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Berghorst

Atlant heeft in totaal negen verschillende locaties.
berghorst  Gijsbrechtgaarde 30, Apeldoorn

Kijk online
Op atlant.nl/berghorst.
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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Berghorst
w o n e n  m e t  s e r v i c e s  e n  z o r g

Ligging
Naast een fijn wandelpark ligt Berghorst, middenin de levendige woonwijk De Maten. 
Er is een parkeerplein met groen en een fontein voor de deur. Het kleine winkel-
centrum Gildenhof is dichtbij.

Ontmoetingsplek van de wijk
Bij Berghorst komt de hele wijk langs. Om samen te eten, voor een behandeling, of om 
mee te doen aan de vele activiteiten. Elke ochtend kunt u er gezamenlijk koffiedrinken. 
En als u op Berghorst woont, heeft u deze ontmoetingsplek dus in uw woongebouw. 

Activiteiten: kom langs!
Muziek, bloemschikcursus, pittige gym, culturele activiteiten, handwerken, internet-
café, een spelmiddag of samen zingen met schoolkinderen uit de buurt. 
Elke week is er veel te doen op Berghorst. En wekelijks is er bijvoorbeeld ook een 
juridisch    inloopspreekuur. U kunt langskomen als het u uitkomt. 

Daarnaast zijn er meer gestructureerde en begeleide activiteiten bij buurthuiskamer  
 ‘Jasmijn’ die u wekelijks op maandag en donder dag kunt bezoeken. Dat heet in  
zorg termen ‘dagbesteding’. Hiervoor heeft u een WMO indicatie nodig. Aan te vragen 
bij de gemeente Apeldoorn.
U krijgt een programma dat bij u past en dat wij ook professioneel begeleiden.  
Veel mensen uit de wijk komen zo de dag bij ons doorbrengen. Voor de actuele 
activiteiten    kijkt u online op www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl en op het infoscherm 
van Berghorst    via atlant.nl/berghorst. De programma’s staan ook op het digitale  
infoscherm in onze hal.

Wonen en zorg
Berghorst heeft 71 studio-appartementen en één tweekamerappartement. Mensen  
die wat ouder zijn en een zorgindicatie hebben, kunnen hier wonen met diverse 
services    en verzorging. 

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

71 eenpersoons * 30 m2 ouderdomsklachten zzp 4, 5 en 6 ** Wlz + eigen 
     bijdrage

1 tweepersoons 50 m2 ouderdomsklachten zzp 4, 5 en 6 ** Wlz + eigen 
     bijdrage

*   van de 71 appartementen zijn er 20 voor verhuur (zzp 4) en 3 voor kortdurende opname 

** zzp 5 met PG-indicatie / naast zzp 4,5,6 bij uitzondering zzp 7

De studio-appartementen
De appartementen hebben een kleine keuken en een eigen badkamer met wastafel, 
douche en toilet. Een aantal zijn met balkon. Een persoonlijk alarmsysteem, een tv- 
telefoon- en internetaansluiting zijn er ook voor u beschikbaar. In de appartementen 
heeft u uitzicht op het groene park of op het parkeerplein met fontein en groen. 

Behandeling nodig?
U kunt op Berghorst langs de huisarts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, 
diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker en de psycholoog. Indien nodig 
bezoeken de huisarts en therapeuten u in uw appartement.

Services
Het restaurant is dagelijks voor iedereen open, met warme maaltijden tussen 12.00 
en 13.30 uur. Twee keer in de week is het winkeltje open, komt de kapper en kunt u 
schoonheidsverzorging, manicure of massage in huis krijgen. De fysio-ruimte en de 
eigen bibliotheek zijn de hele dag beschikbaar.

Links boven U kunt uw appartement naar eigen smaak inrichten 
Links onder Aan veel verschillende activiteiten kan worden deelgenomen bij Berghorst 

Voorkant Atlantlocatie Berghorst ligt middenin de wijk aan een mooi groen park 
Klep rechts In het naastgelegen park kunt u heerlijk wandelen 


