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WEEtenswaardigheden 

 

Voorwoord 
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van Woongroep Elysion Eindhoven. Hierin kunt u 

lezen over de voortgang van de bouw, de kennismaking van de kinderen met de buurt en de 

werving van zorgmedewerkers. We geven ook wat meer informatie over de 

toekomstplannen van het Glorieuxpark. Verder stellen zich ook weer twee kinderen van de 
groep voor.  

 
De kinderen stellen zich voor… 

 (red.: in de woorden van Kirsten) 

Hoi ons kiek gaat verhuizen, zeggen ze  bij ons thuis. En 

ik neem mijn lieflings knuffel mee rakker, die is ook net 
24 jaar geworden. Mijn grootse  hobby’s zijn basketballen  

en  musical spelen. Ik woon nog thuis bij mij ouders en 

mij broer Jordy en ik heb ook huisdieren, mij hond diesel 

en mij vis flip en ik werk ook 2 dagen op de boerderij stal 
de groof. Ze hebben veel paarden, hondjes en een kalfje 

en lammetjes. Wij moeten in de paarden stallen met een 

riek het strooi los maken en soms lammetjes een flesje 

geven. Ik werk ook nog bij dagbesteding laan ten roode 
in Someren. Daar doe ik koken teken schilderen soep 

maken voor donderdag middags. Ik moet nog wel op 

zoek naar een nieuwe dagbesteding in Eindhoven, want 

Someren is te ver weg. Ik ga ook in Eindhoven 

basketballen als ik bij elysion woon. Wie zin heb mag 
langs komen als ik in Eindhoven woon ik heb er wel zin in 

om op mij zelf te wonen met een huis vol jongeren. Veel 

groetjes van Kirsten van den Nieuwenhof. 

   
(red.: In de woorden van Gaby) 
Ik ben gaby. Ik ben 23 jaar. Ik heb 2 zusen maar die woon niet meer 

thuis die woon in anstam. Ik woon in nu nog in best bij mama en 

papa en hond en poes. Ik werk bij kunst en ko en bij  henrica en 

elken vrijdag heb ik priev les met max en emilie bij mij tuis. 

Ik hou van schilderen en muiziek luisteren en tv kijken. Wonen bij 
elision, super leuk ik heb zin in eindlijk op me zijlf net als mij zusen. 

In mij huis wil ik een 2 puson bed en rood wc en tv. In does mooi 

tegels. 

 
23 april 2014: pannenbier 
Het kon niet missen, bijna alle kinderen waren bij de viering van het 

bereiken van het hoogste punt. De vlag werd door de kinderen, zuster Wilfrida en Ed 

Smolders in de mast gehesen. Ook de zusters, broeders en andere medebewoners van het 

Glorieuxpark, en de aannemer van der Maazen en een aantal vertegenwoordigers van 

onderaannemers waren erbij.  

     Woongroep Elysion Eindhoven 
WEE 

Sustenpas 23  
      5624 NB Eindhoven  

      040-2567784 

 www.elysion-eindhoven.nl 
info@elysion-eindhoven.nl 

 
Kirsten met Diesel 
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Hoogtepunt van 

deze middag was 

toch wel dat alle 

kinderen met hun 
ouders, in het bijzijn 

van Johan de 

uitvoerder, hun 

appartement in 
wording aan de 

binnenkant mochten 

bekijken. Zo kregen 

we voor de eerste keer een goed beeld van alle ruimten. De 
afbouw en afwerking van binnen is nu in volle gang en ligt op 

schema voor oplevering op 1 september. Meer fotos zijn te 

zien op de fotogallerij van onze website http://fotos.elysion-

eindhoven.nl 

  
 
 

Inrichting 

De meeste kinderen zijn nu ook bezig met het kiezen van 

meubels en kasten voor hun eigen appartement. Ook 
voor het inrichten van de gemeenschappelijke ruimte 

(keuken en zitkamer) hebben we advies gekregen van 

Chantal Ambaum en Femke Arts. Details voor stoffering, 

meubels, kleuren en materialen moeten de komende 

maand bepaald worden. Daarbij moeten we rekening 
houden met functionaliteit en veiligheid, zeker in 

verband met de beperkingen van onze kinderen. 

  
 

Prokkelen met bewoners en buren van Glorieuxpark 
Werkgroep groepsvorming heeft in samenwerking met MEE Eindhoven op woensdagavond 4 

juni een prokkel georganiseerd op park Glorieux in Eindhoven. Een prokkel is een 

ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking (zie www.prokkel.nl). Het doel hiervan 

was om de achterburen van Glorieux kennis te laten maken met onze kinderen, en om ze 

een kijkje te laten nemen op het park. Ook de zusters en broeders van Glorieux waren 
uitgenodigd. Helma (van MEE) had voor ballonnen en spandoeken gezorgd, om de 

genodigden naar de ontmoetingsplek te leiden. Vanwege het mindere weer mochten we 

gebruik maken van een ruimte in St.Joseph, een voormalige kapel, die verbouwd is en nu 

dienst doet als vergader/conferentie ruimte. Daar 
stond de koffie en thee voor ons klaar. Alle 

kinderen hadden iets lekkers gebakken. 

De opkomst met zo'n 50 belangstellenden was 

goed. Er werd door de buren en zusters en 
broeders van Glorieux volop gekletst met onze 

kinderen en hun ouders. Op het eind werd ook de 

nieuwbouw bezocht, waarbij Frans, de vader 

Frenk, uitleg gaf over het gebouw en de manier 

van bouwen. Al met al was het een zeer geslaagde 
prokkel, mede dankzij de hulp van MEE en de 

gastvrijheid van park Glorieux. 

 
Voorbereidingen voor het hijsen van 

de Glorieuxparkvlag 

 
Pannenbier op 23-4-2014 

 
Impressie van kleur en inrichting 

gemeenschappelijke ruimten  

 
Frenk in gesprek met zusters tijdens de Prokkel-

bijeenkomst op 4 juli 

http://fotos.elysion-eindhoven.nl/
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Logeerweekend kinderen 

Van 11 - 13 april zijn onze kinderen weer op weekend geweest. Tijdens dit weekend hebben 

ze, in plaats van groepsgesprekken, met elkaar vergaderd volgens een vergaderrichtlijn van 
Lunetzorg. Daarbij werd gebruik gemaakt van een flip-over. Op vrijdagavond hebben ze een 

DVD gekeken met als thema veiligheid en privacy. Tijdens deze film was te zien hoe cliënten 

met een verstandelijke beperking kunnen omgaan met hun veiligheid op het gebied van 

internetgebruik, veiligheid in het verkeer, jezelf veilig voelen in je appartement en de 
privacy tijdens verzorgingsmomenten. 

  
De toekomst van het 

Glorieuxpark  

Het Glorieuxpark is een 

prachtig gebied met 
wandelpaden, oude bo-

men, een schitterende 

vijver met uitzicht op de 

onlangs geheel gerestau-
reerde ‘Burgh’ (1912), 

een sprookjesachtige 

schepping van Jos 

Cuypers. Aanvankelijk 
bood het Glorieuxpark 

uitsluitend onderdak aan 

de Zusters van 

Barmhartigheid. Vanaf 2008 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het zorgpark. De spirit 

van die ontwikkeling bestaat uit duurzaamheid (energieneutrale woningen, cradle-to-cradle 
principes, biologische voeding uit eigen keuken); de zorg voor moeder aarde en een 

duurzaam en barmhartig zorgconcept, dat gericht is op een zinvol, lang, gelukkig en gezond 

leven. Nu wonen er 115 mensen: 80 religieuzen en 35 leken. Dit jaar komen er 35 leken bij. 

De foto geeft een overzicht van Glorieuxpark dat sinds kort de status van landgoed heeft 
gekregen. De nieuwbouw is voor verschillende doelgroepen. Naast onze woongroep Elysion 

komt ook een groep psychogeriatrische  patienten van Indisch-Nederlandse komaf en een 

groep met antroposofische achtergrond. Ook zal een groep van jonge alleenstaande vrouwen 

er komen wonen die op een eigentijdse manier in de traditie van kloosterzuseters wil leven. 
Op 3 juni is een speciaal artikel in het ED verschenen over onze woongroep Elysion. Voor 

meer informatie over het Glorieuxpark, zie www.glorieuxpark.nl. 

  
 

Sollicitatierondes voor het zorgteam 

De leden van werkgroep Zorg zitten opnieuw in een spannende fase: het begin van de 
sollicitatierondes. Na de inventarisatie van de benodigde zorg in een aantal rondes en het  

definitief vastgestelde zorgschema zal er medio september een team moeten staan die de 

zorg van onze jongvolwassenen op zich kan nemen. Er is volgens het protocol werving 

personeel een sollicitatiecommissie aan de slag gegaan in samenwerking met Lunetzorg. 
Daarnaast worden er in samenwerking met de werkgroep groepsvorming, avonden 

georganiseerd waar een voorselectie van geschikte kandidaten kennis maakt met onze 

kinderen. Voor de zomervakantie zal bekend zijn wie de medewerkers zijn die ons zorgteam 

gaan vormen. 

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

 
Overzicht van het Glorieuxpark  

mailto:info@elysion-eindhoven.nl
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De ontwikkeling van ons wooninitiatief wordt mogelijk gemaakt door subsidies van de 

volgende organisaties. 

 

De ontwikkeling van ons wooninitiatief wordt ook ondersteund door de volgende 

organisaties. 

  


