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Apeldoorn

Beekbergen

Ugchelen

Atlant heeft in totaal negen verschillende locaties.
berkenhove  Koning Lodewijklaan 387b, Apeldoorn
kleinschalig wonen berkenhove  Soerenseweg 25, Apeldoorn

Kijk online 
Op atlant.nl/berkenhove en atlant.nl/kleinschalig-wonen-berkenhove.
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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Berkenhove
w o n e n  m e t  s e r v i c e s  e n  z o r g

Ligging
Berkenhove biedt u ruime appartementen vlakbij de binnenstad van Apeldoorn in 
een levendige woonwijk. Theater Orpheus is dichtbij, net als de winkelstraatjes en het 
Oranjepark. De supermarkt is aan de overkant. Als u in Berkenhove woont kunt u fijn 
de stad in, maar ook naar het park. 

Ontmoetingsplek van de wijk
In Berkenhove komt de hele wijk langs. Om samen te eten en bij te praten in het 
Grand Café, voor bloemschikken, Tai Chi, bingo of voor één van de vele andere  
activiteiten. Als u er zin in heeft, kunt u altijd meedoen. 

Activiteiten
De Kookclub voor mannen, Tai Chi, muziek, bloemschikcursus, bewegen voor oudere 
mensen, culturele activiteiten, yoga, Engelse les, geheugentraining en de klaver           jas-       
en spelletjesclub. Elke week is er veel te doen op Berkenhove. U vindt het week-
programma online via www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl en op het infoscherm van 
Berkenhove    via atlant.nl/berkenhove. De programma’s staan ook op het digitale  
infoscherm in de centrale hal.

Wonen met verzorging
Berkenhove heeft 50 twee- en driekamerappartementen met verzorging en services 
voor ouderen. In het appartementencomplex verhuurt Ons Huis ook appartementen.

Wonen met intensieve verzorging
Verbonden aan het appartementencomplex Berkenhove is de gesloten verpleeg-
afdeling Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie. Atlant biedt hier intensieve 
24-uurs verpleeghuisverzorging. 

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

Berkenhove: 50 50 - 100 m2 ouderdomsklachten zzp 4 Wlz + eigen 
appartementen   en zwaarder bijdrage

Kleinschalig  30 m2 zware dementie zzp 5 Wlz + eigen 
wonen: 18 kamers   en zwaarder bijdrage

De twee- en driekamerappartementen in Berkenhove
De ruime twee- en driekamerappartement hebben een grote woonkamer met aparte 
slaapkamer(s), keuken en hal. U heeft er een eigen badkamer met wastafel, douche en 
toilet. Een persoonlijk alarmsysteem, een tv- telefoon- en internetaansluiting zijn er 
ook voor u beschikbaar. 

Privé-kamers in Kleinschalig Wonen
Ieder heeft hier een eigen kamer en deelt een keuken en huiskamer met een kleine 
groep van zes huisgenoten. De kamers hebben een eigen, of gedeelde badkamer. In 
totaal zijn er drie groepswoningen.

Behandeling nodig?
Woont u in Berkenhove, dan kunt u in het gebouw langs de huisarts (bij Kleinschalig 
Wonen is er een specialist Ouderenzorg), fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, 
diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker en de psycholoog. 

Services
De supermarkt is aan de overkant van de straat. De kapper komt iedere week, net als 
de pedicure. Er is een bibliotheek en diverse winkeliers komen in Berkenhove langs. 
Het Grand Café is open van 9.00 tot 19.00 uur. Dineren kan tussen 17.00 en 19.00 uur. 

Links boven In het Grand Café kunnen zowel bewoners als buurtbewoners dagelijks terecht voor een kop 
koffie, maaltijd of activiteit
Links onder Er is veel keuze aan activiteiten, sluit aan wanneer u wilt

Voorkant Atlantlocatie Berkenhove ligt vlakbij de levendige binnenstad én rustgevend groen 
Klep rechts Om de hoek bevindt zich Kleinschalig Wonen Berkenhove, voor mensen met dementie 


