
 
 

Iedereen is bijzonder 

 

 

 

Zijn wij op zoek naar jou? 
 
Ben jij een gezellige jonge vrouw of man van 20-35 jaar, die toe is aan een volgende stap en wil je 
zelfstandig wonen, maar wel altijd kunnen terugvallen op begeleiding, meld je dan aan voor: De 
Laan van Van der Gaag in Delft! 
 
De Laan van Van der Gaag is een woning voor 5 personen. Je woont er zelfstandig, maar er is altijd 
(24 uur per dag) begeleiding om op terug te kunnen vallen. 
Wij werken individueel en hebben onze eigen leerdoelen. Daarnaast krijgen wij naar eigen behoefte 
begeleiding om zo zelfstandig mogelijk te leven. Begeleiding is ’s ochtends aanwezig en verder 
iedere doordeweekse dag van 16:30 tot uiterlijk 21:00.  
 
Wij hebben allemaal ons eigen werk of dagbesteding. Samen met elkaar (met behulp van de 
begeleiding) runnen wij het huishouden. Zo doe je je eigen was en kameronderhoud en heeft 
iedereen 1 x per week de kookbeurt. Met elkaar worden de algemene boodschappen besteld en 
doet iedereen een taakje zoals de papierbak legen, de oven schoonmaken of een keukenkastje 
uitsoppen.  
Regelmatig zitten wij gezellig bij elkaar of ondernemen wij wat in onze vrije tijd 
 

     
 
De woning is verdeeld in 5 zit-/slaapkamers (met eventueel een balkon), een gezamenlijke keuken, 
2 badkamers en een gezamenlijke woonkamer. Je hebt er dus een eigen kamer die je helemaal zelf 
mag inrichten zoals jij dat leuk vindt. 
De woning ligt dichtbij het centrum van Delft, CS en winkelcentrum De Hoven en is allemaal op 
loopafstand. 

 
Wordt deze kamer van jou?? 

 
Ben jij de geschikte kandidaat voor De Laan dan willen wij, de bewoners van De Laan, je graag 
uitnodigen om een keer bij ons te komen eten om kennis te maken. 
  
Tot snel!!! 
De bewoners van De Laan 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Miranda.van.baalen@ipsedebruggen.nl of 
Ida.verhoeff@ipsedebruggen.nl op telefoonnummer 06 20784707. 
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