Laurens
Rubroek
Verpleeghuis
voor ouderen

‘Veel gezelligheid in het
sfeervolle Crooswijk.’
Wat kunnen wij voor u betekenen?

Laurens Rubroek
In Crooswijk, één van de meest geliefde wijken van Rotterdam, ligt verpleeghuis Laurens Rubroek.
De locatie biedt woonruimte aan zo’n 150 ouderen. Rubroek ligt aan een rustige singel, dichtbij
winkels en stadse gezelligheid. Rubroek bruist van de activiteiten en het restaurant nodigt uit tot
een heerlijk diner.
De ouderen die er wonen, krijgen professionele verpleeghuiszorg. Onze medewerkers hechten veel
belang aan persoonlijke aandacht, service en een prettige open sfeer. Zij bieden zorg en ondersteuning op maat. Alle ondersteuning sluit aan bij uw behoeften en voorkeuren. Of het nu gaat om
verpleging, verzorging, dagbesteding of dienstverlening.

Wonen in Rubroek
Rubroek biedt plaats voor 150 bewoners. De eenpersoonsappartementen bestaan uit een
zit/slaapkamer, keuken en eigen badkamer. In uw appartement heeft u privacy en wordt
ruimte geboden om invulling te geven aan uw persoonlijke wensen. U heeft vrijheid om
uw appartement naar eigen smaak in te richten.
In de huiskamers kunt u - als u dat wilt - anderen te ontmoeten. Hier kunt u overdag koffie of
thee drinken, de maaltijd nuttigen en deelnemen aan groepsactiviteiten. U wordt naar eigen
wens en mogelijkheid betrokken bij de dagelijkse activiteiten.

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

Wij verwachten van uw familie dat zij de dingen blijven doen die u gewend bent om samen te doen.
Natuurlijk zijn zij ook welkom om deel te nemen aan de dagelijkse bezigheden en activiteiten in de
huiskamer. De zorg en aandacht van onze medewerkers, familie en vrijwilligers staan zo samen garant
voor een huiselijke en veilige woon- en leefomgeving.

Ontmoeting en activiteiten
In Rubroek kunt u op allerlei manieren mensen ontmoeten. Ook bruist het er van de activiteiten. Er is
voor ieder wat wils, zoals bingo, handwerken en schilderen. Regelmatig treden muzikanten op of kunt
u bewegen op muziek.

Faciliteiten
Bij de entree bevinden zich onder andere de receptie en gastvrouw. Op afspraak komt de pedicure bij
u langs of naar de naastgelegen kapper of de schoonheids- specialiste. In de restaurantruimte kunt u
genieten van heerlijke, met zorg bereide maaltijden. U kunt er ook terecht voor een kopje koffie/thee of
een glaasje wijn.

Tuin en terras
Rubroek heeft een mooi aangelegde tuin met ruim terras en diverse zitjes. U kunt er heerlijk wandelen
of zitten met een boek of uw bezoek.

De omgeving
Rubroek ligt in het gezellige Crooswijk, één van de meest geliefde wijken van Rotterdam. Het pand is
licht en ruim en heeft een heel eigen sfeer. Het ligt aan een rustige singel en ook dichtbij winkels en stadse
gezelligheid. Het openbaar vervoer stopt op loopafstand.

Waarom
Laurens Rubroek?
•• Gezellige locatie in Crooswijk
met een echte ‘ons kent ons’ sfeer
•	Rubroek bruist van de activiteiten
en het restaurant nodigt uit tot een
heerlijk diner
•	De sfeer van het oude Crooswijk
is hier nog sterk aanwezig
•	Veel privacy en een naar eigen
smaak in te richten appartement
•	Zomers heerlijk buiten genieten
in de fijne omgeving

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 Laurens Rubroek.

’Genieten van de
stadse gezelligheid in
een fijne 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.

0222

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

Wilt u meer informatie?

010 332 42 00

Bel ons op 010 33 23 000

Crooswijksekade 15,
3031 XA Rotterdam

www.laurens.nl

Volg ons op

/LaurensZorg

@LaurensZorg

Laurens Rubroek

Laurens

