
INSULA DEI

Verborgen schat in de stad



INSULA DEI

• Landgoed Rennen Enk: unieke locatie, in het groen én in de stad • 

comfortabel wonen en leven • appartementen, woonstudio’s 

en zorgcentrum • park en bos • jeu-de-boulesbaan • filmavonden, 

gezelligheid en maaltijden in de brasserie • schoonheidsspecialiste, 

kapper, winkel, bibliotheek • ‘Denken in mensen, niet in grenzen’ •

dienstverlening van fysiotherapeut, pedicure, huisarts,

tandarts en opticien • activiteiten • kapel en stiltecentrum •



Oog voor detail. Verbinding. De ketting verbeeldt wat wij hier koesteren: 

persoonlijke aandacht en de waarde van traditie. 

Een sieraad met herinneringen, een kleinood vol betekenis.

Verborgen schat … In Arnhem-Noord ligt het Landgoed Rennen Enk. Net zo dicht bij 

de binnenstad van Arnhem als bij Rozendaal en Velp. Voor veel mensen is deze 

‘verborgen schat’ een verrassing. Een toegankelijke en goed bereikbare plek, waar 

u prachtig kunt wonen en u thuis kunt voelen. Als huurder op het landgoed woont u 

zelfstandig, met een heel palet aan mogelijkheden en voorzieningen, geleverd door 

het woonzorgcentrum. Hier wonen is genieten: van de rust en natuur in het park, de 

verse maaltijden van Insula Dei en van de prettige sfeer onder de mensen. Iets voor u?

… in de stad De schouwburg, Museum Arnhem, Musis Sacrum, de restaurants, 

 de markt, winkelen ... alle fijne dingen die je in de stad kunt doen zijn dichtbij. 

Met de fiets, auto of bus bent u er zo. 

Thuis...



op een landgoed

Wonen op een landgoed, omringd door oude bomen, vijvers en beken. Genieten van 

de vogels, libellen en vlinders. Van de rust en de ruimte. Wandelen in de natuur of gewoon 

op een bankje zitten en kijken. Naar een reiger, meerkoetjes, of als u geluk hebt een ijsvogel! 

En dat op een steenworp afstand van de stad. 



Appartementen op het landgoed Villa Rennen Enk, Mariën Enk, Velper Enk en Stellen Enk:  karakteri   s tieke 

gebouwen met in totaal ruim 80 huurappartementen. Bijzonder aan deze woonlocatie is behalve het prachtige 

park ook de nabijheid van woonzorgcentrum Insula Dei. Op de Enken woont u geheel zelfstandig, maar met 

het gemak van diensten en zorg in de buurt. 

Stockfoto

Betrokkenheid ‘Wij zijn huurder op Stellen Enk, maar ik voel mij erg verbonden 

met het geheel. Als lid van de cliëntenraad denk ik mee over zingeving en 

levensbeschouwing. Het fenomeen ouderdom boeit me enorm en ik kan hier 

met mijn betrokkenheid bij deze levensfase goed uit de voeten.’ 



Woonstudio’s met leefstijlarrangement op maat Wilt u een beroep doen op voorzieningen die het leven 

veiliger, comfortabeler en gezelliger maken? Woonzorgcentrum Insula Dei verhuurt in het moderne gebouw 

zelfstandige woonstudio’s aan senioren. Naast een basisarrangement met warme maaltijden zijn ook andere 

arrangementen mogelijk. Zo kunt u als alleenstaande of als (echt)paar uw eigen leefstijl voortzetten, op een 

landgoed! En als er (meer) zorg nodig is, hoeft u niet te verhuizen.

Ruimte ‘Je kunt hier jezelf zijn, je hebt de vrijheid en de ruimte.’ 

‘De prachtige natuur: we voelen ons als in het paradijs! Het uitzicht waarderen we iedere dag!’

‘Ik kan hier doen en laten wat ik wil, zoals ik altijd geleefd heb. Er wordt je niets opgedrongen, 

je maakt je eigen keuzes.’ 



Ontmoeten De brasserie in Insula Dei is een ontmoetingsplek voor alle bewoners van het landgoed. U kunt er 

koffie drinken, een krantje lezen aan de leestafel en ’s avonds of tussen de middag een warme maaltijd nemen. 

Ook wordt hier de vrijdagmiddagborrel gehouden en de donderdagse filmavond. Gezellige uitjes dicht bij huis. 

In het park is een jeu-de-boulesbaan en overal staan banken waar u kunt uitrusten of een praatje maken. 

Een zomerfeest, een mooi kerstdiner: het leven wordt gevierd. Een tuinbarbecue met uw buren organiseren? 

U krijgt alle medewerking!

Samen ‘Bij feesten zijn alle bewoners van het landgoed welkom. 

Mogelijkheden voor contact zijn royaal aanwezig.’

‘Er wonen mensen met heel verschillende achtergronden. 

Wat hen bindt is de senioriteit.’ 



Vrijheid ‘Op alles wat hier gebeurt heb je eerst zelf ja gezegd. En of je nu 

katholiek bent of protestants of iets anders, hier zijn we mensen onder elkaar!’

‘Hier heerst een positieve instelling tegenover het leven.’

Menselijkheid De kracht van Insula Dei op Landgoed Rennen Enk is de 

vriendelijkheid waarmee mensen elkaar tegemoet treden. Dat heeft te 

maken met de historie en de tradities, maar zeker ook met de kernwaarden 

die hier worden nageleefd. ‘Wij groeten elkaar altijd, de hele dag door!’, 

vertellen bewoners en mensen die er werken. Wie ‘menselijkheid’, 

zingeving en inhoud belangrijk vindt, voelt zich hier zeker thuis.

Kernwaarden
Ik denk in mensen, niet in grenzen

Ik wil naar de ander luisteren

Ik wil de ander respecteren en waarderen

Ik zie om naar de ander

Ik draag bij aan de spiritualiteit op ons landgoed

Ik ben bewogen 



Veelzijdig aanbod van diensten en voorzieningen, zoals de winkel, de kapper, schoonheidsspecialiste, 

de brasserie en een keur aan zorgarrangementen. U bent van harte welkom bij het breicafé, de kookclub, de 

herensociëteit, computerles, gymnastiek of tai chi. Zin in zingen, toneel, schilderen of bridgen? Een concert 

bezoeken, naar de film? Het kan allemaal. Ook het uitgebreide thuiszorgaanbod is voor iedereen beschikbaar.

Genieten en meedoen ‘Je kunt hier lekker eten. Ik geniet van mijn gezondheid. 

Al heb ik ook kwalen, ik ben vitaal en ga met mijn auto overal heen.’ 

‘Ik doe mee met de schildergroep, die begeleidster is zó goed! Zelf schilder ik al heel 

lang, al mijn spulletjes uit mijn atelier staan nu hier. Ik schilder uit mijn hart, 

het werkt als therapie. Ik geef mijn gevoel een plaats in het schilderen.’



Verbonden door traditie Insula Dei en Landgoed Rennen Enk hebben een rijke historie, met 

diepgewortelde tradities. In de vorige eeuw verhuisden de Zusters van Liefde van de stad naar het 

landgoed. Zij gaven onderwijs, er kwamen een kapel en een kloosterverzorgingshuis. Tegenwoordig 

staat het wonen hier centraal. Voor iedere oudere die zich aangetrokken voelt tot deze bijzondere, 

historische plek, waar de sfeer, cultuur en tradities van toen vandaag nog voelbaar zijn.

Spiritualiteit is een van de kernwaarden van Insula Dei. Natuurlijk is er de kapel midden op het landgoed, 

die ruimte biedt voor religieuze en spirituele beleving en bezinning. Maar ook de inspirerende omgeving, de 

respectvolle én persoonlijke omgang met elkaar, en de aandacht voor kwaliteit dragen bij aan de kenmerkende 

‘bewuste levensstijl’. Wie hier woont en werkt, omarmt waarden als barmhartigheid en solidariteit net zozeer 

als openheid, ruimdenkendheid, én humor.



Mens en omgeving ‘Laatst heb ik vijf kwartier op een bank gezeten en 

naar de vogels geluisterd. Boek erbij, flesje water, de hemel op aarde!’ 

‘Ik ben actief, heb altijd gewerkt, hier doe ik graag vrijwilligerswerk. 

En ik help mijn buren met dingen zoals de computer.’

De bewuste levensstijl uit zich op veel gebieden. Bijvoorbeeld in de keuken. Maaltijden zijn belangrijk, 

daarom koken de koks graag met verse biologische ingrediënten en streekproducten van het seizoen. 

Bewustzijn en interesse in mens en maatschappij zie je ook terug in de vele clubs en initiatieven van bewoners. 

En in de rol van groen en natuur.



Op de achterflap van deze brochure staan de

contactgegevens voor het maken van een afspraak.

Zinvol zelfstandig ouder worden op Landgoed Rennen Enk. Bent u voor uzelf of voor 

uw ouders of familielid op zoek naar een mooi huurappartement in een prettige 

woonomgeving? Een plek waar zorg voorhanden is, mocht daar behoefte aan zijn? 

En vanwaar nogmaals verhuizen niet nodig is? 

Op Landgoed Rennen Enk en woonzorgcentrum Insula Dei is alles in de buurt wat 

het leven verrijkt en vergemakkelijkt. Voor actieve senioren die zich nog niet oud 

voelen én voor ouderen die kiezen voor meer comfort. Met uw eigen levenservaring, 

behoeften en mogelijkheden weet u zelf het best welke diensten, voorzieningen of 

activiteiten iets voor u zijn. Wilt u een kijkje nemen en de sfeer van het landgoed 

proeven? Wij leiden u graag rond en vertellen u meer bij een kop koffie in de brasserie. 

…Welkom!

Insula Dei...
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Appartementen 
op Landgoed Rennen Enk:

• appartementen tot 140 m2 

• levensloopbestendig

• eigen buitenruimte bij de woningen

• parkeerplaats in stallingsgarage mogelijk

• dienst- en zorgverlening van woonzorg-

 centrum in directe nabijheid

Woonstudio’s 
in woonzorgcentrum Insula Dei:

• woonstudio’s van ruim 50 m2

• indicatie niet vereist 

• alle zorg in huis beschikbaar

• service- en welzijnsarrangementen

• warme maaltijd thuis of in de brasserie

• tradities van toen in het huis van vandaag



Stellen Enk en

stallingsgarage

Mariën Enk

Rennen Enk

Woonzorgcentrum 

Insula Dei

Kapel

Velper Enk

Parkeren
lang

Boerderij

Parkeren
kort

Ingang
Velperweg



Insula Dei Huize Kohlmann

Verhuur woonstudio’s en 

arrangementen

Velperweg 139, 6824 HK Arnhem

Tel. 026 369 79 89

woonzorgconsulent@insuladei.nl

www.insuladei.nl

Stichting Beheer Insula Dei

Verhuur appartementen

Velperweg 139a-10, 6824 HK Arnhem

Tel. 026 369 79 89 

info@beheerinsuladei.nl

www.landgoedrennenenk.nl 
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