Laurens
Maasveld
Een modern,
multicultureel
woonzorgcentrum.

‘Er heerst een
gemoedelijke en
huiselijke sfeer.’

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Laurens Maasveld

Een modern, multicultureel woonzorgcentrum
Laurens Maasveld is een modern, multicultureel woonzorgcentrum voor ouderen. De locatie ligt
aan de Maashaven in de levendige Afrikaanderwijk in de deelgemeente Feijenoord. Maasveld
kenmerkt zich door de gemoedelijke en huiselijke sfeer.
De bijzondere indeling en toegepaste kleuren geven het gebouw een vrolijke en warme uitstraling.
De bewoners hebben uiteenlopende culturele achtergronden. Onze voorzieningen en activiteiten
sluiten hier prima op aan.
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 Maasveld
Maasveld heeft 60 eenpersoonsappartementen. Uw appartement is voorzien van een zit-/slaapkamer,
een kitchenette en een badkamer. U heeft veel vrijheid om van uw appartement een persoonlijke en naar
eigen smaak ingerichte woonruimte te maken.
Voor mensen met dementie heeft Maasveld 30 appartementen. U heeft uw eigen appartement voorzien
van een zit-/slaap-kamer en badkamer. Overdag kunt u in de twee ontmoetingsruimten samen koffie of
thee drinken, de maaltijden nuttigen en deelnemen aan activiteiten. Een vast team van medewerkers
staat dag en nacht voor u klaar. Zo heeft u altijd vertrouwde gezichten om u heen.

Ontmoetingen en activiteiten
In Maasveld kunt u op allerlei manieren actief en ontspannen bezig zijn. Er worden verschillende
activiteiten en uitstapjes georganiseerd, waar omwonenden ook graag aan meedoen. Denk aan een

zangclub, schilder- en tekenclub, bingo, feesten en activiteitenmiddagen. Op de begane grond is er een winkel
voor kleine boodschappen en een kapsalon. De stilteruimte is altijd open voor een moment van bezinning.
Op het grote plein komen bewoners, buurtbewoners en medewerkers samen om een kop koffie of thee te
drinken en om deel te nemen aan activiteiten.

Tuin en terras
Maasveld heeft een ruim terras. Het is hier heerlijk zitten met medebewoners of uw bezoek.

Dagverzorging
Oudere Hindostanen die enige zorg en begeleiding nodig hebben, zijn van harte welkom op de dagverzorging.
U vindt bij ons een goed gesprek, contact met leeftijdgenoten en leuke activiteiten, zoals schilderen, kaarten,
muziek maken en koken. De invulling van de dag stemmen wij af op de wensen en interesses van de deel
nemers. Tussen de middag zorgen wij uiteraard voor een maaltijd.

De omgeving
Maasveld is gelegen aan de Maashaven in de gezellige en multiculturele Afrikaanderwijk in de deelgemeente
Feijenoord. Op loopafstand bevindt zich het Afrikaanderplein. Twee keer per week is er een markt voor de deur.
Maasveld is goed te bereiken met het openbaar vervoer. In de buurt is parkeergelegenheid.

Waarom
Laurens Maasveld?
•• Gezellige locatie aan de
Maashaven in de levendige en
multiculturele Afrikaanderwijk.
•• Bewoners hebben uiteenlopende
culturele achtergronden, waar
onze voorzieningen en activiteiten
prima op aansluiten.
•• Wekelijkse activiteiten en
regelmatig uitstapjes.
•• Veel privacy en een naar eigen
smaak in te richten appartement.

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 Maasveld.

‘Ik kan voor mijn
boodschappen naar de
markt voor de deur.’

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?

010 496 56 56

Bel ons op 010 33 23 000

Maashaven Oostzijde 151,
3072 HS Rotterdam

www.laurens.nl

Volg ons op

/LaurensZorg

@LaurensZorg

Laurens Maasveld

Laurens

