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Wonen in uw eigen leefstijl

Meer weten?
Onze ouderen-/zorgadviseur informeert u graag
over passende ouderenzorg. Vraag vrijblijvend
om meer informatie.
T 040 294 75 00
E adviseur@glorieuxpark.nl
Glorieuxpark Eindhoven
Geldropseweg 170
5613 LN Eindhoven

5079

www.glorieuxpark.nl

Wonen in uw eigen leefsijl

Stefaan Modest Glorieux en de Zusters van
Barmhartigheid van Ronse

Even voorstellen...
Landgoed Glorieux is een prachtig, rustig privéterrein waar ouderen die er
alleen voor staan beschermd kunnen wonen. Leven met en zorgen voor elkaar
is het uitgangspunt voor onze bewoners én medewerkers. Deze visie vloeit
voort uit de spiritualiteit van Stefaan Modest Glorieux en de leefregels van de
oorspronkelijke bewoonsters van Glorieuxpark: de Zusters van Barmhartigheid
van Ronse.
Op Glorieuxpark is alle zorg op maat op één adres verzameld, van verzorging
tot verpleging. Daardoor kunnen bewoners meestal op ons park blijven
wonen, ook als de zorgbehoefte verandert.
Locatie
Landgoed Glorieux is een oase van rust binnen de ring van Eindhoven. Het is
niet ver gelegen van het centrum van Eindhoven en al haar voorzieningen,
maar eenmaal op het park waan je je in een geheel andere wereld. Het terrein
is ruim 12 hectare groot. Alleen al door de fysieke afmetingen van het park
wordt de nodige ruimte en rust geschapen, waardoor elke bewoner in alle rust
kan genieten van de prachtige natuur. Glorieuxpark is echt een unieke locatie
te noemen.
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Stefaan Modest Glorieux was een Vlaamse priester
uit de 19e eeuw. Hij zette zich vooral in voor de
bestrijding van armoede door te zorgen voor
onderwijs, werk, gezondheidszorg en ontspanning.
Hij is de grondlegger van de Congregratie van de
Zusters van Barmhartigheid van Ronse en de
Congregratie van de Broeders van Onze Lieve
Vrouw van Lourdes.
Deze zusters waren vooral actief in het onderwijs,
de gezondheids- en bejaardenzorg. In Nederland
was psychiatrische zorg de belangrijkste activiteit
van de zusters. In 1936 vestigden de zusters zich
in Eindhoven op het terrein van villa ‘De Burgh’,
waar zij psychiatrische zorg verleenden. Vanaf
1982 is dit terrein in gebruik als woonomgeving
voor religieuzen. Sinds 2010 wonen op het terrein
ook alleenstaande, zorgafhankelijke ouderen met
een christelijke achtergrond. Eind 2014 zijn ook
de leefstijlwoningen Lukashuis en Rumah Senang
in gebruik genomen.
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Samen leven
Genieten van uw oude dag: dat staat
bij Glorieuxpark voorop. Daarom
bieden we een breed pakket aan
welzijn, zingeving en zorg. We gaan
daarbij nadrukkelijk uit van wat u zelf
wilt en nog kunt. Waar nodig, krijgt
u ondersteuning en hulp op maat.
Daarbij behoudt u zoveel mogelijk
de regie over uw leven.
Tegelijkertijd versterken we met
verschillende activiteiten de onderlinge verbondenheid van bewoners,
want het gaat om samen leven én
samen zorgen. Die zorg gaat verder
dan mensen alleen. We willen ook
goed zorgen voor ons terrein en de
wereld om ons heen. Daarom staat
duurzaamheid bij ons hoog in het
vaandel. Dat uit zich onder andere in
het bewust omgaan met energie en
duurzaam gebruik van materialen.

Samen zorgen
Onze bewonersraad denkt actief mee
over nóg betere zorg voor elkaar.
Daarnaast kunnen we vertrouwen
op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Zij drinken bijvoorbeeld een
kopje koffie met een bewoner,
wandelen samen met een bewoner
door het park of bieden ondersteuning bij activiteiten. Vrijwilligers
voelen zich thuis bij ons en zijn altijd
van harte welkom.
Op Glorieuxpark nemen we de zorg
niet uit handen van de bewoner,
maar slaan we juist de handen ineen.
Samen zorgen we voor een goed
leven, met passende zorg!

Samen leven en zorgen voor elkaar staan centraal op Glorieuxpark.
Geborgenheid en respect vormen de basis van onze positieve leefgemeenschap. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers ondersteunen elkaar met
respect voor ieders overtuiging. Zo ontstaat er ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling. Daarbij kijken wij in de eerste plaats naar het persoonlijk welzijn
van onze bewoners. Want pas als u zich thuis voelt op Glorieuxpark, kunt u
positief bijdragen aan onze leefgemeenschap.
Alle zorg op één adres
Op Glorieuxpark vindt u alle zorg op één adres: van verzorging tot verpleging.
Daardoor kunnen bewoners meestal op ons park blijven wonen, óók als hun
zorgbehoefte verandert. Afhankelijk van de zorgbehoefte en individuele
wensen vinden onze bewoners hun eigen plek in:
• het verzorgingshuis Glorieux
• de kleinschalige leefstijlwoningen Zonnehoeve, Rumah Senang
en Lukashuis

Samen zorgen voor goede zorg
Glorieuxpark heeft nadrukkelijk oog
voor de behoeften en suggesties van
haar bewoners. Indien gewenst worden
de wensen persoonlijk met de bewoner
en diens mantelzorger besproken.
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Kleinschalig wonen in uw eigen leefstijl
Op landgoed Glorieux bevinden zich drie kleinschalige woningen met een
geheel eigen leefstijl, waar bewoners in een kleine groep samen wonen.
Elke woning biedt onderdak aan zes dementerende ouderen en voldoet aan
alle BOPZ-normen. De bewoners krijgen dag en nacht begeleiding, waarbij
de nadruk ligt op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en het behoud
van de eigen regie.
Elk van de drie gelijkvloerse, ruime woningen heeft een eigen karakter en is
van alle gemakken voorzien. Het eigen karakter is niet alleen te herkennen
in de inrichting en aankleding van de woning, maar ook in de gebruiken en
activiteiten. Huiselijkheid staat centraal bij de inrichting en het gebruik van de
woningen. De grote woonkamer met open keuken biedt alle ruimte om samen
te leven en elkaar te ontmoeten. Tegelijkertijd kan elke bewoner zich terugtrekken in zijn eigen zit-slaapkamer. Deze kamer richt de bewoner in naar
zijn persoonlijke smaak en met zijn eigen spullen. In de omsloten tuin kan
de bewoner zich in alle vrijheid bewegen.
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Bewoners van de woningen worden
gestimuleerd om de regie zo lang
mogelijk in eigen hand te houden
en zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Begeleiders en vrijwilligers
ondersteunen daarbij. Zij hebben oog
en oor voor de individuele wensen
en mogelijkheden van een bewoner.
Dit vertalen zij naar passende
activiteiten, waardoor bewoners
actief en betrokken blijven bij hun
woonomgeving. In de praktijk
betekent dit dat bewoners actief
meehelpen bij het dagelijkse reilen
en zeilen in het huishouden.
Zo helpen zij bijvoorbeeld zoveel
mogelijk mee bij het boodschappen
doen, koken, wassen en strijken.
Daarnaast kunnen bewoners meedoen aan de ‘buurtactiviteiten’,
zoals kienen of koffiedrinken, in
verzorgingshuis Glorieux.

De zorgbehoefte van elke bewoner
wordt vastgelegd in een individueel
leefplan. De persoonlijk begeleider is
verantwoordelijk voor de uitvoering
van dit zorgplan. Elke bewoner krijgt
24 uur per dag begeleiding van een
vast team. Het vaste team bestaat
onder andere uit een persoonlijk
begeleider, woonbegeleiders, medewerkers wonen en welzijn en een
aantal vrijwilligers. Deze ‘vertrouwde
gezichten’ geven de bewoners houvast en stabiliteit. Daarmee wordt
de zelfredzaamheid gestimuleerd.
De begeleiders bouwen een band
op met de bewoners. Hierdoor leren
zij elke bewoner goed kennen en
kunnen daardoor beter inspelen
op het karakter, de wensen en het
levensritme van elke bewoner.
Dit draagt wezenlijk bij aan het
welzijn.

Zo zelfstandig mogelijk wonen met
persoonlijke zorg: dat staat centraal
bij het kleinschalig wonen.
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Zonnehoeve
De bewoners van Zonnehoeve delen samen een christelijke achtergrond.
In lijn met de barmhartige visie van Glorieux is er veel aandacht en zorg voor
elkaar. De religieuze bewoners leven en wonen volgens de tradities van het
kloosterleven. Leven in gezamenlijkheid neemt dan ook een grote rol in.
De bewoners genieten van de huiselijke warme sfeer in de bescheiden
ingerichte woning. De maaltijden zijn eenvoudig, maar smakelijk.
We vinden het belangrijk om duurzaam te leven en beseffen dat we de aarde
in bruikleen hebben. De religieuze leefstijl is kenmerkend voor deze groep en
religie is dan ook een belangrijk onderdeel van de dagbesteding.
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De kleinschalige woning Zonnehoeve biedt plaats
aan zes bewoners met elk hun eigen ruime kamer.
Naast het slaapgedeelte is er een pantry aanwezig
en voldoende ruimte voor een gezellig zitje. In de
gezamenlijke woonkamer en keuken is alle ruimte
voor de bewoners om elkaar te ontmoeten.
·
·
·
·
·
·

woonkamer en keuken
1x apart toilet
2x badkamer, beiden met toilet
6 kamers met pantry
wasruimte
eigen tuin met kersenbomen
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De kleinschalige woning Rumah Senang biedt
plaats aan zes bewoners die hier in alle rust in hun
eigen Indische leefstijl kunnen genieten van hun
oude dag. De bewoners hebben elk hun eigen
ruime kamer met slaapgedeelte, pantry en zitruimte. In de gezamenlijke woonkamer en keuken
is alle gelegenheid om samen te praten, eten of
even in een gezellig hoekje de krant te lezen.

Rumah Senang
Rumah Senang betekent ’prettig huis’ en biedt dan ook een warm thuis aan
dementerende ouderen uit voormalig Nederlands Indië. De inrichting sluit
aan op de belevingswereld van de bewoners en ademt de Indische cultuur.
Regelmatig staat er een heerlijk Indisch maal op het fornuis te pruttelen,
maar ook de Hollandse pot komt zeker aan bod. Er is - mede dankzij onze
enthousiaste vrijwilligers - veel tijd om samen activiteiten te ondernemen,
zoals een bezoekje aan de Pasar Malam, samen spelletjes doen of een fijne
wandeling op het beschutte parkterrein. Op zondag gaan de bewoners graag
naar de kerkdienst in de kapel.
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·
·
·
·
·
·

woonkeuken en woonkamer met tv
2x apart toilet
2x badkamer, 1 met toilet
6x kamer met pantry
wasruimte en berging
eigen tuin met kersenbomen
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Lukashuis
Bewoners met een antroposofische leefstijl vinden een herkenbaar onderkomen in de kleinschalige woning Lukashuis. Hier is veel aandacht voor de
antroposofische gezondheidszorg, waarbij veel waarde wordt gehecht aan
het zelfhelende vermogen van de mens. Ons uitgangspunt is een natuurlijke
basis, altijd in overleg, waarbij we medicijngebruik proberen te beperken.
De aandacht voor gezonde voeding (biologisch-dynamisch) toont respect
voor de natuur en het eigen lichaam. De bewoners in het Lukashuis blijven
zich graag ontwikkelen. Creatieve activiteiten zoals tekenen, knutselen en
muziek komen dan ook ruim aan bod. Het beschutte park biedt alle ruimte
aan de bewoners om doelgericht in beweging te blijven.
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De kleinschalige woning Lukashuis biedt plaats
aan zes bewoners die op natuurlijke basis in een
harmonieuze omgeving van hun rust kunnen
genieten. Elk van de bewoners heeft een eigen
ruime kamer met een slaapgedeelte, keukenblok
en gezellige zitruimte. De huiselijke gezamenlijke
woonkamer met open keuken biedt veel ruimte
om samen te leven en met elkaar een groep te
vormen.
·
·
·
·
·
·

woonkeuken en woonkamer met tv
2x apart toilet
2x badkamer, 1 met toilet
6x kamer met keukenblok
wasruimte en berging
eigen tuin met kersenbomen
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Samen leven, samen zorgen
Barmhartig en liefdevol: dat kenmerkt de kleinschalige, persoonlijke ouderenzorg van Glorieuxpark. In een groene oase vinden alleenstaande
ouderen met een CIZ-indicatie een eigen thuis.
Tegelijkertijd is er volop ruimte voor sociale
contacten.
Samen leven, samen zorgen: dat is ons uitgangspunt. Daarbij gaan we uit van ieders persoonlijke
levenskracht. We hebben in woord en daad respect
voor de persoonlijke levenservaring en het eigen
karakter van elke bewoner.

Alle voorzieningen op een rij
Samen leven op Landgoed Glorieux betekent ook
dat u op ons terrein gebruik kunt maken van
allerlei faciliteiten.
Glorieuxpark beschikt over:
·
·
·
·
·

een kapsalon
een pedicure
fysiotherapie
fitness en gymnastiek
een leeszaal
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·
·
·
·
·

een bibliotheek
geestelijke verzorging
een kapel
een wandelpark
een dierenweide

Bijzonder aan Landgoed Glorieux:
· persoonlijke aandacht en zorg
· duurzaam woonzorgcentrum voor
ouderen die er alleen voor staan
· focus op welzijn en persoonlijke levenskracht
· respect voor de religieuze levensstijl
· zorg op maat
· vast team van begeleiders en vrijwilligers
· alle zorg en verpleging op één adres
· beschermd wonen in een huiselijke omgeving
· huisdieren zijn welkom
· eigen kapel op het terrein
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