
‘Het voelt hier 
vertrouwd, je bent 
in goede handen.’

Passend 
bij u en 
uw cultuur

Wat kunnen wij voor u betekenen?
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Wonen in De Beukelaar 
De Beukelaar kenmerkt zich door de warme huiselijke sfeer, met veel ruimte voor gezelligheid 
en ontspanning. In De Beukelaar wonen in totaal 48 bewoners in zes groepen van acht.  
Belevingsgerichte zorg staat in De Beukelaar voorop. De medewerkers staan dag en nacht voor 
u klaar. Zij verstaan en spreken uw moedertaal zoveel mogelijk en kennen de gebruiken en 
tradities die bij uw culturele achtergrond horen. De zorg, behandeling en ook het eten worden 
daarop aangepast. In De Beukelaar krijgen uw familieleden en naasten de ruimte om voor u  
te (blijven) zorgen, ondersteund door medewerkers van Laurens. Iedere woongroep beschikt 
over een eigen huis-/eetkamer. Als u wilt kunt u daar koffie of thee drinken, de maaltijden 
nuttigen en deelnemen aan activiteiten of ontspannen samen zijn.

U heeft een eigen zit-/slaapkamer met eigen sanitair. In zowel de huiskamer als in uw eigen
kamer heeft u een breed aanbod aan (culturele) TV en radiozenders. U heeft veel vrijheid
om van uw kamer een persoonlijke woonruimte te maken. De Beukelaar beschikt over een 
gebedsruimte met een wasgelegenheid. Daarnaast is er een binnentuin waar de bewoners 
rustig kunnen zitten.

Laurens De Beukelaar is een locatie in Rotterdam Zuid. In De Beukelaar wonen ouderen met  

dementie. In kleinschalige groepen wordt er volgens de afspiegeling van de wijk Hillesluis  

multicultureel samengeleefd. De multiculturele zorg komt duidelijk naar voren in het dagelijks 

leven; in maaltijden, behandelmethoden, tradities en feesten. Er wordt rekening gehouden met  

de wensen en achtergronden van de bewoners.

In De Beukelaar verstaan en spreken een aantal medewerkers de moedertaal van de bewoners. 

Hierdoor begrijpen bewoners en medewerkers elkaar.

Laurens De Beukelaar
Woonzorglocatie voor ouderen met dementie



 

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.  
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  
woongroep. 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 de algemene ruimten op de begane grond worden wekelijks verschillende culturele activiteiten  
georganiseerd. Ook kunnen de bewoners genieten van optredens, en zijn er uitstapjes waar de bewoners 
zich voor kunnen aanmelden. Naast deze activiteiten is er aandacht voor verschillende feestelijkheden.

Indicatie
Om in een woongroep in De Beukelaar te wonen heeft u een indicatie nodig van het Centrum  
Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is een landelijke organisatie die beoordeelt of en hoeveel zorg u nodig 
heeft. De medewerkers van Laurens Entree helpen u graag met het aanvragen en invullen van de  
benodigde formulieren.

De omgeving
De Beukelaar ligt in een multiculturele wijk. Op loopafstand bevinden zich onder andere een parkje,  
een supermarkt en diverse winkels. De Beukelaar is goed te bereiken met het openbaar vervoer en er is 
voldoende parkeergelegenheid (tegen betaling).



 

Waarom Laurens 
De Beukelaar?

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 De Beukelaar.

•   Kleinschalige woongroepen met een 
multicultureel en huiselijk karakter

•   Cultuurgerichte zorg komt naar  
voren in de maaltijden, behandel- 
methoden, tradities en feesten.

•   Een aantal medewerkers, vrij- 
willigers met dezelfde culturele  
achtergrond en die de moedertaal  
van de bewoners spreekt.

•    In het gebouw is een eigen gebeds-
ruimte met wasgelegenheid.

•   Voldoende gelegenheid voor  
naasten om samen met deskundige 
medewerkers en vrijwilligers te  
blijven zorgen voor hun dierbaren.



‘Het voelt hier 
vertrouwd, je bent 
in goede handen.’ 



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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