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Wonen in De Hofstee
De Hofstee heeft 20 woongroepen en in iedere woongroep wonen acht of negen bewoners 
samen. U heeft uw eigen zit/ slaapkamer. Wanneer u de voorkeur geeft aan het delen van een 
kamer zijn er ook enkele tweepersoonskamers. Deze zijn voorzien van een eigen badkamer.

U heeft veel vrijheid om van uw kamer een persoonlijke en naar eigen smaak ingerichte  
woonruimte te maken. Iedere woongroep heeft een gezamenlijke woonkamer met open
keuken. Hier kunt u samen met andere bewoners een kopje koffie of thee drinken, televisie
kijken of spelletjes spelen. De maaltijden worden met elkaar bereid en gegeten. U wordt
naar eigen wens en mogelijkheid zoveel mogelijk betrokken bij de dagelijkse activiteiten.  
Met een vast team van verzorgenden heeft u altijd vertrouwde gezichten om u heen.

Familie en mantelzorgers
Wij vinden de betrokkenheid en nabijheid van familie en mantelzorgers heel belangrijk. In de woon-
groep 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 
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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 Hofstee kunt u op allerlei manieren actief en ontspannen bezig zijn. Denk hierbij aan activiteiten 
gericht op dans, zang, bloemschikken, muziek, tekenen en schilderen. Omdat veel bewoners vroeger een 
huisdier hebben gehad, zijn dieren altijd welkom om op bezoek te komen.

Faciliteiten
Het restaurant serveert een kleine snack. Wekelijks is er een kerkdienst. Of u geniet van de gezelligheid  
in het Grand Café. Bovendien is er een kapsalon.

Tuin en terras
De Hofstee is omringd door een prachtige tuin met diverse terrassen. Hier kunt u genieten van de rust 
en ruimte of een spelletje jeu de boules spelen.

De omgeving
De Hofstee ligt in de groene wijk Ommoord. Op loopafstand bevindt zich winkelcentrum Hesseplaats 
met een wekelijkse markt. De locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer. In de buurt is  
voldoende gratis parkeergelegenheid.



 

•     Er heerst een warme en  
vriendelijke sfeer

•    Kleinschalige woongroepen met  
vaste medewerkers

 
•    Veel privacy en een naar eigen 

smaak in te richten kamer
 
•    Tal van activiteiten en zeer  

uitgebreide voorzieningen

•    De locatie ligt in een groene  
omgeving in de wijk Ommoord

Waarom Laurens  
De Hofstee?

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 Hofstee.



 

‘Er heerst een warme  
en huiselijke sfeer.’ 



 

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 Hofstee
010 222 92 22
President Rooseveltweg 22, 
3068 TR Rotterdam 

Bel ons op 010 33 23 000

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


