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Bewoners
dat beetje 

extra geven

Meld je nu
aan!

WIJ GEVEN RUIMTE

Bij Atlant geven we ruimte, letterlijk en figuurlijk. Voor ons is 
de mens namelijk het allerbelangrijkste. Elk mens is prachtig. 
Kwetsbare mensen ondersteunen wij. Dat is ons bestaansrecht. 
Wij doen dit aandachtig, uit volle overtuiging, recht uit het hart! 

Atlant staat voor wonen, zorg en welzijn. Naast ouderenzorg 
kan ook voor specialistische zorg een beroep op Atlant gedaan 
worden. Atlant is gespecialiseerd in de juiste (verpleeghuis)zorg 
aan mensen met dementie, het syndroom van Korsakov, de ziekte 
van Huntington of mensen met een chronische psychiatrische 
zorgvraag.

Atlant bestaat uit de woonzorgcentra Berghorst, Berkenhove, De 
Loohof, Koningin Wilhelmina, Sprengenhof en de verpleeghuizen 
Heemhof, Het Immendaal, Markenhof en Marken Haven. Vanuit 
deze negen locaties in Apeldoorn, Ugchelen en Beekbergen geven 
we op vele manieren kleur aan het leven van de bewoners.

1. Sprengenhof 
2. Berkenhove 
3. De Loohof 
4. Koningin Wilhelmina 
5. Berghorst 
6. Heemhof 
7. Het Immendaal 
8. Markenhof 
9. Marken Haven 



Stichting 
Vrienden
van Atlant

wensen van bewoners realiseren!

meld je aan als vriend of steun één van onze
projecten via: www.vriendenvanatlant.nl

Bel 055 - 506 72 00
mail info@vriendenvanatlant.nl

Bewoners dat beetje extra geven dat hun dag kleur geeft, 
dat doet Vrienden van Atlant. 

Naast de beste zorg willen wij bewoners vooral aandacht 
geven. Ruimte om zichzelf te zijn. Een dag met een gouden 
randje. Dat kunnen wij niet alleen, maar wel samen met u. 
Samen met de Vrienden van Atlant. Hoe? Door uw (geldelijke) 
bijdrage. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Vrienden van Atlant is een stichting die uiteenlopende initiatieven 
en activiteiten voor bewoners steunt en wensen in vervulling laat 
gaan. Zaken die niet uit de reguliere budgetten betaald kunnen 
worden.  
Iedereen kan Vriend van Atlant worden en het verschil maken 
voor de bewoners. Door geld of middelen beschikbaar te stellen 
zodat bijvoorbeeld de aanschaf van die gewenste rolstoelfiets of 
personenbus een stapje dichterbij komt. Wij willen niets liever 
dan de bewoners dat beetje extra geven dat hun dag kleur geeft. 
De beste zorg gecombineerd met momenten van ontspanning 
waarbij samen genieten en actief bezig zijn centraal staan.

Vrienden zijn belangrijk voor ons. Want wie is Stichting Vrienden 
zonder Vrienden! Met elkaar maken wij extraatjes mogelijk en het 
leven van bewoners plezieriger.

Hoe kunt u helpen?
Word vriend voor € 15,00 (of meer) per jaar en ontvang een 
welkomstgeschenk en laat zoveel mogelijk mensen er van 
genieten!

•  U kunt Vriend worden en een periodieke donatie doen door de 
bon bij deze folder in te vullen.

•  U kunt eenmalig een gift doen. Via rekeningnummer 
NL97 RABO 0103103295 t.n.v. Stichting Vrienden.

Doneren (ook éénmalig) kan ook via de website. 
Ook gericht aan een project of wens. 
Wel zo snel en gemakkelijk. 

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.
Wij gaan graag met u in gesprek over uw en onze doelen.

Koken met topkoks

Lekker ‘uit eten’ alsof je in een restaurant 

zit, maar dan in het restaurant van de 

huiskamers. De chefkoks, Sonja van de 

Rhoer (culinaire producties) en Steve Sykes 

(Keizerskroon) verzorgde de culinaire avond. 

Het smaakte heerlijk en toverde glimlachen 

op het gezicht van de bewoners.

ballonvaren
Wat is leuker dan iemand onverwachts 

verwennen. Deze bewoner wilde graag een 

tocht maken met een heteluchtballon. Veel 

valt te regelen maar het weer! En op de 

dag van de ballonvaart was het mooi weer, 

gunstige omstandigheden en zo ging de 

enthousiaste bewoner ‘de lucht in’.

zwemmen bij ‘s heeren loo
Bewoners hebben dromen en één van hun
‘dromen’ is zwemmen. We hebben heerlijk 
gezwommen in het zwembad van ’s Heeren 
Loo (locatie Groot Schuylenburg). Na een 
uur in het water te hebben ‘gefeest’ gingen 
wij moe maar voldaan terug met de vraag; 
wanneer gaan wij weer?

bibliotheek Immendaal
Op het Immendaal in Beekbergen is de Atlant 

Bibliotheek. Naast het lenen van boeken, 

kun je met de belevenistafel aan de slag, een 

spelletje spelen, een puzzel leggen of naar 

muziek luisteren.

nieuw terras Berghorst
Een rondje Berghorst, heerlijk genieten op het terras. Geniet van de omgeving en de mooie natuur van het park.

Een dag met de boot varen
Alles klopte die dag. Prachtig weer, lekker 
gegeten en gedronken, gezongen uit volle 
borst en een heerlijke tocht over de IJssel. 
Vrolijke gezichten en zonnig weer. Het was 
een topdag!

lekker 
plaatjes 
draaien

nieuw!

lekker 
plaatjes 
draaien

op het gezicht van de bewoners.

wanneer gaan wij weer?

meld je aan als vriend of steun één van onze

lekker bewegen 

op de sportdag

met de 
duofiets 
op pad

vakantie-
week 
de Loohof


