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Ugchelen

Markenhof

Atlant heeft in totaal negen verschillende locaties.
markenhof Kuiltjesweg 1, Beekbergen

Kijk online 
Op atlant.nl/markenhof.
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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Markenhof
wonen met intensieve verzorging

Ligging
Middenin de geurige dennenbossen van Beekbergen ligt Markenhof. De woon  gebouwen 
staan laag in het landschap. De groene omgeving biedt rust. Als u wilt maakt u er 
heerlijke wandelingen. Markenhof ligt vlakbij de A1 en A50 en is dus goed bereikbaar.

Voor wie?
Mensen met het syndroom van Korsakov kunnen hier wonen in een rustige omgeving. 
24/7 is er begeleiding en verzorging met veel aandacht voor activiteiten en welzijn. 

Wonen met specialistische verzorging
Gegroepeerd in kleine afdelingen bieden wij zit/slaapkamers met eigen badkamer. 
Met zeven of acht huisgenoten deelt u een huiskamer met keuken. De specialistische 
begeleiding en verzorging is afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. U woont 
zoveel mogelijk zelfstandig. Dagelijkse dingen als boodschappen doen, koken en uw 
eigen kamer schoonhouden kunt u als het mogelijk is zelf blijven doen. Onze mede-
werkers helpen u als u ondersteuning    nodig heeft. 

Dagactiviteitencentrum
Op het terrein kunt u ook werken in ons Dagactiviteitencentrum – kortweg ‘het DAC’.  
Er is een fietsenmakerij, een houtwerkplaats, een tuin- en plantenkas en een montage- 
en emballage afdeling. Ook kunt u werken in de kantine. We vragen u eerst wat u het 
liefste zou willen doen. Dat kan ook nog iets heel anders zijn. In dat geval kijken wij 
graag samen met u of we dat kunnen regelen. Het DAC is op werkdagen geopend van 
09.00 uur tot 15.30 uur.

Ieder mens een eigen zorgplan
Als u op Markenhof woont, werken we met een multidisciplinair team aan uw persoon-
lijke zorgplan. Bij Atlant telt niet alleen wat u nodig heeft, maar juist ook wat u wilt.

Huntington en Korsakov dagbehandeling als u thuis woont
Op Markenhof hebben wij specifiek voor mensen met Huntington en Korsakov die 
thuis wonen activiteiten, behandeling, begeleiding en zorg overdag. Als u ver weg 
woont kunt u overnachten als u er opeenvolgende dagen bent.

Activiteiten
Op het Activiteitenplein op Markenhof is veel te doen. Er zijn diverse sport, spel en 
recreatie activiteiten. Daarnaast worden allerlei begeleide activiteiten georganiseerd. 
Zowel overdag als ’s avonds en in het weekend. Voor de actuele activiteiten kijkt u op 
het infoscherm bij de receptie of online via atlant.nl/markenhof.

Overzicht van de zit-slaapkamers
    zorgzwaarte- 
zit-slaapkamers ruimte in m2 voor mensen met pakket prijsopbouw

120 eenpersoons 20 m2 het syndroom van zzp 7 Wlz + eigen 
   Korsakov (en een enkele 5) bijdrage

Op hetzelfde terrein zijn in locatie Marken Haven nog eens 20 appartementen.

De zit-slaapkamers met badkamer
Alle kamers hebben een eigen badkamer met wastafel, douche en toilet. Een persoon lijk   
oproepsysteem, een tv-, telefoon- en internetaansluiting zijn er ook. U deelt een huis-
kamer en keuken met zeven of acht huis genoten  . Elke woongroep is onderdeel van 
een ‘buurt’ van ongeveer vier woongroepen. Markenhof    heeft in totaal vier buurten.

Behandeling nodig?
Ons multidisciplinaire behandelteam bestaat uit de specialist ouderengeneeskunde, 
tandarts, fysio therapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist, muziektherapeut, maat-
schappelijk werker en de GZ-psycholoog. 

Services
Het restaurant is elke dag open. U kunt met uw bezoek langskomen voor verse koffie, 
snacks of een maaltijd. Verder bieden wij services zoals begeleiding bij een bezoek aan 
een specialist of extra zorg. En de kapper komt iedere week, net als de pedicure. 

Links boven U kunt uw appartement naar eigen smaak inrichten
Links onder Volop activiteiten op Markenhof, voor elk wat wils

Voorkant Atlantlocatie Markenhof ligt in een rustige, groene omgeving
Klep rechts Rondom Markenhof kunt u heerlijk wandelen 


