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Servicebureau
Welzijn

Telefoon: 

(055) 529 51 29

06 22 92 39 42

06 51 26 41 08

Postadres: 

Postbus 10, 

7300 AA  Apeldoorn

Mailadres: 

servicebureauwelzijn@atlant.nl

Waar en hoe kunt 
u ons vinden?

Het Servicebureau Welzijn 

bevindt zich in locatie Markenhof  

aan de Kuiltjesweg 1 te Beekbergen.

Servicebureau Welzijn 
staat voor u klaar!



Bij Atlant Zorggroep organiseren wij graag iets extra’s; Servicebureau Welzijn  

helpt medewerkers, cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers bij de organisatie en 

begeleiding van leuke activiteiten en uitstapjes. Bent u toe aan iets bijzonders?  

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Iets leuks
organiseren?

Waarvoor kunt u 
bij ons terecht?

Servicebureau Welzijn helpt graag bij 

het opzetten en ondersteunen van 

activiteiten, zoals bijvoorbeeld een  

feestweek of een boekenmarkt.  

Wij maken samen met u een draaiboek 

en zorgen voor de benodigde materialen 

door het uitlenen van themakisten, 

kostuums of bijvoorbeeld servies voor 

een high tea. Ook organiseren we 

uitstapjes voor groepen en kunnen 

we zorgen voor kaartjes voor toneel-

voorstellingen of concerten. 

Andere activiteiten waarvoor u ons kunt 

inschakelen zijn de verkoop van 2e 

hands kleding (via het 2e Handsje), 

fondsen-werving, de ondersteuning bij 

welzijns Ipads, de ondersteuning van NL 

Doet, en de burendag. 

Ook buiten 
Atlant actief

Samen met externe partners participeren 

we in ontmoetingsplekken binnen de 

diverse stadsdelen in Apeldoorn. Atlant 

heeft 5 ontmoetingsplekken; De Loohof, 

Berghorst, Berkenhove, Koningin 

Wilhelmina en Sprengenhof. Deze zijn 

bedoeld voor zowel bewoners van de 

locatie als mensen uit de buurt. Het 

aanbod welzijnsactiviteiten is breed, o.a. 

creatieve activiteiten, bewegen, bridge, 

muziek, bingo. Ook dragen we bij aan 

maatschappelijk ondernemen;  

we organiseren op onze locaties 

activiteiten voor groepen uit het 

bedrijfsleven, bijvoorbeeld klussen en 

tuinieren maar soms ook iets sociaals, 

zoals spelletjes met cliënten. Voor de 

deelnemers uit het bedrijfsleven een 

kennismaking met een hele andere wereld 

en een werkervaring die veel voldoening 

geeft. Voor onze cliënten een leuke dag.

Stichting Vrienden 
van Atlant

Servicebureau Welzijn ondersteunt ook 

Stichting Vrienden van Atlant, een onaf-

hankelijke stichting die zich inzet voor 

het welzijn van de cliënten van Atlant 

Zorggroep. De Stichting stelt financiële 

middelen beschikbaar uit een aanwezig 

fonds en richt zich op de werving van 

nieuwe fondsen en donateurs. 

Zie ook www.vriendenvanatlant.nl

Hebt u zelf een leuk idee? Of wilt 
u juist op ideeën worden gebracht? 
Wij wisselen graag met u van gedachten 
over de verschillende mogelijkheden 
voor activiteiten en uitstapjes.


