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Apeldoorn

Beekbergen

Ugchelen

Sprengenhof

Atlant heeft in totaal negen verschillende locaties.
sprengenhof Dr. Piekemalaan 33, Ugchelen

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

Ligging
In een kleine woonwijk vlakbij het dorpshart van Ugchelen vindt u Sprengenhof. De 
winkelstraat is vlakbij en het mooie woongebouw heeft een fijne, zonnige achtertuin. 
Op straat en binnen merkt u het charmante dorpse karakter van Ugchelen. 

Gezelligheid in het dorp
Bij Sprengenhof komt heel Ugchelen langs. Om samen te eten in het restaurant of om 
mee te doen aan de vele activiteiten overdag. U kunt meedoen wanneer u wilt. Er zijn 
ook rustige etages en gemeenschappelijke woonkamers. Als u bij Sprengenhof woont 
kunt u daar ook verblijven of meedoen aan activiteiten. Net waar u zin in heeft.

Activiteiten
Spelletjes doen, muziek, bloemschikcursus, bewegen voor oudere mensen, culturele 
activiteiten. Elke week is er veel te doen. U vindt het weekprogramma in huisblad ‘De 
Spreng’ en op het digitale infoscherm in de hal. Het infoscherm is ook online te bekij-
ken via atlant.nl/sprengenhof.

Wonen en zorg
Sprengenhof heeft 28 studio-appartementen met verzorging en services voor mensen 
met lichamelijke klachten (somatiek). Daarnaast zijn er 20 studio-appartementen met 
verpleeghuiszorg voor mensen met psychogeriatrische klachten (dementie).

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

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

20 eenpersoons 30 m2 dementie zzp 5 en 7 Wlz + eigen 
     bijdrage

De studio-appartementen
Alle appartementen hebben een kleine keuken en een eigen badkamer met wastafel, 
douche en toilet. Een persoonlijk alarmsysteem, een tv- telefoon- en internetaan-
sluiting zijn er ook beschikbaar voor u. In de appartementen heeft u uitzicht op de 
groene tuin of op de dr. Piekemalaan. 

Behandeling nodig?
U kunt in het gebouw langs bij de huisarts. Dit geldt voor de huisarts verbonden aan 
Sprengenhof, die 1x per week langskomt. Uw eigen huisarts  aanhouden mag ook. 
Daarnaast kunnen de fysiotherapeut, logo pedist, ergotherapeut, specialist ouderen-
geneeskunde, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker en de psycholoog u 
op Sprengenhof behandelen.

Services
De supermarkt is in de buurt. De kapper en de pedicure (voor cosmetische behande-
lingen) komen ook wekelijks. Het restaurant is dagelijks open. Diner is tussen 12.00 en 
13.30 uur. De fysio-ruimte is de hele dag beschikbaar. En de mobiele bibliotheek komt 
langs bij uw appartement. 

Links boven Één van de appartementen, u kunt het naar eigen smaak inrichten
Links onder Volop activiteiten op Sprengenhof, voor ieder wat wils 

Voorkant Atlantlocatie Sprengenhof ligt aan een rustige straat in een woonwijk van Ugchelen 
Klep rechts De mooie tuin is heerlijk om in te wandelen, te zitten of om activiteiten te doen 


