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Ontmoeten & Activiteiten
U bent van harte welkom



Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie 32
voorkant De dames Varisco, Van de Ploeg en Schotanus breien voor een weeshuis; Alie van der Eems en 
Lucie Broekhans zijn vrijwilligers
links Kok Onno van der Laan zorgt dat er iedere dag weer wat anders op het menu staat

Kom langs! Dingen doen 
en mensen zien 
 ‘Ik dacht ik doe het, ik ga naar die  
Tai Chi-lessen bij Atlant. Het blijkt 
heerlijk ontspannend te zijn! En ik ken 
Elly, Miep en Gerard nu. We eten een 
paar keer in de week samen in het 
restaurant. Ik hou ook van kaarten en 
sjoelen op z’n tijd, maar echt waar:  
ik sla geen Tai Chi-les over! Weet je  
wat mijn kleinzoon zegt? Gaan we  
  ‘ha-tsjie-en’ oma?’  
Ouderdom komt met nieuwsgierigheid



54 Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie
De dames Kooi, Van der Zanden en Boomsma eten graag gezellig samen in het restaurant van Atlantlocatie 
Koningin Wilhelmina 

Eten
Kom langs, eet bij ons!
In de gezellige restaurants van Atlant serveren wij elke dag warme lunches en  
diners. Wij koken met veel verse producten. Heerlijk, gezond en gevarieerd. Voor  
een restaurant   bezoek hoeft u niet bij Atlant te wonen. Juist ook veel mensen uit  
de buurt komen eten. U ook? U kunt kiezen uit verschillende voorgerechten,  
hoofd gerechten en desserts. Geef gerust uw dieetwensen door: onze koks weten  
er raad mee.

Feestelijke wijkbuffetten
Ongeveer één keer in de maand houden we een groot wijkbuffet. Een bijzonder diner, 
waarvoor we iedereen in de buurt uitnodigen. Het heeft vaak een thema met een 
feestelijk tintje en is meestal drukbezocht.

Ook in uw buurt
In Apeldoorn is er altijd wel een restaurant van Atlant bij u in de buurt. Op het kaartje 
achterop staan ze alle vijf. Op onze website kunt u de openingstijden vinden en kijken 
wat er op het menu staat: op atlant.nl/infoschermen. Prijzen vindt u in het restaurant 
zelf. 



Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie 76 Mevrouw Veghter komt regelmatig naar Berkenhove om een potje te biljarten met anderen

Spellen en cursussen 
Doe mee, leg een kaartje bij ons!
Houdt u van biljarten, bridgen, bloemschikken, gymmen, een ander leren breien of van 
gezellige spelmiddagen? Zou u graag eens wat meer willen weten over de iPad, Engels 
willen leren of gewoon een kop koffie komen drinken en even bijpraten? Kom dan 
langs en doe mee. Dat kan bij de Atlantlocaties die u achterop deze folder vindt. 
De activiteiten die Atlant in samenwerking met Stimenz op de Ontmoetingsplekken 
organiseert vindt u op: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/?s=atlant

Onderneem iets nieuws, 
samen met ons!
U kunt ook zelf met ideeën voor nieuwe activiteiten bij onze activiteitenbegeleiders 
langskomen. U zelf, uw naaste, uw verzorger, of gewoon iemand die graag helpt,  
wij nodigen graag iedereen uit ons te helpen met de diversiteit aan activiteiten  
en uitstapjes. Wij organiseren graag iets extra’s en helpen u samen met onze vele  
vrij willigers graag bij de organisatie en begeleiding. 



8 Postbus 10 | 7300 AA Apeldoorn | Telefoon 055 506 74 56
info@atlant.nl | www.atlant.nl

De vijf Atlanthuizen met restaurants en ontmoetingsplekken:
sprengenhof Dr. Piekemalaan 33, Ugchelen
berkenhove  Koning Lodewijklaan 387b, Apeldoorn
de loohof Koning Lodewijklaan 2, Apeldoorn
koningin wilhelmina Operaplein 181, Apeldoorn
berghorst  Gijsbrechtgaarde 30, Apeldoorn

Meer weten? Bel of mail ons of bezoek onze website.
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