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Apeldoorn

Beekbergen

Ugchelen

Koningin Wilhelmina

Atlant heeft in totaal negen verschillende locaties.
koningin wilhelmina Operaplein 181, Apeldoorn

Kijk online 
Op atlant.nl/koningin-wilhelmina.
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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Koningin Wilhelmina
w o n e n  m e t  s e r v i c e s  e n  z o r g

Ligging
In de levendige Apeldoornse wijk Anklaar ligt Koningin Wilhelmina. Het prachtige 
gebouw is omgeven door water en groen. En het nieuwe winkelcentrum Anklaar    ligt 
voor de deur.

Activiteiten
Spelletjes doen, zingen, bloemschikken, koffie drinken in een groep, fit gymmen of 
wandelen, samen eten, met de buren praten, handwerken en biljarten. Elke week is er 
veel te doen. U vindt het programma op het infoscherm in het restaurant of online via 
atlant.nl/koningin-wilhelmina.

Wonen en zorg
Koningin Wilhelmina biedt appartementen met zorg en services aan. Op de tweede en 
derde verdieping zijn twee kamer-appartementen voor ouderen met een lichamelijke 
zorgvraag. De eerste verdieping heeft zit-slaapkamers die zijn ingericht voor mensen 
met dementie. U krijgt hier verpleeghuiszorg. 

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

38 eenpersoons 70-100 m2 fysieke zzp 4 en 5 Wlz + eigen 
   ouderdomsklachten  bijdrage

46 eenpersoons 15-20 m2 dementie zzp 5 Wlz + eigen 
     bijdrage

De studio-appartementen
De twee kamer-appartementen hebben een huiskamer, keuken, badkamer en een 
aparte slaapkamer. De meeste appartementen hebben ook een balkon met uitzicht 
op de wijk. De zit- slaapkamers delen een badkamer en toilet met één andere kamer. 
Daarnaast zijn er zes huiskamers met keuken op deze verdieping.   

Behandeling nodig?
U kunt in het gebouw langs de huisarts.  Deze komt op verzoek. Daarnaast kunnen 
de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist, 
muziekagoog, maatschappelijk werker en de psycholoog u op Koningin Wilhelmina 
behandelen.  
Veel mogelijkheden waar u dus niet voor hoeft te reizen. 

Services
Het winkelcentrum is op loopafstand, maar ook in huis is ‘s morgens een klein 
winkeltje    open. Het gezellige restaurant is dagelijks open. De kapper komt op afspraak 
langs, net als de pedicure. 

Links boven Zorg is 24 uur per dag voorhanden 
Links onder De dames drinken graag samen een kopje koffie in het restaurant 

Voorkant Atlantlocatie Koningin Wilhelmina   
Klep rechts U kunt uw appartement naar eigen smaak inrichten


