners en medewerkers komen
veelal uit Lansingerland
•• Wekelijkse activiteiten

Kennismaken
Wilt u met ons kennismaken, dan bent u van harte welkom. Tijdens een rondleiding bespreken
wij graag de mogelijkheden met u. Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met
Laurens entree, telefoon 010 33 23 000.

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

Wilt u meer informatie?

010 33 20 600

Bel ons op 010 33 23 000

Wilhelminastraat 3
2661 ET Bergschenhoek

www.laurens.nl

Volg ons op

/LaurensZorg

@LaurensZorg

Laurens
De Oranjehoeck
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