
Amalia- en
Catharina Staete

Zelfstandig wonen aan de rand van Heythuysen
met de zekerheid van zorg op maat



H et is natuurlijk fantastisch om zo

lang mogelijk in uw eigen vertrouwde

woning te wonen, onafhankelijk van 

anderen. Maar er kan zich een moment aandienen 

waarop u op bepaalde punten zorg nodig heeft. 

Dan is het fijn om zelf te bepalen wanneer die zorg 

nodig is en dat die zorg dan ook direct voorhanden 

is. Speciaal hiervoor bouwt Wonen Zuid twee mooie 

wooncomplexen. Om zelfstandig te wonen, maar wel 

met dat beetje extra…



Heythuysen, dorp in de natuur
Het gezellige dorp Heythuysen heeft een fantastische ligging. Het is omgeven door 
fraaie natuurgebieden en op een steenworp afstand liggen de Limburgse Maas-
plassen, een groot waterrecreatiegebied. Heythuysen heeft een sfeervol centrum met 
een grote diversiteit aan winkels en voorzieningen. In de directe omgeving liggen de 
aantrekkelijke steden Weert en Roermond. Deze zijn zowel per auto als met openbaar 
vervoer goed te bereiken. 

Nieuwe gebouwen in woongebied Aan de 
Kreppel
Woongebied Aan de Kreppel bevindt zich aan de groene rand van Heythuysen, bij het 
historische, omgrachtte kloostercomplex. Naast Zorgcentrum Proteion De Kreppel
bouwt Wonen Zuid twee wooncomplexen bestaande uit 35 appartementen met huur-
prijzen waarvoor huurtoeslag aangevraagd kan worden. De appartementen zijn 
bedoeld voor bewoners die zelfstandig kunnen wonen maar wel verwachten zorg af te 
nemen, nu of in de toekomst. 

Catharine Staete
Catharina Staete is een wooncomplex met 12 woningen, verdeeld over drie verdiepin-
gen. Op de begane grond van het gebouw bevindt zich de entree en is een stal-
lingsruimte voor scootmobielen en/of fietsen. Hier bevinden zich ook de bergingen. 
De appartementen hebben elk een ruime woonkamer met een open keuken waarin 
een eenvoudige, (elektrische) 2-pits kookvoorziening is geplaatst. De badkamer is 
voorzien van een douche, wastafel en toilet. In de inpandige berging bevindt zich de 
cv installatie en aansluitingen voor wasmachine en droger. Verder heeft de woning 
nog een separaat toilet en een royale entree. Alle appartementen zijn voorzien van 
een mooi balkon. De woningen zijn bestemd voor mensen die gebruik willen maken 
van de faciliteiten van het verzorgingshuis Proteion De Kreppel.
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De zekerheid van zorg op maat

Amalia Staete
Het tweede gebouw, de Amalia Staete, heeft 23 comfortabele appartementen. Ook 
hier heeft de begane grond een mooie entree met een centrale berging voor bijvoor-
beeld (elektrische) fietsen. Vijf appartementen bevinden zich op de begane grond 
en hebben allemaal een eigen terras. De overige 18 appartementen zijn verdeeld 
over de drie verdiepingen en beschikken over een ruim balkon. De woningen hebben 
twee ruime slaapkamers en een badkamer met douche, vaste wastafel en toilet. De 
geriefelijke woonkamer biedt veel mogelijkheden voor de inrichting. De open keuken 
is voorzien van een 4-pits kooktoestel. Verder heeft de woning een ruime entree, een 
apart toilet en een inpandige berging met de cv-installatie, witgoed aansluitingen 
en voldoende ruimte voor de stalling van een scootmobiel. Deze berging is zowel 
vanuit het appartement als vanuit de centrale hal te bereiken.

Zorg- en dienstverlening
Zorgcentrum Proteion De Kreppel kan op ontzettend veel vlakken diensten verlenen. 
Denk bijvoorbeeld aan dagbehandelingen voor psychogeriatrie, fysiotherapie en 
logopedie. Bovendien biedt de Kreppel in samenwerking met ziekenhuis Laurentius 
in Roermond de mogelijkheid om een specialist te bezoeken. Maar er worden ook 
recreatieve bezigheden georganiseerd zoals meer bewegen voor ouderen, muziek, 
bakken en koken. Verder is er bijvoorbeeld een winkel en een restaurant. Het res-
taurant is dagelijks geopend voor koffie met vlaai, een lunch, een dagmenu of een 
feestelijk diner. Er zijn dus tal van mogelijkheden om het wonen in een zorgcentrum 
uit te stellen of zelfs te voorkomen. 

Zorg op afroep
Zorgcentrum Proteion De Kreppel ligt direct naast de 
nieuw te bouwen wooncomplexen. Bewoners zijn daarom 
24 uur per dag, 7 dagen per week verzekerd van de 
gewenste of noodzakelijke zorg- en dienstverlening.
Informatie over de mogelijkheden kunt u krijgen via 
Nicole Scheepers van het Zorgloket van Proteion Thuis via 
telefoonnummer 0475 850 360.

Inschrijven
Om voor een woning in de Catharina Staete of de Amalia 
Staete in aanmerking te komen is inschrijving als 
woningzoekende bij Wonen Zuid noodzakelijk. U kunt 
zich inschrijven via website www.wonen-zuid.nl. U kunt 
natuurlijk ook contact opnemen met het Serviceteam van 
Wonen Zuid via telefoonnummer 0475 355 355.


