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Wonen in Blijdorp
Heeft u dementie en/of lichamelijke beperkingen en wordt zelfstandig wonen steeds moeilijker? 
U bent van harte welkom. In Blijdorp wonen is thuis zijn. Als bewoner van ons verpleeghuis 
woont u in een ruim appartement dat u naar eigen smaak kunt inrichten. U kunt hier eventueel 
samen met uw partner verblijven, mits jullie beiden een indicatie hebben. 

Voor mensen met lichamelijke beperkingen of die na hun revalidatie nog niet direct naar huis 
kunnen hebben wij appartementen met een eigen zit- en slaapkamer, kitchenette, badkamer en 
en in sommige gevallen een balkon. 

Blijdorp beschikt ook over appartementen voor mensen met dementie. In deze appartementen 
beschikt u over een eigen zit- en slaapkamer en over een gezamenlijke woonkamer. Overdag 
kunt u in deze woonkamer 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.

Laurens Blijdorp is een gezellig verpleeghuis dat ligt in de levendige wijk Blijdorp in  

het noorden van Rotterdam. De centrale ligging maakt deze mooie locatie écht onderdeel  

van de buurt.

De medewerkers van Laurens hechten veel waarde aan het leveren van zorg op maat.  

Daar waar u wensen heeft, zetten wij ons in om deze voor u te realiseren, binnen de

mogelijkheden die wij hebben.

Laurens Blijdorp
Woonzorglocatie voor ouderen



 
 

Familie en mantelzorg
Wij vinden de betrokkenheid en nabijheid van familie en bekenden heel belangrijk. U leeft zoveel 
mogelijk zoals u dat thuis gewend bent. Uw familie is daarom altijd welkom, ook bij de activiteiten. 
Wij verwachten van uw familie dat zij de dingen blijven doen die u gewend bent om samen te doen.  
De zorg en aandacht van onze medewerkers, familie en vrijwilligers staan zo samen garant voor  
een huiselijke en veilige woon- en leefomgeving.

Faciliteiten
Blijdorp heeft vele faciliteiten. Er is een apotheek in huis en een kapsalon. In het restaurant kunt  
u dagelijks terecht voor koffie of thee met gebak, een drankje, diverse snacks of een smakelijke 
maaltijd. Dit is eveneens het ontmoetingscentrum. 

Ontmoetingen en activiteiten
In Blijdorp organiseren we binnens- en buitenhuis activiteiten. Altijd afgestemd op de voorkeuren  
en behoeften, soms op eigen initiatief, van de bewoner. Er worden regelmatig activiteiten in het 
restaurant georganiseerd, maar ook uitjes.

De omgeving
Blijdorp ligt in de gelijknamige wijk in het noorden van Rotterdam. Op loopafstand bevinden
zich het centrum en centraal station. De locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer,  
metrostation Blijdorp is 10 minuten lopen. U kunt in de buurt prima parkeren, er is geringe  
parkeergelegenheid voor de deur.



 
 

•   Gezellige locatie in de levendige  
wijk Blijdorp 

•   Een kapsalon, apotheek en  
restaurant binnen handbereik 

•   Dagelijks activiteiten en  
regelmatig uitstapjes 

•   Vrolijke sfeer en persoonlijk  
ingericht appartement zorgen  
voor een thuis 

•   Centrum, centraal station en  
dierentuin op loopafstand

Waarom  
Laurens Blijdorp?

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 Blijdorp.



‘Ik heb fantastisch  
uitzicht over het centraal 

station en de stad.’ 



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? Laurens Blijdorp
010 332 39 00
Schimmelpenninckstraat 31, 
3039 KS Rotterdam

Bel ons op 010 33 23 000

www.laurens.nl 
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Volg ons op /LaurensZorg /laurenszorg@LaurensZorg Laurens


