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WEE persbericht 

 

Eindhoven, 2014-11-13 
 

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

Woongroep Elysion officieel gestart op Glorieuxpark Eindhoven 
Op 21 november 2014 is Woongroep Elysion Eindhoven (WEE) officieel gestart. 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 is gerealiseerd op het Glorieuxpark aan de 

Geldropseweg in Eindhoven. 

 
Elysion 

De negen leden van de woongroep hebben een verstandelijke beperking, sommigen ook een 

lichamelijke handicap. Deze handicaps waren bepalend voor de inrichting van de 

woonvoorziening en de nodige begeleiding en zorg door Lunet zorg. De meeste bewoners 
hebben dagbesteding. Twee van hen werken bij de sociale werkvoorziening van Ergon in de 

regio Eindhoven. 

 

Stukje geschiedenis 
De ouders zijn in 2005 gestart, en na een periode van oriëntatie en groepsvorming is in 

2009 de Stichting Woongroep Elysion Eindhoven (kortweg WEE of Elysion) opgericht. Kort 

daarna is een intentieovereenkomst getekend met Glorieux om het Glorieuxpark de 

woonvoorziening van Elysion te realiseren. In 2010 is Lunet zorg geselecteerd om de 

benodigde zorg te gaan verlenen. 
  

Nieuwbouw op het Glorieuxpark 

Op 30 november 2013 zijn de eerste palen geboord van het nieuwe gebouw waarin o.a. de 

negen appartementen en de gemeenschappelijke ruimten van Elysion gevestigd zijn. Op 1 
september 2014 kregen de bewoners de sleutel van hun appartementen en op 14 september 

zijn ze gaan wonen. Afgelopen jaar is extra hard gewerkt om dit allemaal mogelijk te 

maken. Op 21 november was de officiele opening in het Bezinnings- en Ontmoetingcentrum 

St. Joseph. Daarbij waren de bewoners, familie en de teamleden van Lunet zorg aanwezig. 
Ook vertegenwoordigers van organisaties die Elysion de afgelopen jaren geadviseerd en 

geholpen hebben waren erbij. De opening was een belangrijke mijlpaal na negen jaar van 

voorbereidingen!  

 

Ondersteuning 
De ontwikkeling van Elysion is mogelijk gemaakt door sponsoring en subsidies van de 

provincie Brabant, VSBfonds, Skanfonds, NSGK voor het gehandicapte kind, Fonds 

Verstandelijk Gehandicapten, Stichting Borro, Stichting G.G.D. Baron van Hardenbroek Van 

de Kleine Lindt en de Stichting Old Grand-Dad Club Nederland. Daarnaast hebben veel 
particulieren bijgedragen met acties en giften. Verder hebben we ondersteuning en advies 

gekregen van MEE, RPSW, Glorieux en Lunet zorg. Voor de bouwbegeleiding, domotica en 
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inrichting hebben we steun gekregen van MIBA Bouwmanagement, Erikzon en François 

Hospitality Services. 

 

De toekomst van het Glorieuxpark  
Woongroep Elysion past goed bij de visie van Glorieux: Leven met en zorgen voor elkaar, is 

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

de spiritualiteit van Stefaan Modest Glorieux en de leefregels van de oorspronkelijke 

bewoonsters van het Glorieuxpark. Glorieuxpark is een prachtig beschermd-wonen-gebied 
met wandelpaden, oude bomen, een schitterende vijver met uitzicht op de onlangs geheel 

gerestaureerde ‘Burgh’ (1912), een sprookjesachtige schepping van Jos Cuypers. 

Aanvankelijk bood Glorieuxpark uitsluitend onderdak aan de Zusters van Barmhartigheid. 

Vanaf 2008 is gewerkt aan de ontwikkeling van dit zorgpark. De spirit van die ontwikkeling 
bestaat uit duurzaamheid (energieneutrale woningen, cradle-to-cradle principes, biologische 

voeding); de zorg voor moeder aarde en een duurzaam en barmhartig zorgconcept, dat 

gericht is op een zinvol, lang, gelukkig en gezond leven. Momenteel wonen er 150 bewoners, 

waarvan 80 religieuzen. Dit jaar zijn er 35 nieuwe bewoners bij gekomen, waaronder de 

bewoners van Elysion. Naast de Woongroep Elysion zijn er twee kleinschalige woonhuizen 
voor psychogeriatrische bewoners gebouwd. Een daarvan is voor bewoners met een 

Nederlands-Indische achtergrond en de andere is op basis van een antroposofische leefstijl. 

 

---------------------------------------------- einde bericht------------------------------------------ 

 
 

 

 

 

 
 

Voor de redactie: 

 

Contact 
Woongroep Elysion Eindhoven (WEE) 

Nadere informatie kunt u krijgen bij de voorzitter van WEE, de heer F. Jansens, 06-

20249719  

Websites 

WEE: www.elysion-eindhoven.nl 

Glorieuxpark: www.glorieuxpark.nl 

Lunet zorg: www.lunetzorg.nl 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bijlagen: te gebruiken foto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


