54 luxueuze seniorenappartementen
			

Met zorg gekozen

Thuis in De Oldenhof en De Platteelhof
www.de-oldenhof.nl

De Oldenhof
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Onbezorgd genieten op de rand van stad en land
Wonen wordt onbezorgd en veilig genieten in De Oldenhof en De Platteelhof.
Prachtig gelegen, temidden van het groen, op het historische waterleidingterrein, met het centrum
van Ede en alle voorzieningen op loopafstand. Maak wandel- of fietstochten in de natuurrijke
omgeving door bossen, langs groene weiden en over uitgestrekte heidevelden. Geniet van de
binnenstad van Ede met een keur aan winkels, restaurants en culturele ontspanningsmogelijkheden.
U zult zich niet gauw vervelen.
In De Oldenhof en De Platteelhof kunt u wonen zoals u dat zelf wilt. Zo zelfstandig mogelijk, met
huishoudelijke hulp of verzorging als u wel wat extra hulp kunt gebruiken. Op het moment dat
u kiest voor een huurappartement in De Oldenhof of De Platteelhof, kiest u ook voor thuiszorg
van Bethanië, wanneer dat nodig is. Senioren met een indicatie voor zorg of huishoudelijke hulp
hebben een pre. De appartementen bieden voor senioren een onbezorgd thuis in het groen, op één
van de mooiste locaties in het midden van het land.

36 huurappartementen ‘De Oldenhof’
18 huurappartementen ‘De Platteelhof’
Zorgcentrum Bethanië
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Een heerlijk thuis in een prachtige omgeving
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Ruime moderne appartementen
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Riante balkons met een heerlijk uitzicht

Royale seniorenappartementen
voorzien van alle gemakken
Gebouw De Oldenhof bestaat uit twee woontorens, die met elkaar verbonden zijn door een glazen
trappenhuis met lift. Dit complex telt 32 ruime seniorenappartementen met een oppervlak van 90 m2,
verdeeld over vier verdiepingen. Op de vijfde woonlaag zijn vier zeer riante penthouses gesitueerd,
die maar liefst 110 m2 meten. Uiteraard met een geweldig uitzicht over de omgeving. Onder het
complex vindt u een ruime parkeergarage en voor elk appartement een aparte berging.
De Platteelhof bestaat uit één woontoren en heeft acht appartementen van 70 m2 die in aanmerking
komen voor een huurtoeslag, acht mooi gelegen, luxere appartementen van 70 m2 met een eigen
parkeergelegenheid én twee penthouses van 90 m2 met een royaal dakterras en eigen parkeergelegenheid.
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Ruime woonkamers met open keuken

De appartementen:
licht, ruim en
comfortabel
Rust en ruimte maken van De Oldenhof en
De Platteelhof een heerlijk thuis. Elk appartement
heeft een lichte woonkamer met een open keuken.
Verder zijn er twee slaapkamers, is er een hal met
een separaat toilet en een fraaie badkamer, die
zowel toegankelijk is vanuit de hal als vanuit de
slaapkamer. De badkamer is ruim genoeg voor
het gebruik van een rolstoel en een tillift. Ieder
appartement is aangesloten op een duurzaam
warmte / koude opslagsysteem (WKO) van het
nabijgelegen Bethanië.
Dit biedt uw appartement in koude maanden
comfortabele warmte en juist op warme dagen
heerlijke koelte. Maar welk appartement u ook
kiest, ze zijn alle uitgerust met een oproepsysteem
zodat u 24 uur per dag in contact kunt komen met
medewerkers van het naastgelegen zorgcentrum
Bethanië. Een prettig en veilig gevoel. Voor diverse
diensten zijn arrangementen beschikbaar. In de
Oldenhof beschikt u over een eigen ondergrondse
parkeerplaats en een berging.
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Volop inrichtingsmogelijkheden

De penthouses:
royaal wonen op
niveau
De vier penthouses in De Oldenhof en de twee in
De Platteelhof overtreffen al uw verwachtingen.
Ze zijn zeer ruim van opzet en bieden een
spectaculair uitzicht over de bosrijke omgeving.
De royale living met open keuken meet in
gebouw De Oldenhof maar liefst 50 m2.
Daarnaast beschikt u over twee slaapkamers, een
apart toilet in de hal, een inpandige berging/
cv-ruimte en een zeer ruime badkamer met bad,
douche, toilet en wastafel. De penthouses zijn
uitgevoerd in verschillende varianten. Bent u een
zonliefhebber? Kies dan voor het type penthouse
met maar liefst twee terrassen. Er is ook een variant
met één terras, maar dat is extra groot, zodat u
volop van het buitenleven kunt genieten.
In De Oldenhof heeft u de beschikking over een
berging in de kelder van het complex, waar zich
tevens de ondergrondse parkeergarage bevindt.
Ook voor de penthouses zijn diverse arrangementen
beschikbaar zoals het zorgoproepsysteem.
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Plattegronden appartementen De Oldenhof

A P PA R T E M E N T E N , 9 0 m 2
Nummers:
23, 27, 29,
39, 43, 45,
55, 59, 61,
71, 75, 77,

31,
47,
63,
79,

Schaal 1 : 75
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33,
49,
65,
81,

37,
53,
69,
85

A P PA R T E M E N T E N , 9 0 m 2
Nummers:
25, 35, 41, 51, 57, 67,
73, 83
Schaal 1 : 75
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Plattegronden penthouses De Oldenhof

PENTHOUSE, 110 m2
Nummers: 87 en 93
Schaal 1 : 75
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PENTHOUSE, 110 m2
Nummers: 89 en 91
Schaal 1 : 75
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Een spec taculair uitzicht over de bosrijke omgeving

Huisnummers appartementen en penthouses De Oldenhof

B EG A NE G R O N D

27

1e VERDIEPING

29

33

43

2 e VER DI EP I N G

45

31

25

49

59

61

47

23

35

41

63

39

37

65

51

57

55

67

53

69

ENTREE

3 e V ER DIEP IN G

75

4e VERDIEPING

77

81

89

91

79

73

71

87

83
85

93

EN TR EE

S e n iore n a p p a r te m e n te n
APPARTEMENTEN, 90m2

Pe n t h o u s e s
PENTHOUSE, 110m2
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De Platteelhof

Wonen met huurtoeslag
in De Platteelhof
Appartementencomplex De Platteelhof telt vier
verdiepingen en bestaat uit acht appartementen van 70 m2,

Appartementen, 70 m2
36

34

4e VERDIEPING

die in aanmerking komen voor een huurtoeslag.
Daarnaast zijn er acht luxere appartementen van 70 m2

30

32

28

26

én twee penthouses van 90 m2 met een royaal dakterras.
Beide typen appartementen hebben een eigen parkeergelegenheid. De in totaal 18 woningen zijn prima
toegankelijk voor minder validen en de appartementen
op de verdiepingen zijn te bereiken via de lift.

E N TR EE

3e VERDIEPING

22

24

20

18

2e VERDIEPING

14

16

12

10

1e VERDIEPING

Huisnummers appartementen
en penthouses De Platteelhof
Pe n t h ou s e s
16

90 m2

S e n i o re n a p p a r te m e n te n
70 m2

6

8

4

2

BEGANE GROND

Schaal 1 : 75

Pe n t h o u s e , 9 0 m 2
Schaal 1 : 75

17

18

Sfeer vol tafelen in het gezellige restaurant van Bethanië

Onbezorgd wonen in de nabijheid van Bethanië
In De Oldenhof en De Platteelhof leeft u op uw eigen manier. Zo zelfstandig mogelijk zolang het kan,
gecombineerd met zorg wanneer u daaraan behoefte heeft. U kunt namelijk altijd een beroep doen op
de (zorg)diensten van Bethanië, dat direct naast de appartementencomplexen gelegen is.
De diensten van Bethanië kunt u helemaal afstemmen op uw persoonlijke behoeften. Natuurlijk kunt u
deelnemen aan de gevarieerde activiteiten die door het uit- en thuisbureau van Bethanië worden georganiseerd zoals gezellige spelmiddagen, meer bewegen voor ouderen, uitstapjes e.d. Ook worden regelmatig concerten gegeven in de kapel van Bethanië. Bovendien kunt u gebruik maken van het restaurant,
de kapsalon, de wasservice en het zwembad in Bethanië. Zelfs de kerk én een huisarts zijn op het eigen
terrein te vinden en voor de kleine dagelijkse boodschappen kunt u altijd terecht in het ‘Twinkeltje’.
Bethanië staat bekend om haar goede kwaliteit en biedt zorg en diensten vanuit een christelijke identiteit.
Al jarenlang kiezen veel ouderen juist daarom bewust voor Bethanië en voelen zich er thuis. Bethanië staat
open voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond. Er wordt respect gevraagd voor de identiteit van
Bethanië, terwijl Bethanië een ieder die bij haar onderdak vindt, respecteert en in zijn of haar waarde laat.

Meer informatie
kunt u vinden op
de website van
Bethanië
www.bethanie.nl
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Meer weten?
Stichting De Oldenhof biedt een thuis aan senioren die willen genieten van de goede
dingen in het leven. Bent u op zoek naar rust, ruimte, sfeer en stijl en wilt u graag
kennismaken met De Oldenhof of De Platteelhof? Neem dan contact op voor het maken
van een afspraak. Op basis van een aantal vaste criteria bepaalt de Stichting of u in
aanmerking komt voor een huurappartement in De Oldenhof of De Platteelhof.
Vraag ernaar bij Verhage van Grootheest Makelaardij. U kunt ook een kijkje nemen op
www.de-oldenhof.nl of www.verhage.nl

Enkalaan 173, 6717 ZA Ede
Telefoon: (0318) 619 145
E-mailadres: info@verhage.nl
Internet: www.verhage.nl

Platteelhof 3, 6711 JK Ede
E-mailadres: info@de-oldenhof.nl
Internet: www.de-oldenhof.nl

w w w. d e - o l d e n h o f. n l
Eventuele wijzigingen zijn voorbehouden aan Stichting De Oldenhof.

De Oldenhof

