
Comfort care voor senioren

‘Het leven verdient het 

om samen beleefd te worden. 

Altijd. Overal. In alles.’

Huize Ter Beegden, Beegden



Wonen bij Compartijn
Compartijn geeft liefdevolle en persoonlijke zorg aan mensen die kwetsbaar oud worden 

en niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ouderen met een aandoening als dementie 

of een fysieke beperking. In kleinschalige, luxe en sfeervolle huizen leven bewoners de 

dag zoals zij dat graag willen en bieden wij hen een thuis. 

Alleen de beste zorg

In de huizen van Compartijn bent u in goede handen. Met een vertrouwd team 

staan wij 24 uur per dag voor u klaar. Samen vullen we uw dag in zoals u dat wenst. 

Uiteraard coördineren we ook de zorg die u buitenshuis nodig hebt, van de huisarts, 

de fysiotherapeut of de specialist in het ziekenhuis. 

Uw thuis

De appartementen in onze huizen zijn luxe en comfortabel. De woon-/slaapkamer, 

eigen badkamer en een kitchenette bieden u alle comfort om uw eigen woonomgeving 

te creëren. Uw eigen sfeer, uw eigen levensstijl, uw dagindeling – uw thuis.

Gastvrijheid voor bewoners en gasten

Onze gezamenlijke ruimtes zijn sfeervol en gastvrij. In de gezellige huiskamer, open 

keuken en bibliotheek kunt u aanschuiven wanneer u wilt. Heeft u gasten? Ook zij zijn 

welkom. Als u wilt kunnen ze mee-eten of blijven overnachten in onze gastenkamer.

‘Ieder mens verdient aandacht, liefde 

en een respectvolle benadering.’



Dagelijks comfort

Bij Compartijn leggen we u graag een beetje in de watten. Onze kok maakt dagelijks 

heerlijke maaltijden. We organiseren activiteiten die aansluiten op uw interesses. 

Er is een wellnessruimte, waar een kapper, pedicure of schoonheidsspecialiste kan 

komen om u te verwennen.

Onze formule

Comfort Care. Zo noemen we binnen Compartijn de formule waarbinnen we wonen en 

zorg combineren. Een concept waarin alles inbegrepen is: alle services, voorzieningen 

en activiteiten die we aanbieden. Maar ook het eten en drinken – en zelfs dat van 

de vrienden en familieleden die bij u op bezoek komen. Dat hoort voor ons bij een 

complete, gastvrije zorg. En zo heeft u geen onverwachte aanvullende kosten. 

Uw kosten

Wanneer u bij ons in huis wilt komen wonen, bekijken we graag samen met u welke 

kosten daarbij komen kijken. We berekenen de woon- en servicekosten voor het huis en 

appartement van uw keuze. Uw zorgkosten worden vergoed vanuit de Wet langdurige 

zorg (Wlz). De lage, inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaalt u aan het CAK.

Onze zorgconsulent Patricia Waller Diemont maakt graag een persoonlijke 

berekening met u. U kunt contact opnemen met haar voor een indicatie. 

Patricia is te bereiken op 088 - 572 17 69 of via 

patricia.wallerdiemont@compartijn.nl. 

Meer weten over wonen bij Compartijn?

www.compartijn.nl

Meer informatie over

Huize Ter Beegden 

>>>

‘Uw eigen sfeer,

uw eigen levensstijl, 

uw dagindeling 

– uw thuis.’



Huize Ter Beegden
In een prachtig verbouwde oude hoeve in het Limburgse Maasgouw vindt u Huize 

Ter Beegden. Een luxe, kleinschalig huis op een steenworp afstand van Roermond. 

Hier staan persoonlijke aandacht en liefdevolle zorg centraal.

In Huize Ter Beegden woont u in een prettige omgeving en staat de beste zorg voorop, 

24 uur per dag. De invulling van uw dag is gericht op uw wensen en het leven dat u 

gewend bent. Met de juiste zorg door een vast en vertrouwd team. We hechten er veel 

waarde aan dat u zich prettig voelt in Huize Ter Beegden. In de zorg, maar ook in het 

contact met uw medebewoners.

Huize Ter Beegden is gevestigd in een karakteristiek pand in woongebied Krijtenberg. 

In de directe omgeving vindt u winkels en alle voorzieningen, maar ook een prachtig 

waterrijk natuurgebied. Het huis telt 19 zorgappartementen van circa 45 m2, 

van alle gemakken voorzien. 

Huize Ter Beegden heeft een prachtig aangelegde tuin in het hart van de oude hoeve. 

Er is een uitnodigende gezamenlijke woonkamer met open haard. Een royale eetkamer. 

Een open keuken waarin heerlijk vers wordt gekookt. Een luxe wellnessruimte en een 

bibliotheek. Huize Ter Beegden brengt sfeervol wonen en zorg bij elkaar. 

Zo maken wij van ons huis uw thuis.

Bent u geïnteresseerd in Huize Ter Beegden? 

De Vrouw des Huizes, Marja Loeff, vertelt u graag meer. 

Zij is te bereiken op 06 - 57 08 61 64 of via 

marja.loeff@compartijn.nl

Meer informatie vindt u op: 

www.compartijn.nl/huize/ter-beegden

‘Zo 

maken wij 

van ons huis 

uw thuis.’

 Huize Ter Beegden

Heerstraat Zuid 20

6099 AG Beegden


