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WEEtenswaardigheden 

 
Voorwoord 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van Woongroep Elysion Eindhoven. Deze brief 
sturen wij naar onze relaties (familie, ondersteuners, belanghebbenden of andersinds). 
Komend jaar gaan we een spannende en intensieve periode tegemoet, omdat medio 2014 
de woongroep naar verwachting operationeel is. We willen u daarom op de hoogte houden 
van de vorderingen rondom de bouw, invulling van zorg, invulling vacatures. Deze eerste 
nieuwsbrief heeft een meer algemeen karakter waarin we u kennis laten maken met de 
kinderen, onze zorgverlener Lunet zorg, Stichting Glorieux en de organisaties die ons 
steunen via sponsoring. 

 
De kinderen 

De negen leden van de woongroep 
hebben een verstandelijke handicap, 
sommigen ook een lichamelijke 
handicap. Deze handicaps zijn 
bepalend voor de inrichting van de 

woonvoorziening en nodige zorg. De 
meeste kinderen hebben 
dagbesteding. Twee kinderen werken 
bij de sociale werkvoorziening van 
Ergon in de regio Eindhoven.  

 
 

Stukje geschiedenis 
De ouders zijn in 2005 gestart, en na 
een ruime periode van oriëntatie en 
groepsvorming is in 2008 de Stichting 
Ons Groepke opgericht; de eerste 

naam van het wooninitiatief. Vanaf juli 2009 is de officiële naam Stichting Woongroep 
Elysion Eindhoven (kortweg WEE of Elysion). Het doel van Elysion is het ontwikkelen van een 
kleinschalige, veilige en inspirerende woonvorm en woonomgeving, met zorg en 
ontplooiingsmogelijkheden. Op 11 juni 2009 is een intentieovereenkomst getekend met 
Erfgoed Glorieux om op locatie van het Glorieuxpark in Eindhoven de woonvoorziening van 
Elysion te realiseren. In 2010 is Lunetzorg geselecteerd om benodigde zorg te gaan 
verlenen.  

 
Onze organisatie 
WEE is een stichting met een bestuur en werkgroepen. Maandelijks is er een algemene 
vergadering waarbij werkgroepen rapporten over de voortgang van de afgesproken 
activiteiten. Hierbij is ook onze vaste adviseur Jacqueline Weusthof van MEE aanwezig. De 
werkgroep zorg heeft regelmatig overleg met Lunet zorg. De werkgroep wonen onderhoudt 
het contact met de architect en bouwcoordinator van Glorieux. MIBA Bouwmanagement 
adviseert hierbij. De stuurgroep heeft de contacten met de bestuurder van Glorieux. 

 

     Woongroep Elysion Eindhoven 
WEE 

Sustenpas 23  
      5624 NB Eindhoven  

      040-2567784 
 www.elysion-eindhoven.nl 

info@elysion-eindhoven.nl 
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Status bouw 
De negen appartementen en de gemeenschappelijke ruimte zijn 
ondergebracht in het gebouw Ronse op de eerste verdieping. Het gebouw is op 
een duurzame manier ontwikkeld waardoor de energiekosten structureel laag 
zullen zijn. Tijdens het afgelopen jaar is er vrijwel maandelijks overleg 
geweest tussen onze werkgroep wonen en de bouwcoordinator van Glorieux 
en de architect Bo.2. Onderwerpen van overleg waren de afmetingen, 
inrichting en voorzieningen van de appartementen en de gemeenschappelijke 
ruimten. De planning is afgelopen jaren een paar keer aangepast omdat de 

ontwikkeling en de 
verstrekking van alle 

benodigde 
vergunningen meer tijd 
vergde dan 

oorspronkelijk 
verwacht. De 
omgevingsvergunning 

is eind augustus 2013 
afgegeven, maar er loopt nog wel een 
bezwaarprocedure van de omwonenden. De 
voorbereidingen van de bouw zijn al begonnen. 
De uitvoering start waarschijnlijk eind 
september of begin oktober. De bouw wordt 
uitgevoerd door Van der Maazen bouwgroep. 

  
Zorg 
Lunet zorg gaat de benodigde zorg verlenen. Onze kinderen hebben in meer of mindere 

mate een verstandelijke en soms ook een lichamlijke handicap. Werkgroep zorg heeft 
afgelopen twee jaar regelmatig overleg gehad met Lunet zorg over de zorg die specifiek per 
kind nodig is. Ook de functies van de medewerkers die de zorg gaan verlenen en de invulling 
van de zorg over de week, rekening houdend met dagbesteding en werk, is besproken. 
Binnenkort wordt ook de werving en selectieprocedure voorbereid. 

  
 

 
De 1e paal… 
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Groepsvorming 
Groepsvorming is een essentieel 
onderdeel in het proces naar zelfstandig 
wonen. Elke maand komen de kinderen 

bij elkaar om samen te eten en wat 
gezelligs te doen bij een van de ouders. 
Een paar keer per jaar is er een weekend 
met de kinderen. 

De laatste twee jaar gebeurt dat onder 

begeleiding van Lunet zorg medewerkers. 
Daarmee krijgt Lunet zorg ook een goed beeld van 
de kinderen en het groepsproces. Ook de ouders-
kinderen-broers en zussen hebben af en toe een 
bijeenkomst. 

   
Financiën  

De laatste pagina van deze nieuwsbrief geeft 
een overzicht van de organisaties die subsidies 
hebben verstrekt voor de ontwikkeling van 
WEE. Daarnaast organiseren de ouders ook 
regelmatig acties waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan WEE. Op 22 september lopen 
enkele ouders en relaties mee met de Dam tot 
Damloop 2013. In de week van 11 t/m 16 
november 2013 doen we weer mee met de 
NSGK collecte. De werkgroep financien gaat de 
komende maanden ook de contracten met 
Lunet zorg en Glorieux voorbereiden. 

 
 

Agenda 
- eind september/begin oktober start bouw 
- 22 september 2013: sponsor door deelname aan Dam tot Damloop 
- 27-29 september 2013: logeerweekend kinderen 
- 11 t/m 16 november 2013: nationale collecte NSGK 
 

 
Meer informatie? 
Contact met werkgroep PR&S: info@elysion-eindhoven.nl 

 

 
Midweek Weerterbergen; juni 2013 

 
Jaarlijkse BBQ kinderen-ouders-broers en zussen 

in de tuin van de familie Von Reth 

 
onze lopers van de Dam tot Damloop 
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VSBfonds

www.vsbfonds.nl

Provincie Noord-Brabant; Combifonds

www.brabant.nl

NSGK voor het gehandicapte kind

www.nsgk.nl

Skanfonds

www.skanfonds.nl

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

Wilt u ons ondersteunen?
Neem contact op met:

Secretariaat

Rian Lestraden

040 – 2567784

info@elysion-eindhoven.nl

De ontwikkeling van ons wooninitiatief wordt mogelijk 
gemaakt door subsidies van de volgende organisaties.

 

  

  


