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Wees welkom bij Aldenborgh
Verzorgd wonen in een groene oase  
 

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wat als dat 
niet meer lukt in uw eigen huis? Dan biedt Zorgvilla Aldenborgh 
u een warm thuis. Bij ons woont u zelfstandig, voorzien van 
hoogwaardige zorg, veel comfort en een goede service. Gastvrijheid 
staat bij ons centraal. Vanuit een oprechte relatie met u en uw 
familie zorgen wij ervoor dat u gelukkig en zorgeloos woont in een 
veilige en vertrouwde omgeving. 

Aangenaam leven zoals u dat gewend bent
Van onze verpleegkundigen, verzorgenden, welzijnscoach, gastheren en 
-vrouwen tot onze keukenchefs en tuinmannen: bij Aldenborgh geven wij u 
alle zorg, ondersteuning en hartelijkheid die u nodig heeft om optimaal van 
het leven te genieten. Wij zetten alles op alles om van Aldenborgh uw thuis te 
maken. Zo kunt u elke dag deelnemen aan een gevarieerde dagbesteding en 
activiteiten. Schilderen, wandelen, naar het theater of gezellig samenzijn met 
familie. Bij Aldenborgh kunt u blijven doen wat u graag doet. 

Ons fraaie, natuurrijke landgoed ligt in een groene en waterrijke omgeving 
nabij Roermond. Aldenborgh telt in totaal 32 luxe appartementen die van alle 
gemakken en faciliteiten zijn voorzien waar u alleen of met partner kunt wonen. 
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Over Zorgvilla Aldenborgh
—

Wanneer thuis wonen niet meer gaat, 
bieden wij u dag en nacht de ondersteuning, 
warmte én aandacht die u nodig heeft. We 
bieden niet alleen hoogwaardige zorg, maar 
ook wooncomfort, goede service en veel 
gastvrijheid. Vanuit een oprechte relatie 
met u en uw familie zorgen wij ervoor 
dat u gelukkig en zorgeloos kunt leven in 
een veilige en vertrouwde omgeving. Ons 
uitgangspunt? U kunt zoveel mogelijk het 
leven leiden zoals u dat gewend bent. 

Sfeervolle en luxe woonbeleving
Zorgvilla Aldenborgh ademt een historische 
sfeer. Ons schilderachtige landgoed 
van circa 3,3 hectare telt 32 moderne 
seniorenwoningen die van alle gemakken en 
faciliteiten zijn voorzien. Het monumentale 
landhuis en karakteristiek herenhuis 
kenmerken het landgoed. Beide zijn in 1740 
gebouwd en verkeren na jarenlange renovatie 
in topconditie. Oude en moderne elementen 
doorkruisen elkaar, zodat u een sfeervolle en 
luxe woonbeleving ervaart. 

Bijzonder monument 
Onze woningen zijn omringd door een goed 
onderhouden parktuin met eeuwenoude 
bomen en romantische lanen. In de oude 
Maasbedding ligt een grote vijver waar flora 
en fauna goed vertoeven. 

Helemaal verscholen in het groen staat een 
bijzonder rijksmonument: de ruïne van een 
middeleeuwse woontoren. 

Deze toren maakte deel uit van ‘de 
oude burcht’. Hieraan ontleent Zorgvilla 
Aldenborgh haar naam. Van oudsher genoot 
men vanaf deze toren van de prachtige 
vergezichten en het rivierenlandschap die 
onze omgeving rijk is. 

Bij Zorgvilla Aldenborgh voelt u zich thuis. Daar zorgen wij voor. We bieden u 
alle zorg en begeleiding voor een aangenaam leven. Van alle gemakken en zorg 
voorzien, met veel ruimte voor uw persoonlijke wensen. En dat op een prachtige 

locatie. Verzorgd wonen in een groene oase. 
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Wat u van ons mag verwachten:
• persoonlijke zorg voor mensen die kwetsbaar ouder worden;

• somatische, langdurige en dementiezorg;

• 32 sfeervolle zorgappartementen en diverse algemene ruimtes;

• samenwonen met uw partner is mogelijk;

• u houdt zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven;

• familie is altijd welkom: mee-eten, overnachten en meedenken;

• onze medewerkers zijn bij u op bezoek.

Zorgvilla Aldenborgh is een initiatief van Monique en Hans Smals. 
Met passie voor de zorg en het ondernemerschap bieden zij een 
warm thuis voor ouderen: 

“Wat is er mooier dan mensen een mooi 
hoofdstuk in hun leven te geven op een plek 
waar men zich thuis voelt? Als u kwetsbaar 
ouder wordt, is hoogwaardige zorg belangrijk. 
Maar het is de aandacht die de glans eraan 
toevoegt. Daarom bent u bij ons bewoner. Samen 
kijken we naar mogelijkheden en wensen. Zo 
vormen we met u een echt thuis.” 

Monique en Hans Smals, initiatiefnemers Zorgvilla Aldenborgh

Uw welzijn is onze zorg
Bij Aldenborgh staan we voor professionele 
en hoogwaardige zorg met alle aandacht 
voor u. Uw welbevinden staat centraal. 
Daarom vinden we het belangrijk dat u zoveel 
mogelijk kunt leven zoals u dat gewend bent. 
Onze zorg- en servicemedewerkers staan 
dag en nacht voor u klaar om de optimale 
zorg en service te verlenen. Onze villa biedt 
zorg en comfort aan senioren met een 
langdurige of tijdelijke zorgbehoefte.

De gezichten van Aldenborgh
De omgeving kan nog zo mooi zijn, maar het 
is de warmte van de medewerkers die het 
grootste verschil maakt. Dag en nacht staan 
onze medewerkers voor u klaar. Zij kennen u 
door en door en weten wanneer u behoefte 
heeft aan een praatje, een knuffel of tijd 
voor uzelf. Samen zorgen we ervoor dat 
Aldenborgh als úw thuis voelt. 
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Langdurige zorg 
Heeft u langdurige zorg nodig? Kunt u 
niet langer in uw eigen omgeving blijven 
wonen? Bij Aldenborgh krijgt u de zorg die 
u nodig heeft en voelt u zich direct thuis. 
Ons team van betrokken mensen voelt zich 
zeer verbonden met u en zorgt ervoor dat 
u zoveel mogelijk kunt leven zoals u dat 
gewend bent. Daarom staan onze zorg- en 
servicemedewerkers altijd klaar om u de best 
mogelijke zorg en service te verlenen. 

U kunt bij ons terecht voor:
•  Somatische verzorging: ouderen met 

een somatische zorgvraag lijden aan een 
(of meerdere) chronische lichamelijke 
ziekte(n). Voorbeelden hiervan zijn hart- 
en vaatziekten, diabetes, kanker, niet-
aangeboren hersenbeschadiging, astma 
en COPD, reuma, MS of de ziekte van 
Parkinson. 

•  Psychogeriatrische verzorging: senioren 
die psychogeriatrische verzorging nodig 
hebben, lijden door ouderdom aan een 
beperking van de geestelijke vermogens. 
Bekende voorbeelden hiervan zijn 
dementie of Alzheimer.

Tijdelijke zorg 
Overweegt u tijdelijke verpleging en 
verzorging in een rustige, comfortabele 
woonomgeving? Bijvoorbeeld na een 
ziekenhuisopname en u nog niet voldoende 
bent hersteld om zelfstandig te wonen? Of 
wanneer u thuis woont en afhankelijk bent 
van (mantel)zorg, maar u tijdelijk wilt uitrusten 
in onze mooie, groene omgeving? Ook dan 
kunt u terecht bij Zorgvilla Aldenborgh.

Gespecialiseerde zorgmedewerkers 
We voelen ons 24 uur per dag 
verantwoordelijk voor uw welzijn. 
Daarom hebben we bij Zorgvilla 
Aldenborgh alle disciplines, kennis 
en vaardigheden op het gebied van 
verpleging, verzorging én hospitality in 
huis. U kunt gebruikmaken van de diensten 
van de specialist ouderengeneeskunde, 
psycholoog, fysiotherapeut, professionele 
dagbestedingscoaches en gastvrouwen- en 
heren. Onze keukenchefs, tuinmannen en 
medewerkers voor uw uiterlijke verzorging 
maken ons team compleet. Op die manier 
geven we u niet alleen de zorg en steun die u 
nodig heeft, maar zorgen wij er ook voor dat 
Aldenborgh als een echt thuis voelt. 

Onze inzet voor uw welbevinden
Wij zijn alert, bieden een luisterend oor en voelen uw emoties en 
behoeften aan. Samen met u maken we een zorgplan. Daarin staat 
wat u leuk vindt om te doen, wat u zelfstandig kunt en waarbij u 
ondersteuning nodig heeft. Vindt u het prettig als een van onze 
medewerkers met u meegaat naar een doktersafspraak? Dát doen 
we graag voor u! Gaat u graag wandelen of naar het theater? Dan 
zorgen wij ervoor dat u dat kunt blijven doen. 

Wij staan dag en nacht voor u klaar om goede zorg en 
service te verlenen. We vinden het belangrijk dat:

•  u samen met uw familie en het team de dagelijkse  

gang van zaken bepaalt;

•  u zoveel mogelijk regie en inrichting over uw leven behoudt;

•  u zich veilig en behaaglijk voelt dankzij sociale contacten  

en ondersteuning;

•  uw familie zich welkom voelt om mee te eten,  

te overnachten en mee te helpen in de zorg;

•  onze medewerkers een onderdeel van een normaal  

huishouden vormen;

• onze medewerkers er voor u zijn. 

Onze zorg
—

Wordt u ouder en kwetsbaarder? Heeft u goede zorg nodig om aangenaam verder te 
leven? Dan zijn we er voor u. Bij Aldenborgh bieden we u zowel langdurige als tijdelijke 
zorg. Professioneel en hoogwaardig, met alle aandacht voor u. Uw welbevinden staat 
centraal. Samen met uitmuntende zorgprofessionals bieden we u een veilig thuis. Een 

vertrouwde plek waar u zoveel mogelijk kunt leven zoals u dat gewend bent.
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Zorg in huis én op locatie
—

Wij proberen altijd in contact te staan met uw eigen, vertrouwde huisarts. 
Soms is dat door de afstand niet mogelijk. In dát geval wijken wij, in 
overleg met u, uit naar een huisarts in de omgeving van Roermond. 

Daarmee behoort een bezoek aan de huisarts, ergotherapeut of 
fysiotherapeut in onze eigen salons en behandelkamers tot de uitgebreide 

mogelijkheden. Maakt u van deze zorg gebruik op locatie? Desgewenst 
vergezellen we u tijdens uw afspraak. 

Proteion
Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen, werken we samen met 

Proteion. Zij ondersteunen ons op het gebied van kwaliteit, ICT en 

administratieve diensten. Zo werken we er samen aan om onze bewoners 

van de best mogelijke zorg te voorzien. In deze strategische samenwerking 

verenigen we het beste van twee werelden: goede zorg, dichtbij de mensen. 

Met onze samenwerking bieden we u:

• een specialist ouderengeneeskunde;

• een psycholoog;

•  kwalitatief hoogwaardige zorg door bijscholing van ons 

personeel en periodieke inspecties;

• een stevig zorgbeleid, ondersteund door Proteion;

• degelijke administratie, doordat Proteion ondersteunt met ICT.
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Wonen 
—

Wonen bij Zorgvilla Aldenborgh is wonen én zorg op topniveau. Een thuis waar ons 
betrokken team zich met liefde en persoonlijke aandacht voor u en uw naasten inzet. 

Want échte zorg is voelbaar! Vanuit onze een-op-een relatie en onze passie voor 
de zorg kunnen wij u de aandacht en begeleiding geven die u wenst. Zodat u, met 
alle gemakken van dien, verder kunt leven zoals u dat gewend bent. En dát op een 

unieke locatie in een prachtige, rustieke omgeving. 

Een luxueus appartement
Landgoed Aldenborgh telt 32 luxe appartementen van 50m2. U woont in uw eigen woning, 
eventueel samen met uw partner. De appartementen zijn ruim en van alle gemakken voorzien:

• volledig rolstoeltoegankelijk en voorzien van vloerverwarming en -koeling;
• een eigen woonkamer met tv;
• een slaapkamer met een modern, verrijdbaar bed en een ruime kastenwand;
• een badkamer;
• een privéterras met twee stoelen en een tafel;
• persoonsalarmering en wifi; 
• de mogelijkheid om samen te wonen met uw partner;
• een bijzonder dak met sedum (groen dak) en zonnepanelen. 

•  een restaurant met eigen keuken en chef;
•  een comfortabele lounge met open haard;
•  een sfeervolle oranjerie met zitjes;
•  een salon waar u met medebewoners of 

bezoek kunt vertoeven;
•  diverse dagbestedingsruimten;
•  een fysiotherapieruimte met fitness;
•  een gemeenschappelijk terras met 

uitzicht op de prachtige tuin;

•  voorzieningen als een kapsalon, een 
schoonheidsspecialist(e) en een pedicure;

•  uitgebreide dagbestedingsmogelijkheden 
onder begeleiding van een welzijnscoach;

•  drie logeerkamers voor gasten;
•  was- en strijkservice;
•  oplaadplaats voor scootmobielen;
•  kiss and ride en een grote 

bezoekersparkeerplaats.

Gemeenschappelijke ruimtes
Naast uw ruime privéappartement is het ook goed toeven in één van onze 
gemeenschappelijke ruimtes:
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Een prachtige omgeving  
Onze zorgvilla en appartementen worden omringd door 

een parkachtige tuin van ruim 3 hectare. De historische- en 
architectonische aanleg maakt het extra bijzonder. Onze eigen 

tuinmannen onderhouden de tuin dagelijks. Geniet van de natuur 
en maak een wandelingetje door de tuin. En ziet u zichzelf al in 
het zonnetje zitten, genietend van het uitzicht op een van onze 
parkbankjes? Dát is pas verzorgd wonen in een groene oase!
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Bourgondisch genieten
We vinden het belangrijk dat u bij ons geniet zoals u dat thuis gewend 
bent. Ook wat eten betreft. In overleg met onze keukenchefs is er veel 

mogelijk. Gezellig samen in het restaurant of loungegedeelte eten? 
Koffiedrinken op uw eigen terras? Ook uw familie is van harte welkom 
om een hapje mee te eten (tegen kostprijs). Wilt u een feestje of een 

familiediner organiseren? Ook dat regelen wij voor u.

Service 
—

Aangenaam leven zit in kleine dingen en is voor iedereen anders. Daarom zijn onze 
voorzieningen en service erop gericht dat u zich thuis voelt bij Aldenborgh. Welke 

dagbesteding heeft uw voorkeur? Welk eten vindt u lekker? Of hoe laat staat u graag 
op? Maar ook een bezoekje aan de pedicure of een kop koffie op het terras kunnen 
wonen fijn maken. Daarom stemmen we onze zorg volledig af op uw wensen en 

behoeften. Zodat u alleen nog maar hoeft te genieten. 
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Bezoek? Graag!
Een plek waar u zich thuis voelt, is een plek waar uw naasten zich 
welkom voelen. Dáár zijn onze voorzieningen op gericht. Gezellig 

kletsen met familie en vrienden in de knusse gastenkamers, lounge 
of ons restaurant onder het genot van een kopje koffie en een lekker 
stukje vlaai. Wordt het wat later? Geen probleem, onze chef bereidt 

graag een extra bord (tegen kostprijs). Ook overnachten in een 
van onze drie familiekamers is mogelijk. Zeker een aanrader na een 

familiediner of feestje. 

Uw eigen ritme 
Thuis volgt u uw eigen ritme. Bij Aldenborgh zorgen we ervoor dat u 
uw ritme kunt behouden. U bepaalt uw eigen activiteiten. Wilt u naar 

het theater of het museum? Een spelletje doen met uw medebewoners 
in het loungegedeelte of liever lezen in uw eigen woonkamer? 

Houdt u van koken of tuinieren? Uw wensen staan centraal. Deze 
leggen we vast in uw persoonlijke zorgplan. Onze gespecialiseerde 

dagbestedingstherapeut adviseert u graag. Heeft u spontaan zin in iets 
anders? We zijn benieuwd hoe we u kunnen helpen!
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Komt u bij ons wonen? 
Dan ontvangt u deze zorg:

•  Verpleging: bij Aldenborgh stemmen we onze verpleegkunde en verzorging 
volledig af op uw zorgvraag. Ook signalerende, begeleidende en voorlichtende 
handelingen vallen hieronder.

•  Persoonlijke verzorging: onze verplegenden en verzorgenden helpen u bij uw 
dagelijkse verzorging en persoonlijke hygiëne.

•  Begeleiding: wij bieden u passende hulp en de steun die u nodig heeft, zodat u 
dagelijkse handelingen makkelijker kunt oppakken. Alles voor uw glimlach!

•  Dagbesteding: samen maken we het gezellig. Daarom organiseren we bij 
Aldenborgh elke dag recreatieve, sociale en stimulerende activiteiten waar u 
aan mee kunt doen. Onze welzijnscoach, gastvrouwen en -heren begeleiden u 
desgewenst bij uw favoriete activiteiten. 

•  Eten en drinken: dagelijks ontvangt u een lekkere, versbereide maaltijd van 
onze eigen chefs. De doordachte samenstelling van de maaltijden, sluit aan op 
uw wensen en behoeften. En wat dacht u van gezonde versnaperingen, een 
stuk vlaai op zijn tijd en een ruime keuze uit dranken? Uiteraard houden wij altijd 
rekening uw eventuele diëtenwensen.

•  Schoonmaakservice: onze bewoners kiezen voor Aldenborgh, omdat zij naast 
goede zorg waarde hechten aan gemak en luxe. Het spreekt voor zich dat u niet hoeft 
om hoeft te kijken naar het huishouden. Ons team is onderdeel van uw huishouden, 
maakt schoon, verzorgt uw wasgoed en verschoont het bedden- en linnengoed.

•  Samenwonen: uw echtgenoot of geregistreerde partner mag natuurlijk 
meeverhuizen naar Zorgvilla Aldenborgh. We bespreken de mogelijkheden graag 
met u. 

•  24/7 monitoring: bij Zorgvilla Aldenborgh staan uw gezondheid en veiligheid 
voorop. Daarom is zeven dagen per week, 24 uur per dag zorgpersoneel 
aanwezig

Financiën  
Heeft u een zorgvraag? Dan kunt u bij ons komen wonen. De kosten van uw 
verzorging worden (gedeeltelijk) betaald. Dit gebeurt vanuit de Wet langdurige zorg 
(Wlz) en de Zorgverzekeringswet (ZvW). 

Verblijfs- en zorgkosten
Bij Aldenborgh maken we onderscheid tussen verblijfs- en zorgkosten. 
Verblijfskosten zijn een vast maandelijks bedrag en zijn niet gekoppeld aan het type 
of de hoeveelheid zorg die u nodig heeft. Het betreft de huur, het eten, de kosten voor 
telefoon en internet, het onderhoud van uw appartement, enzovoorts. De zorgkosten 
hebben betrekking op de persoonlijke zorg die u nodig heeft. Deze verschillen per 
persoon. Bij een zorgindicatie, worden deze kosten (deels) vergoed. 

Meer weten? We vertellen u er graag meer. Ook vindt u meer informatie op onze 
website www.aldenborgh.com. 
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Verzorgd wonen in  
een groene oase

— 
Een fijn, nieuw thuis vinden kan best lastig zijn. Dat begrijpen we. We helpen 

u er graag bij. Onze unieke locatie in een van de groenste stukjes van Limburg, 
sfeervolle interieurs en aandacht voor u maken van Aldenborgh uw thuis. We 

doen er alles aan om u de beste zorg te verlenen. Oók geven we u de aandacht en 
service die u verdient. En dat begint bij onze eerste kennismaking. We komen graag 

bij u langs. Wilt u graag kennismaken op onze locatie? De koffie staat klaar!

Maak een afspraak
0475 22 82 00  |  info@aldenborgh.com

Adres
Oudeborgstraat 12  |  6049 CT Herten  |  0475 22 82 00

info@aldenborgh.com  |  www.aldenborgh.com 

Onze locatie is uitstekend bereikbaar via diverse uitvalswegen, de A73 en het openbaar 
vervoer. Ons terrein biedt voldoende parkeergelegenheid. Om de hoek vindt u de 

Maasplassen en diverse winkels. Het centrum van Roermond bevindt zich op 15 minuten 
rijd- en fietsafstand.
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