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Wonen in Borgsate
Laurens Borgsate beschikt vrijwel uitsluitend over éénkamerappartementen met een keuken  
en een badkamer. Speciaal voor echtparen zijn er vier ruimere tweekamerappartementen.  
U heeft veel vrijheid om van uw appartement een naar uw eigen smaak ingerichte woonruimte  
te maken. Voor mensen die behoefte hebben aan beschermd wonen, heeft Borgsate een aparte 
afdeling. Ook hier heeft u een eigen appartement. In de knusse, gemeenschappelijke woon
kamer kunt u samen met andere bewoners koffie of thee drinken, de maaltijd nuttigen en 
deelnemen aan activiteiten. Een vast team van medewerkers zorgt ervoor dat u altijd  
vertrouwde gezichten om u heen heeft. 

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 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 binnen 
Borgsate. De zorg en aandacht van onze medewerkers, familie en vrijwilligers staan zo samen  
garant voor een huiselijke en veilige woon en leefomgeving.

Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de Rotterdamse wijk  

Schiebroek. De locatie kenmerkt zich door de open en hartelijke sfeer. Veel bewoners komen  

uit de directe omgeving. 

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.

Laurens Borgsate
Woonzorglocatie voor ouderen



 

Ontmoeting en activiteiten
In Borgsate kunt u op allerlei manieren actief en ontspannen bezig zijn. Er worden verschillende  
activiteiten en uitstapjes georganiseerd, waar wijkbewoners ook graag aan meedoen. Denk aan  
bewegen voor ouderen, creatieve workshops, muziekuur, samen tafelen, bingo, tekenen en schilderen, 
optredens en activiteitenmiddagen. 
Kijk voor ons activiteitenaanbod ook op www.facebook.com/LaurensBorgsate. 

Faciliteiten
Borgsate heeft veel faciliteiten. Op het ontmoetingsplein is bijvoorbeeld een café met biljart. U kunt  
zich ook laten verwennen in de kapsalon. Het ontmoetingsplein en het restaurant zijn dé ontmoetings
plekken voor bewoners en hun gasten.

Tuin en terras
Borgsate heeft een heerlijke beschutte tuin. Het terras aan de voorzijde heeft een mooi uitzicht op  
de singel. 

De omgeving
Borgsate bevindt zich midden in de prachtige Rotterdamse deelgemeente HillegersbergSchiebroek.  
De locatie wordt gekenmerkt door veel groen, ruime lanen en mooie singels. De bus (lijn 174) stopt in  
de buurt, op de Wilgenplaslaan, en de tram (lijn 25) heeft een halte aan de overkant van het gebouw.  
In de buurt is voldoende gratis parkeergelegenheid.



 

••   Gezellige locatie in de groenrijke  
wijk HillegersbergSchiebroek

••   Bewoners komen voornamelijk  
uit omliggende wijken

••   Tal van faciliteiten en activiteiten, 
waar wijkbewoners ook graag  
aan meedoen

••   Ontmoetingscentrum en sfeervol 
restaurant, waar bewoners en  
wijkbewoners samen komen

••   Veel privacy en een naar eigen  
smaak in te richten appartement

Waarom  
Laurens Borgsate?

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 Borgsate.



‘’Er heerst een open 
en hartelijke 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 Borgsate
010 211 03 11
Meidoornsingel 181,  
3053 BP Rotterdam

Volg ons op /LaurensZorg @LaurensZorg Laurens

Bel ons op 010 33 23 000

www.laurens.nl 
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