
DOELMATIGE EN ADEQUATE AANPAK OP MAAT

Ouder worden gaat helaas vaak gepaard met gebreken. Er 
kunnen met het verstrijken van de jaren problemen ontstaan 
rondom het uitvoeren van alledaagse activiteiten. Expertisecen-
trum Ouderenzorg Echt-Susteren , biedt oplossingen voor zowel 
eenvoudige als complexe vraagstukken op het gebied van onder 
andere voeding, bewegen, zorg en communicatie. Daarmee wil 
het expertisecentrum de zelfredzaamheid van cliënten behouden 

en daar waar mogelijk vergroten. Korte lijnen tussen de verschil-
lende disciplines zorgen voor een doelmatige en adequate 
aanpak op maat, verzorgd door betrokken en professionele 
zorgmedewerkers. Door deze krachtenbundeling kunt u bij 
Expertisecentrum Ouderenzorg Echt-Susteren terecht voor 
thuiszorg, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek.

Tel 046-4770855

Acht jaar geleden zwaaiden de deuren van het monumentale 
pand De Kompenie na een grondige en vakkundige renovatie 
opnieuw open. Nu als zorginstelling, met zeven appartementen, 
een wijksteunpunt en dagbesteding. Doelgroep: senioren met 
een zorgvraag. Privézorg Limburg tekent voor de huisvesting en 
zorgondersteuning, Embrasse voor de dagbesteding.

Mensen die niet langer thuis kunnen blijven wonen en een 
indicatie voor thuiszorg hebben of vallen onder de Wet 
langdurige zorg, zijn van harte welkom in de voormalige 
jongensschool aan de Mariastraat in Susteren. ‘Binnen ons 
concept van wonen en zorg staat de wens van de cliënt voort-
durend centraal’, verduidelijkt Roger Bekkers van Privézorg 
Limburg. ‘Welzijn is de rode draad binnen onze fi losofi e op 
zorgverlening. De bewoners moeten zich veilig en vertrouwd 
voelen en onze zorgverlening ervaren als een warm bad. Dat 
betekent bovendien dat we voldoende tijd nemen om er voor 
hen te zijn, iets wat tegenwoordig op veel plekken helaas niet 
meer vanzelfsprekend is. Onze zorgprofessionals doen exact 
datgene waar ze voor zijn opgeleid: omkijken naar de mens, 
rekening houdend met zijn of haar individuele wensen en 
behoeften, persoonlijk en betrokken. Waar nodig een-op-een. 
Daar staan we voor en dat maken we waar, elke dag weer.’ 
Ruurd van der Goot, mede-eigenaar van Privézorg Limburg, 
haakt in: ‘Niet voor niets zijn de reacties van de bewoners 
zelf en hun naasten veelal lovend. Ze waarderen onze 
persoonlijke aanpak en het feit dat ze met liefde en op een 
correcte manier behandeld worden. Zoals het hoort. Punt. 
Ook kunnen we bogen op een stabiel personeelsbestand met 
tevreden werknemers, hetgeen in onze ogen veelzeggend is. 

Er is ruimte voor zowel alleenstaanden als echtparen, omdat 
we weten hoe voornaam het is dat partners juist onder ver-
anderende omstandigheden zoveel mogelijk bij elkaar horen 
te zijn. De bewoners beschikken over een eigen appartement 
met slaapkamer, badkamer, woonkamer en keuken. Een lift 
brengt hen naar de bovenste verdieping. Ook prettig om te 
weten: bewoners hebben recht op huurtoeslag.’
Een voorwaarde om de missie en visie van Privézorg Limburg 
te kunnen uitdragen, is onder meer kleinschaligheid. Roger 
Bekkers: ‘Hier is niemand een nummer, maar een uniek 
individu dat respectvol behandeld wordt. Desgewenst zetten 
we een extra medewerker in om adequaat tegemoet te komen 
aan de wensen en zorgbehoeften van onze cliënten. De 
pijlers van Privézorg Limburg bestaan uit thuiszorg, verpleeg-
huiszorg en dagbesteding. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld 
het Volledig Pakket Thuis, tegenwoordig een hot item. Dat 
bestaat uit verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding 
- individueel en/of dagbesteding -, vervoer naar dagbehan-
deling en retour, maaltijden en hulp bij het huishouden. Ook 
binnen dit concept staat de term welzijn vanzelfsprekend 
centraal.’
Behalve professionele, intensieve zorg is het voor de bewo-
ners belangrijk om een dagritme te hebben en sociaal actief 
te blijven. Bij Privézorg Limburg kunnen mensen met een 
zorgindicatie op vastgestelde dagen en tijden terecht voor 
dagbesteding. Dagbesteding Embrasse, aangestuurd door 
Wendy Bekkers-Laheije, is gespecialiseerd in zowel individue-
le als groepsbegeleiding voor dementerenden en mensen met 
een lichamelijke beperking. Wendy: ‘Er wordt elke maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag in of vanuit De Kompenie een 

gevarieerd dagbestedingsprogramma aangeboden. Denk 
aan fysiogym, yoga, bloemschikken, biljarten, golfen, brain-
training of een muziekmiddag. Regelmatig gaan we eropuit. 
Met een comfortabele bus maken we dan uitstapjes. Museum-
bezoek, het bezichtigen van kastelen, kerken en abdijen, een 
boottocht; activiteiten die aansluiten op de belevingswereld 
en interesses van de cliënten, begeleid door enthousiaste 
zorgprofessionals.’
Zaterdag 12 november organiseert Privézorg Limburg een 
open dag in De Kompenie, mede vanwege het eeuwfeest van 
de voormalige jongensschool. Ruurd van der Goot: ‘Geïnte-
resseerden zijn tussen 14.00 en 17.00 uur van harte welkom 
om het honderdjarig jubileum mee te vieren en om kennis te 
maken met onze onderscheidende manier van zorg verlenen. 
Een van de appartementen wordt opengesteld ter bezichti-
ging. Koffi e, thee en iets lekkers staan klaar.’

PRIVÉZORG LIMBURG 
is geen privéorganisatie, zoals de naam wellicht doet 
vermoeden, maar een reguliere zorginstelling waarop de 
gangbare ziektekostenvergoedingen van toepassing zijn. 
Alle diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden 
volledig vergoed door de zorgverzekering. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met wijkverpleeg-
kundigen Lina Jacobs en Nina Aben (046 - 202 00 03, 
info@privezorglimburg.nl) of Wendy Bekkers-Laheije (06 - 
4119 4274, info@privezorglimburg.nl). Kijk ook eens op 
de website www.privezorglimburg.nl.

EXPERTISECENTRUM OUDERENZORG ECHT-SUSTEREN
Paramedisch team biedt meerdere specialismen aan onder één dak

ZORGAPPARTEMENTEN DE KOMPENIE Marialaan 15 | 6114 CP | Susteren
Wonen, zorg en welzijn onder één dak

EEUWFEEST MONUMENTALE 
SINT-JOZEFSCHOOL 
SUSTEREN
Open dag op zaterdag 12 november

Gebouwd in 1921, een jaar later geopend als jongensschool, 
in de tachtiger jaren gered van de slopershamer, diverse 
jaren fungerend als verenigingsgebouw en sinds 2014 als 
zorgbestemming. Het karakteristieke pand aan de Marialaan 
nummer vijftien in Susteren, thans in de volksmond beter 
bekend als De Kompenie, is anno 2022 het middelpunt van 
een honderdjarig jubileum. Een bijzondere mijlpaal voor een 
dito pand.

Mede dankzij kordaat optreden van Ed Pörteners uit Suste-
ren en Jac Ruyters uit Echt, sinds 2014 eigenaren van De 
Kompenie, is het rijksmonument behouden gebleven voor de 
wijk en de gemeenschap.
Een sprong terug in de tijd. Het pand werd in 1921 ge-

bouwd in de stijl van de Amsterdamse School, een expressi-
onistische bouwstijl in Nederland die veel verticale accenten 
in de gevelindeling gebruikte, naar een ontwerp van de 
Sittardse architect Jos Wielders. De school werd oorspronke-
lijk gebouwd voor de hoofdzakelijk protestantse en niet-reli-
gieuze kinderen van spoorwegpersoneel dat werkzaam was 
op het rangeerterrein in Susteren bij de afvoer van gedolven 
kolen. In 1984 sloot de openbare lagere basisschool defi -
nitief haar deuren, waarna het pand onderdak bood aan 
diverse educatieve en werkgelegenheidsprojecten. In 2014 
kreeg de voormalige jongensschool een nieuwe herbestem-
ming met opnieuw een sociaal-maatschappelijk karakter. 
Pörteners en Ruyters legden contact met Roger Bekkers en 
Ruurd van der Goot van Privézorg Limburg. Uitkomst was 
om er zeven appartementen, een wijksteunpunt en dagbe-
steding voor senioren met een zorgvraag te realiseren. Het 
idee achter het initiatief was dat de mensen behorende tot 
betreffende doelgroep in het eigen dorp konden blijven 
wonen, mocht hun zorgvraag toenemen. Het rijksmonument 
werd vervolgens verbouwd met behoud van de bestaande 
buitenkant met die karakteristieke kleurstelling. Ook de 
tuinmuurtjes met smeedijzeren hekwerken zijn gehandhaafd 

gebleven en vakkundig gerestaureerd. De monumentale 
raampartij in het trappenhuis is weliswaar vernieuwd, maar 
dan wel tot in detail. Houten deuren en kozijnen zijn gere-
construeerd aan de hand van de oorspronkelijke tekening 
en detailtekeningen uit het archief van de architect. De voor 
velen herkenbare elementen zoals de trappen, hekwerken, 
houten erkerramen en terrazzovloeren zijn intact gebleven 
dan wel gerestaureerd. Het voormalige schoolplein is inmid-
dels ingericht als park.

Regelmatig nog lopen oud-scholieren even binnen om met 
eigen ogen de metamorfose van school tot zorglocatie te 
aanschouwen. Stuk voor stuk zijn ze verbaasd en verheugd 
over het resultaat. Herinneringen komen spontaan bovendrij-
ven, veelal resulterend in bijzondere anekdotes. Tijdens de 
open dag op zaterdag 12 november zijn geïnteresseerden 
tussen 14.00 en 17.00 uur van harte welkom om herin-
neringen op te halen of te informeren naar de mogelijkhe-
den op het gebied van huisvesting, zorgondersteuning en 
dagbesteding door Privézorg Limburg en Embrasse in De 
Kompenie. Een van de appartementen wordt opengesteld 
ter bezichtiging.

Expertisecentrum Ouderenzorg presenteert 
zich tijdens de OPEN DAG VAN DE KOMPENIE 
op 12 november van 14.00 uur tot 17.00 uur 

Marialaan 15 in Susteren.

Heeft u vragen over de inzet van zorg, dagbesteding, 
hulpmiddelen, fysio, voeding, eet-drinkproblemen, 
eigen bijdrage dan loop gerust eens binnen deze dag.


