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----------------------------------------------begin bericht-----------------------------------------------------------------------  

Eerste funderingspaal gebouw Woongroep Elysion Eindhoven op 

Glorieuxpark 

Op 30 november 2013 is de aftrap gegeven voor het nieuwe gebouw Ronse op het Glorieuxpark, 

waarin onder andere ook de negen appartementen voor de toekomstige bewoners van Woongroep 

Elysion Eindhoven (WEE) gevestigd zijn. Verder omvat het plan vier groepswoningen voor in totaal 26 

ouderen. Het gehele complex is energieneutraal. WEE is een ouderinitiatief uit de regio Eindhoven 

waarin ouders vanaf 2005 gestart zijn met de ontwikkeling van een kleinschalige woonvoorziening 

met zorg voor hun verstandelijk beperkte kinderen. De woonvoorziening wordt gerealiseerd door 

Erfgoed Glorieux aan de Geldropseweg in Eindhoven. De oplevering van het gebouw is gepland in 

september 2014.  

Visie van Glorieux 

De woongroep WEE past goed bij de visie van Glorieux: Leven met en zorgen voor elkaar, is het 

uitgangspunt voor bewoners en medewerkers op het Glorieuxpark. Deze visie vloeit voort uit de 

spiritualiteit van Stefaan Modest Glorieux en de leefregels van de Zusters van Barmhartigheid van 

Ronse. Sinds 2009 wonen ook de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes op het terrein. 

De unieke samenwerking, tussen WEE en Erfgoed Glorieux, past uitstekend binnen het 

oorspronkelijke gedachtegoed van de congregatie en brengt jeugd en senioren samen op deze 

prachtige locatie. 

Zaterdag 30 november gaan een aantal huidige en toekomstige bewoners, de start van de bouw van 

Ronse vieren. De bijeenkomst begint om 10.00 uur in de refter van de zusters. Vervolgens zal op 

feestelijke wijze de bouw worden “gedoopt”. 
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