
N344
N344

N345

N304

N788

1

2
3

4

5

6

9 8
7 N786

A50

A50
A1

Apeldoorn

Beekbergen

Ugchelen

De Loohof

Atlant heeft in totaal negen verschillende locaties.
de loohof Koning Lodewijklaan 2, Apeldoorn

Kijk online 
Op atlant.nl/de-loohof.
Bereken online uw eigen bijdrage
Op hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Bel of mail ons gerust!
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De Loohof
w o n e n  m e t  s e r v i c e s  e n  z o r g

Ligging
Berg en Bos heet de wijk aan de rand van Apeldoorn waar u De Loohof vindt –  
vlakbij Paleis Het Loo. Het gezellige stadscentrum is goed bereikbaar en de groene 
Kroondomeinen zijn aan de overkant.

Gezelligheid in de wijk
Bij De Loohof komt de hele wijk langs. Om samen te eten, voor een behandeling,  
of om mee te doen aan de vele activiteiten. Als u op De Loohof woont, heeft u deze 
mogelijkheden dus in uw woongebouw. U kunt meedoen wanneer u wilt.

Activiteiten
Verschillende optredens, of een speciale koffie-ochtend, spelletjes doen, muziekuur, 
bloemschikken, bewegen voor oudere mensen, internetcafé en geheugentraining.  
Elke week is er veel te doen binnen De Loohof. U vindt het weekprogramma in het 
huisblad ‘De Hofkrant’ en op het digitale infoscherm in de hal. Het infoscherm is ook 
online te bekijken via atlant.nl/de-loohof.

Wonen en zorg
De Loohof biedt seniorappartementen met services en zorg aan. Er zijn ook twee 
aparte    verpleeghuis-etages voor mensen met psychische, of chronisch fysieke 
klachten   . In het overzicht ziet u de verdeling.

Overzicht van de appartementen
studio-   zorgzwaarte- 
appartementen ruimte in m2 voor mensen met pakket prijsopbouw

41 eenpersoons 30 m2 ouderdomsklachten zzp 4 en 5 Wlz + eigen 
1 tweepersoons 60 m2   bijdrage

18  eenpersoons 30 m2 dementie zzp 5 Wlz + eigen 
     bijdrage

20 eenpersoons 30 m2 chronisch fysieke zzp 6, 7 en 8 Wlz + eigen 
   klachten  bijdrage

De studio-appartementen
Alle studio-appartementen hebben een kleine keuken en een eigen badkamer met 
wastafel, douche en toilet. Een persoonlijk alarmsysteem, een tv- telefoon- en  
internetaansluiting zijn er ook beschikbaar voor u. Huisdieren die u zelf verzorgt zijn 
toegestaan, en elk appartement heeft uitzicht op de groene wijk. 

Behandeling nodig?
U kunt in het gebouw langs de huisarts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, 
specialist ouderengeneeskunde, diëtist, muziektherapeut, tandarts, mondhygiënist, 
geestelijk verzorger, maatschappelijk werker, dialyse verpleegkundige, psycholoog of 
langs de prikpoli-medewerkers van het Gelre ziekenhuis. Veel mogelijkheden waar u 
dus niet voor hoeft te reizen. 

Services
De supermarkt is in de buurt, maar ook in De Loohof is ‘s morgens een klein winkeltje 
open. De kapper komt iedere week. In de eigen bibliotheek kunt u altijd lezen en elke 
twee weken boeken lenen. Het restaurant Loo Plaza is dagelijks open, met warme 
maaltijden tussen 12.00 en 13.30 uur. Er is een mooie fysio-ruimte en er is een dialyse-
ruimte – uniek voor Apeldoorn.

Links boven Een van onze appartementen, u kunt uw eigen appartement naar eigen smaak inrichten
Links onder Volop activiteiten in De Loohof, u bepaalt zelf waaraan u meedoet 

Voorkant Atlantlocatie De Loohof ligt heerlijk in een groene omgeving
Klep rechts De heer Reijnen maakt graag even een ommetje door de laan


