
‘Modern gebouw met 
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Zoveel mogelijk  
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u gewend bent
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Wonen in De Elf Ranken
De locatie beschikt over 140 eenkamerappartementen. U heeft veel vrijheid het appartement 
naar uw eigen smaak in te richten. 

Kleinschalig wonen 
Er zijn 14 kleinschalige woongroepen, 8 woongroepen voor mensen met dementie en  
6 woongroepen voor mensen met een lichamelijke beperking. Een woongroep bestaat uit  
7 of 8 personen. Iedere bewoner heeft een eigen zit/slaapkamer. Elke woongroep beschikt  
over een sfeervolle, gezamenlijke huiskamer. Hier kunt u met elkaar koffie of thee drinken, 
worden maaltijden bereid en wordt gezamenlijk gegeten. In de huiskamer kunt u ook  
deel nemen aan activiteiten. Iedere woongroep heeft een vast team van medewerkers.  
Zo heeft u vertrouwde gezichten om u heen. 
 
Reactiveren
De Elf Ranken beschikt daarnaast over een professionele reactiveringsafdeling met 12 plaatsen. 
Hier verblijven mensen tijdelijk om te werken aan hun herstel, bijvoorbeeld na een ziekenhuis
opname. 

Laurens De Elf Ranken is een woonzorglocatie in Barendrecht in de wijk Carnisselande. 

De woonzorglocatie maakt deel uit van een multifunctioneel zorgcentrum. De Elf Ranken heeft  

een centrale ligging, vlakbij winkelcentrum Carnisse Veste. Dankzij het open karakter van het  

gebouw is er veel aanloop van wijkbewoners. Dat geeft het huis een gezellige en levendige sfeer.  

Onze medewerkers hechten veel belang aan persoonlijke aandacht en service. Zij bieden zorg  

en ondersteuning op maat. Alle ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan bij uw behoeften en  

voorkeuren. Of het nu gaat om verpleging, verzorging of dagbesteding. 

Laurens De Elf Ranken
Levendige locatie in Carnisselande



 
  

Palliatieve zorg
In De Elf Ranken zijn 4 plaatsen beschikbaar voor palliatieve zorg. In een huiselijke sfeer is hier 
aandacht en begeleiding voor mensen in hun laatste levensfase en voor hun naasten. 
 
Ontmoetingen en activiteiten
In De Elf Ranken kunt u op allerlei manieren actief en ontspannen bezig zijn. Houdt u van  
schilderen, zingen of creatief bezig zijn? In De Elf Ranken worden vele leuke activiteiten  
georganiseerd. Er is voor elk wat wils en het activiteitenaanbod wisselt per maand. Bewoners  
en omwonenden ontmoeten elkaar in het restaurant onder het genot van een drankje of lekkere 
maaltijd. Ook worden regelmatig uitstapjes georganiseerd.

Faciliteiten
In De Elf Ranken bevindt zich een kapsalon en een bibliotheek. In het restaurant kunt u terecht  
voor een drankje met uw familie of medebewoners. De pedicure en schoonheidsspecialiste zijn  
op afspraak in onze locatie aanwezig. 

Tuin en terras
De Elf Ranken heeft meerdere (binnen)tuinen en terrassen. Hier kunt u heerlijk zitten met uw  
bezoek en genieten van het zonnetje.   

Omgeving
De locatie ligt in een rustige omgeving, dichtbij een gezellig winkelcentrum. De locatie is goed  
te bereiken met het openbaar vervoer. In de buurt is voldoende gratis parkeergelegenheid.



 
  

•   Modern gebouw met een 
levendige sfeer

  
•    Dichtbij winkelcentrum  

Carnisse Veste
  
•     Kleinschalige woongroepen  

met vertrouwde gezichten
  
•    Gezellige activiteiten 
  
•    ‘s Zomers heerlijk genieten  

in één van de binnentuinen

Waarom Laurens  
De Elf Ranken?

Kennismaken 
Mocht u met ons willen kennismaken, dan bent u van harte welkom. Tijdens een rondleiding  
bespreken wij graag de mogelijkheden met u. Neem voor een vrijblijvende afspraak contact op  
via 0180 555 500 of bel gratis 010 33 23 000.



‘s Zomers heerlijk  
genieten in één van  

de binnentuinen.’ 



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 De Elf Ranken
0180 555 500
Middeldijkerplein 28,
2993 DL Barendrecht

Volg ons op /LaurensZorg @LaurensZorg Laurens

Bel ons op 010 33 23 000

www.laurens.nl 
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