Welkom bij Viattence locatie
De Nieuwe Antoniehof
Net als thuis
Stijlvol wonen, bijna net als thuis. Dat is
wonen in De Nieuwe Antoniehof in Epe,
een van de woonzorglocaties van Viattence.
Hier bieden wij een beschermd thuis aan
maximaal 29 bewoners in 4 groepswoningen. Er zijn drie woongroepen voor ouderen
met een psychogeriatrische zorgvraag en
1 woongroep voor ouderen met complexe
somatische klachten.
Uw nieuwe (t)huis staat midden in een
statige woonwijk met oude herenhuizen,
omgeven door veel groen en met de voorzieningen van Epe om de hoek. Het huis heeft
diverse kenmerken uit de jaren ‘50 en ’60
maar is voorzien van alle gemakken van nu.

Viattence werkt volgens de visie van
kleinschalig wonen: zorg in een huiselijke
omgeving. In De Nieuwe Antoniehof is
alles zoveel mogelijk als thuis. Beneden is
het woongedeelte en boven zijn de slaapkamers. Wonen in een groep betekent dat
er altijd ruimte is voor een goed gesprek
en gezamenlijke activiteiten. U kunt helpen
met koken, wassen, een boodschap doen
of andere dagelijkse dingen. U vult dit zelf
in, samen met uw naasten, vrijwilligers en
met ondersteuning van onze zorgprofessionals, die aansluiten bij uw wensen en
voorkeuren.

Wonen in stijl
De woonstijl uit de jaren ’50 en ’60 is ver
doorgevoerd. Zo treft u er ouderwetse
stopcontacten en zwarte bakelieten lichtschakelaars aan. Het moderne toilet trekt u
door met een koord, net als vroeger. Zachte
pasteltinten op de muren, warme vloerbedekking, schilderijen en stijlvolle meubels
bepalen de sfeer in huis. Gebruiksgemak en
herkenbaarheid staan centraal, zodat u zich
hier thuis en op uw gemak kunt voelen!

Begane grond
De Nieuwe Antoniehof beschikt per woongroep over een huiskamer met een gezellige keuken en een grote (eet-)tafel. In de
huiskamers zijn verschillende zithoekjes
aanwezig waar u zich alleen of met uw
naasten kunt terugtrekken of waar u met
medebewoners kunt verblijven en televisie
kunt kijken. In de serre kunt u zich rustig
terugtrekken, maar deze ruimte kan ook
gebruikt worden om oefeningen te doen,
bijvoorbeeld met de fysiotherapeut. Naast
de huiskamers zijn er drie rustruimten die

ook gebruikt kunnen worden om in bed te
rusten, dicht bij de huiskamer.
In de ruime open keuken is de sfeer van
‘toen’ doorgevoerd, met een klassiek
ogende kraan en wasbak en natuurlijk een
authentieke oven. Hier wordt dagelijks een
verse maaltijd bereid. De heerlijke geuren
uit de keuken prikkelen alle zintuigen en
bevorderen de eetlust. Als u zelf, met hulp
van uw naasten, wilt koken, dan kan dat in
overleg natuurlijk ook.

Verdieping
Uw slaapkamer, die op de bovenste verdieping ligt, richt u zelf in met uw eigen meubels, lampen, schilderijen en persoonlijke
spullen. Iedere kamer biedt toegang tot een
badkamer met een douche en een toilet.
Deze badkamer deelt u met één andere
bewoner. In De Nieuwe Antoniehof is een
ruim ligbad aanwezig in een aparte badkamer, waar u in overleg gebruik van kunt maken. Uw privacy is uiteraard gewaarborgd.

Vrijheid en Veiligheid
Het is prachtig en huiselijk wonen aan De
Nieuwe Antoniehof. Mét alle voorzieningen
van nu: (val)alarmering, daglichtlampen en
bewegingssensoren. Zo kan ons zorgteam
altijd zien waar u zich bevindt. Er is een
spreek- en luisterverbinding voor acute situaties aanwezig. De lift stopt automatisch
op uw etage. U heeft alle vrijheid, maar
wij verliezen uw veiligheid niet uit het oog.
Deze balans vinden wij erg belangrijk.

Vrijheid en veiligheid staan ook voorop in
de grote belevingsgerichte tuin, die alleen
toegankelijk is voor bewoners en hun gasten. Zo kunt u in alle seizoenen genieten
van de natuur en het buiten zijn. Wilt u,
samen met uw naasten, aan de slag, dan
kan dat ook. Er is een tuinhuis met allerlei
tuingereedschap, en de tuinkussens liggen
daar altijd klaar.
Een van de woongroepen beschikt over
een eigen terras aan de voorzijde van het
gebouw.

Samen zorgen
Uw woongroep heeft een vast team van
zorgmedewerkers. Dat geeft houvast en
herkenning voor u en voor uw naasten.
Het is fijn om te weten dat de zorg en
ondersteuning dichtbij is. Of het nu gaat
om de dagelijkse zorg, een overleg met de
specialist ouderengeneeskunde, oefeningen
met de fysiotherapeut of een gesprekje met
een van onze vrijwilligers.
Zorgen doen we samen. Uw naaste heeft
dan ook een belangrijke rol in uw leven
en welbevinden. De Nieuwe Antoniehof is
uw (t)huis en uw partner, mantelzorger en
familie is meer dan welkom. Koffie drinken,

koken, voorlezen, muziek maken, naar buiten toe; het is fijn als u dit samen met uw
naasten blijft doen. Om u en uw mantelzorger goed te informeren organiseren wij ook
speciale mantelzorgavonden.
Heeft u vragen over wonen in De Nieuwe
Antoniehof, neem dan gerust contact op
met onze Viattence consulenten. Op afspraak is een rondleiding altijd mogelijk en
gaan we graag met u, uw familie of naasten
in gesprek over mogelijkheden en wensen.
De consulenten van Viattence zijn te
bereiken op nummer 0578 - 668 449

Meer informatie vindt u ook op www.viattence.nl
Locatie
De Nieuwe Antoniehof
Sint Antonieweg 4-6
8161 CG Epe
Tel. 0578 - 668 449
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