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Welkom in appartementencomplex Bartholdy
Lekker met uw (klein)kinderen naar het Openluchtmuseum of Burgers’ 

Zoo? Of wandelen door Park Zypendaal of het Sonsbeekpark, een van 

de vele groene oases die Arnhem rijk is? Dan is uw woning in het ap-

partementencomplex Bartholdy een ideale uitvalsbasis. Het mooie van 

appartementencomplex Bartholdy is dat alle basisvoorzieningen, zoals 

winkels en openbaar vervoer, dichtbij zijn. Als u nog goed ter been bent 

veelal op loopafstand.  

In de Arnhemse wijk Cranevelt aan de Mendelssohnlaan staat sinds 

1995 het fraaie appartementencomplex Bartoldy. De bewoners zijn 

veelal afkomstig uit deze wijk. De woningen zijn geschikt en bedoeld 

voor woningzoekenden van 55 jaar en ouder. Ze zijn verknocht aan dit 

deel van Arnhem. Geen wonder, gezien de hoeveelheid groen in de 

onmiddellijke nabijheid. 

Zo zelfstandig mogelijk
De appartementen in dit complex zijn ideaal als u zo zelfstandig mogelijk 

wilt leven, ook als u door uw leeftijd met ongemakken te maken krijgt. 

“Ik ben een fanatiek wandelaar. Van hieruit ben 
ik zo in de natuur. Mijn vrouw loopt niet meer zo 
gemakkelijk, dus zij blijft dan thuis om met de 
buurvrouw te handwerken.”



In principe woont u op uzelf, bij DrieGasthuizenGroep kunt u extra zorg 

afnemen. De appartementen hebben twee of drie slaapkamers en een 

open keuken. Daarnaast beschikt u over een balkon, of een kleine tuin 

als u op de begane grond woont. In de kelderverdieping bevindt zich 

de berging. Ideaal om daar uw fiets te stallen. Ook beschikt dit complex 

over een parkeergarage onder het gebouw.

Huren doet u via Entree, een samenwerkingsverband van twintig wo-

ningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen. Om in aanmerking te 

komen voor een huurwoning schrijft u zich (gratis) in via de website van 

Entree (www.entree.nu). U kunt ook een inschrijfformulier aanvragen bij 

DrieGasthuizenGroep.

Prettige sfeer
In het appartementencomplex heerst een prettige sfeer. Bewoners ken-

nen elkaar, maar houden voldoende afstand als dat gewenst is. Er is hier 

geen gemeenschappelijke ruimte. U heeft echter wel de mogelijkheid 

om gebruik te maken van de faciliteiten van het nabijgelegen apparte-

mentencomplex Altevelt.

DrieGasthuizenGroep
DrieGasthuizenGroep is een kleinschalige en gastvrije organisatie die 

mensen in Arnhem en omgeving al generaties lang een verzorgde oude 

dag biedt. U kunt er een volledig dienstenpakket op het gebied van 

zorg en service afnemen. DrieGasthuizenGroep verhuurt comfortabele 

en duurzame appartementen die geschikt zijn om (op termijn) zorg in en 

aan te leveren. Krijgt u nu of in de toekomst behoefte aan zorg, dan kunt 

u een beroep doen op de thuiszorg van DrieGasthuizenGroep.

“Hier is het rustig 
genoeg, maar als 
ik drukte wil, kan ik 
dat opzoeken. Ik ga 
iedere week naar 
de markt en ik ben 
trouw bezoeker van 
tentoonstellingen. 
Heerlijk om te doen 
maar als ik genoeg 
drukte heb gehad, 
kom ik graag weer 
thuis tot rust.”“Onze ouders hebben het hier naar hun zin. En voor ons is 

het een prettig idee dat er snel iemand kan zijn als dat nodig 
is. Wij wonen namelijk in Helmond, dus het kost ons gauw 
een uur voor we hier zijn.”



DrieGasthuizenGroep is een zorgorganisatie die passende woonruimte, maatwerk in zorg en aanvullende 

diensten levert aan 55+’ers. Thuis of zo thuis mogelijk in één van onze woonzorgcentra of seniorenapparte-

menten in Arnhem. Door gastvrijheid en betrokkenheid te combineren met een ondernemende houding, 

stimuleren we onze cliënten om zo onafhankelijk mogelijk van het leven te blijven genieten en hun sociale 

netwerk te onderhouden of verder uit te breiden. 

Tot DrieGasthuizenGroep behoren de woonzorgcentra Paasberg, Drie Gasthuizen, Huis en Haard, 

verpleeghuis Heijendaal, Thuiszorg Groot Gelre en een zestal appartementencomplexen. 

DrieGasthuizenGroep: zorgzaam en gastvrij sinds 1246.

Appartementencomplex Bartholdy

Mendelssohnlaan (vanaf) 1-1 t/m 1-33

6815 ET Arnhem

Meer informatie: 

DrieGasthuizenGroep

Frontoffice: T (026) 354 94 15

www.driegasthuizengroep.nl
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