
Verder met aandacht

De tijd vliegt!

Nieuwe, éxtra naam 
Enkele weken geleden vroegen wij 
u om met ons mee te denken voor 
een nieuwe, éxtra naam voor de 
nieuwbouw. Het pand dat direct naast 
de kerk is gebouwd gaat namelijk 
geen Antoniushove heten, maar krijgt 
een eigen naam. 

Wat leuk dat we veel verschillende 
creatieve ideeën hebben 
ontvangen! Wat er zoal aan 
voorstellen binnenkwam? Onder 
andere Jozefhoeve, Ludgerhof, De 
Keienslöppers, De Meisjesschool, De 
Noabers, De Rapenburg, Schoolvilla, 
Gelreshof, Kostkahuis, de Gaper, 
Jozefhof, het Kloosterhuis en nog 
heel veel meer. De meeste namen 
hadden betrekking op de historie en/
of de locatie. En nu bent u natuurlijk 
nieuwsgierig wat de nieuwe naam is 
geworden…  Lees verder op pag. 3
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ANTONIUSHOVE
nieuwbouw

 
Toen vorig jaar rond deze tijd 
de boorpalen werden geplaatst 
op de grote lege vlakte naast 
de Bonifatiuskerk leek de 
oplevering van het nieuwe 
Antoniushove nog heel erg ver 
weg. Maar de tijd gaat snel en de 
bouw ook. Want kijk ik nu op het 
bouwterrein, dan kan ik me er al 
goed een voorstelling van maken 
hoe het er straks uit gaat zien 
als alles gereed is, de beplanting 
is aangebracht, de bewoners er 
gaan wonen en er leven in de 
brouwerij komt. Een mooi voor-
uitzicht. Na aankomende zomer, 
in september 2022, is het zover. 

Sinds 5 maanden ben ik als 
nieuwe regiomanager van Oost 
Gelre nauw betrokken bij de 
nieuwbouw van Antoniushove. En 
ik vind het geweldig om te kunnen 
volgen met hoeveel aandacht dit 
tot stand komt. Een prachtige, 
comfortabele plek om te wonen.  
 
Ook al lijken de gebouwen aan 
de buitenkant bijna af, er moet 
toch nog veel gebeuren. Zodra 
het vanuit bouwveiligheid en de 
coronamaatregelen verantwoord 
is, laten we u als bewoner 
graag het nieuwe complex zien. 
We hopen dat dat eind maart 
mogelijk zal zijn.    

Met hartelijke groet,

Kaj Boot
Regiomanager  
Oost Gelre  

‘Melkrijders in de Rapenburgsestraat voor 
het St. Josefklooster, omstreeks 1950’.  
Bron: Beeldbank van de Vereniging voor 
Oudheidkunde te Lichtenvoorde.
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Het Grand Café op de begane grond 
is voor iedereen toegankelijk; 
bewoners, bezoek, externe eters. De 
gastvrouwen verwelkomen hier, net 
als nu, de bezoekers en zijn daarmee 
ook het eerste aanspreekpunt. Op de 
begane grond komt een winkelwand, 
net als u nu gewend bent. Ook de 
dagzorg is op de begane grond 
gepositioneerd.

De gemeenschappelijke, 
centrale buurtpleinen 
bevinden zich op de eerste 
en tweede verdieping boven 
het Grand Café. Hier vinden 

gezamenlijke activiteiten plaats en er 
kunnen ook vieringen plaatsvinden, 
er komt daarom geen aparte kapel. 
Medewerkers die pauze houden 
vinden hier ook hun plek om 
weer nieuwe energie op te 
doen. De kapper vindt u op 
de eerste verdieping.  

Net als het Grand Café zijn ook 
deze buurtpleinen op de etages 
gezellige ontmoetingsruimtes voor 
onze bewoners en hun bezoekers. 
Daarnaast zijn er ook ruime 
buurtkamers en vindt u her en der een 
fijne zithoek. 

De tuin is vanuit het Grand Café 
bereikbaar via een deur in de glazen 
achterpui. Hier wordt een mooi terras 
aangelegd. De Rapenburgerhof 
krijgt op de begane grond een 
eigen, afgeschermde tuin. Op de 
verdiepingen heeft elke buurtkamer 
een eigen, ruim balkon met een 
prachtig uitzicht.

 

De warme 
maaltijd
 
In de mooie open keuken van het 
Grand Café worden dagelijks warme 
maaltijden bereid door onze koks. 
Omdat het een open keuken is, 
komen de lekkere etensgeuren u al 
tegemoet en kunt u de koks aan het 
werk zien. Gezellig.  

De warme maaltijd verloopt zoals 
u dat nu op Antoniushove aan de 
Kievitstraat ook gewend bent. 
Bewoners van de kleinschalige 
woongroepen eten in de eigen 
buurtkamer. De andere bewoners 
hebben de keuze of zij ’s middags  
of ’s avonds warm willen eten.  

 
En of zij aanschuiven in het Grand 
Café  of eten in de buurtkamer of hun 
appartement. In de appartementen 
kan niet worden gekookt. Wel is het 
mogelijk een magnetron te plaatsen 
in het keukenblokje. 

Bereikbaarheid
 
De hoofdingang van Antonius- 
hove komt aan de Varsseveldse-
weg te liggen. Er is de mogelijk-
heid om met een auto dichtbij 
de hoofdingang te komen 
om bewoners in- en uit te 
laten stappen. Parkeren kan 
vervolgens vlakbij, bijvoorbeeld 
aan de Rapenburgsestraat of 
aan de achterzijde van het 
woonzorgcentrum. Leveranciers 
maken voor het laden en lossen 
gebruik van een andere plek.  
 
Er komt buiten een berging waar 
bewoners ook hun scootmobiel 
kunnen stallen. 

Gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen
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(vervolg)  
Nieuwe éxtra naam
Diverse mensen dienden een naam 
in met verschillende varianten op 
‘Rapenburg’. En ‘Rapenburgerhof’ is 
het uiteindelijk geworden. Naar onze 
mening een mooie naam die recht 
doet aan het prachtige ontwerp van 
het gebouw, goed in het gehoor ligt 
en verbonden is aan de locatie aan 
de Rapenburgsestraat. Hartelijk dank 
allemaal voor uw positieve inbreng! 

Rapenburg is een hele oude naam die 
in Lichtenvoorde al meer dan 300 jaar 
voor komt. Ook op andere plekken in 
Nederland komt de naam voor maar 

niemand kan deze echt verklaren. 
In de 18e eeuw sprak men in 
Lichtenvoorde al van ‘het huis op 
de Rapenborgh’. Ook de pastoor 
had een huis en schuurkerk op de 
Rapenborgh. In 1708 was er een 
officiële aantekening waarin melding 
werd gemaakt van een ‘hof aen de 
steenstrate voor den Rapenborgh
gelegen’. Dus de straat is kennelijk  
genoemd naar een locatie die bekend 

stond als de Rapenborgh. Op de 
kadasterkaart van 1832 was er sprake 
van de Rapen Borgsche straat.  
 
Vanaf nu bestaat de nieuwbouw ‘op 
papier’ dus uit twee woonzorgcentra. 
Namelijk Antoniushove met de 
hoofdentree aan de Varsseveldseweg 1 
én Rapenburgerhof aan de 
Rapenburgsestraat 33 . 

Bron boven: Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde 

Technologische snufjes
 
Dit nieuwbouwproject is het moment bij uitstek om 
(nieuwe) technologie toe te passen die het woongenot en 
de veiligheid vergroten. Een paar voorbeelden die u in de 
nieuwbouw gaat tegenkomen:
 
Deuren openen automatisch  
Alle deuren van de gangen naar het buurtplein of grand 
café openen vanzelf als er iemand komt aanlopen en 
gaan daarna ook vanzelf weer dicht. Dat is makkelijk, 
bijvoorbeeld voor bewoners met een rollator.
 
Slimme sloten op voordeuren appartementen 
Met dit slimme slot op de voordeur van het appartement 
kan de bewoner altijd vanuit het appartement naar de 
gang. Om vanaf de gang het appartement weer binnen 
te gaan gebruikt de bewoner een tack (een klein rond 
schijfje). Zodra de tack voor het slot bij de deurklink 

gehouden wordt gaat deze automatisch van het slot af. 
Voor bewoners die het lastig vinden met een tack om 
te gaan is er een mogelijkheid om een tijd in te stellen 
waarop de deur overdag gewoon ontgrendeld blijft. 

Leefcirkels toepassen  
Wanneer bewoners extra bescherming nodig hebben, 
bijvoorbeeld tegen verdwalen, kan technologie 
ondersteuning bieden. Zo heeft de bewoner maximale 
bewegingsvrijheid binnen een vastgestelde veilige zone, 
ook wel een leefcirkel genoemd. Dit wordt altijd met de 
bewoners en contactpersonen overlegd. 

Verlichting past zich aan 
In de gangen en op de buurtpleinen wordt verlichting 
toegepast waarvan de lichtsterkte automatisch het dag- 
en nachtritme volgt van de dag, de avond en de nacht. Dit 
is prettig én heeft een positief effect op de gezondheid en 
het dag-en nachtritme van bewoners. 

Links: Rapenburgerhof, Rapenburgsestraat 33. Rechts: Hoofdingang Antoniushove, Varsseveldseweg 1. 

Rapenburgerhof



Verder met aandacht

Het appartement
 
De appartementen in de nieuwbouw 
hebben een oppervlakte van circa  
45 m2. Dat is veel ruimer dan nu.  
Er is dus voldoende ruimte om al uw 
huidige spullen uit uw appartement 
mee te verhuizen als u dat wilt. 
 
Wie in welk appartement komt te wonen 
kunnen we u nu nog niet vertellen.  

Bij het indelen gaan we rekening 
houden met veel verschillende punten 
zodat we alle zorg voor de bewoners 
optimaal kunnen organiseren. Dat is 
ook de reden waarom u niet zelf kunt 
kiezen in welk appartement u komt 
te wonen. Over de indeling hoort u op 
een later moment meer.

Alle appartementen zijn nagenoeg 
gelijk. Op de plattegrond ziet u de 

afmetingen van het appartement. Er is 
een woonkamer met keukenblok, een 
slaapkamer en een badkamer.  
 
De slaapkamer is een van de woon-
kamer gescheiden ruimte, er zit 
geen deur tussen deze 
twee ruimtes. Tussen 
de slaapkamer en 
de badkamer zit een 
schuifdeur.  
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Het keukenblok beschikt over 
een koelkast, kastjes, lades, een 
onderrijdbaar werkblad met spoelbak, 
geen kookplaat maar wel een ruimte 
waar u een magnetron kunt plaatsen 
als u dat wilt. 

Televisie, telefoon  
en internet
Wilt u straks Ziggo Sport 
kunnen kijken? Een vaste 
telefoonaansluiting of 
alleen bellen via uw mobiel? En 
gebruikt u graag het internet of is dat 
niet nodig? In de nieuwbouw kiest u 
zelf wat het beste bij u past. 

Careaz zorgt ervoor dat elk 
appartement al beschikt over een 
aansluiting in de woonkamer en 
de slaapkamer. Het afsluiten van 
een tv- en/of telefoonabonnement 
bij een provider regelt u echter 
zelf. U kunt daarbij kiezen voor een 
glasvezelaanbieder zoals bijvoorbeeld 
KPN of de kabelaanbieder Ziggo. En u 
beslist ook zelf welk pakket u bij deze 
aanbieders afsluit.  

De kosten hiervan betaalt u 
rechtstreeks aan de aanbieder. Kiest 
u voor een vaste telefoonaansluiting, 
dan krijgt u een nieuw telefoon-
nummer. Voor het internet kunt u  
gebruikmaken van de wifi-omgeving 
die Careaz voor de bewoners regelt.  
 
Klinkt het ingewikkeld? Geen 
probleem, want u hoeft nu nog 
geen keuzes te maken. Op een later 
moment in het jaar ontvangt u meer 
gedetailleerde uitleg en dan is uw 
contactpersoon ongetwijfeld bereid  
u hiermee te helpen.

Verwarming en airco
Binnen lekker warm in de 
winter en aangenaam koel 
in de zomer. Hoe dat straks 
geregeld wordt leest u hier. 

Het hele gebouw, inclusief de 
appartementen, wordt verwarmd met 
een centrale vloerverwarming. Dat is 
comfortabel, veilig en goed voor de 
kwaliteit van de binnenlucht. In het 
appartement kan de temperatuur 
geregeld worden met een thermostaat 
in zowel de woonkamer, de 
slaapkamer en in de badkamer. 
 
In de zomermaanden kan het hele 
gebouw, inclusief de appartementen, 
enkele graden worden gekoeld door 
middel van vloerkoeling. Op de gevels 
die veel zon vangen komen screens als 
zonwering aan de buitenkant van de 
ramen. Deze gaan automatisch dicht 
als dat nodig is. Zijn ze dicht, dan kunt 
u nog wel door de screens heen  

 
naar buiten kijken. Ook kunt u in uw 
appartement de screens electrisch 
omhoog en omlaag doen.  

Een ventilatiesysteem zorgt er in de 
appartementen en buurtkamers 
voor dat er continu voldoende 
frisse lucht wordt aangevoerd. Er 
is een automatische stand en een 
driestanden-schakelaar die u zelf 
kunt bedienen als u dat wilt.

Het koelen en verwarmen gebeurt 
op een duurzame, gasloze manier, 
door zogenaamde luchtwater-
warmtepompen. Dat is volledig 
elektrisch. Om het stroomgebruik 
te compenseren liggen 
er op de daken van het 
woonzorgcentrum circa  
800 m2 zonnepanelen.

BadkamerKeukenblok



Verder met aandacht

  Vragen?
 
Stel ze gerust aan één van
onze zorgmedewerkers.
Medewerkers kunnen
met vragen terecht bij
Nicole Siebes, Merle
Kleine Schaars of Dieuwke
Pillen. En voor vrijwilligers
is Mireille Wopereis het
aanspreekpunt.

 
  Vorig nieuws? 
 
Vorig nieuws en meer 
afbeeldingen van de 
nieuwbouw vindt u op  
www.careaz.nl/nieuwbouw 

Nu - april 2022 Afbouw en afwerking binnen. Aanleg installaties. 

Maart – april Rondleiding voor geinteresseerde bewoners.

Maart 2022 - mei 2022 Aanleg bestrating en tuininrichting.

Mei 2022 - juni 2022 Oplevering van het gebouw.

Juni 2022 - juli 2022 Stoffering en inrichting.

September 2022 Verhuizing.

Actuele planning van de bouwwerkzaamheden

Voor geïnteresseerde bewoners wordt er eind maart of april een rondleiding 
gegeven door de nieuwbouw. De bouw is dan verder gevorderd, er valt dan meer 
te zien en de gebouwen zijn dan beter toegankelijker en veiliger dan nu. Wilt u 
nu al een indruk krijgen van de inrichting? Naast de foto’s van de bouw op de tv 
in het Grand Café vindt u nu ook zogenaamde ‘moodboards’ in de gang, naast de 
toiletten bij de ingang. 

Als alles volgens planning verloopt dan vindt de verhuizing plaats in de derde 
week van september 2022. 

Diverse moodboards in de gang geven een indruk van de inrichting.


