Zelfstandig en verzorgd wonen in Terhaghe
Samen leven en zorgen voor elkaar op Glorieuxpark.

Glorieuxpark is een prachtig duurzaam landgoed van ruim 12 hectare, nabij het centrum van
Eindhoven. Deze weelderig groene oase van rust biedt een geborgen verblijf aan diverse
doelgroepen die harmonieus samenkomen op ons landgoed.

De organisaties op het Glorieuxpark zijn ontstaan vanuit de
Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse die in
1845 gesticht is door Stefaan Modest Glorieux (1802-1872). De
spiritualiteit van vader Glorieux en het geestelijk testament van de
Zusters van Barmhartigheid vormen het uitgangspunt voor alle
activiteiten die ondernomen worden.

Gebouw Terhaghe
Van oorsprong is gebouw Terhaghe een kloosterverzorgingshuis. Gebouwd in 1991 voor de Zusters
van Liefde van Jezus en Maria. Onder de huidige bewoners bevinden zich nog enkele zusters en
broeders. Zelfstandig wonen (eventueel met zorg) vormt de basis van de dienstverlening. De
kloostersfeer is in het dagelijks ritme nog steeds herkenbaar. Zo is bijvoorbeeld de kapel op Terhaghe
nog steeds in gebruik.

De appartementen
Er zijn 40 appartementen in gebouw Terhaghe. Deze hebben allemaal een woonkamer inclusief
kitchenette, een slaapkamer en badkamer. De oppervlakte is ± 40m2.
Naast uw eigen appartement zijn er in Terhaghe algemene ruimtes om elkaar te ontmoeten en
gezamenlijk te eten. Er vinden in de refter en in de kapel met regelmaat activiteiten plaats. De
warme maaltijd wordt gezamenlijk genuttigd en er wordt dagelijks koffie en thee geschonken in de
refter op gezette tijdstippen. Ook is er met regelmaat een vaste kapper, fysiotherapeut, pedicure,
apotheek en huisarts op locatie aanwezig.

Samenwerking met Sint Annaklooster
Een appartement in Terhaghe huurt u van Woondiensten Glorieux.
Sint Annaklooster levert de zorg op Terhaghe. Deze zorg wordt
gefinancierd vanuit de ZVW (extramurale zorg) of vanuit een Volledig
Pakket Thuis (WLZ-indicatie) bij een zwaardere zorgvraag (t/m ZZP4).
De schoonmaakkosten van het appartement worden ook rechtstreeks
door Sint Annaklooster gefactureerd.

Servicepakket
Naast de maandelijkse huur- en servicekosten betaalt u ook voor een vastgesteld servicepakket,
waaronder een warme maaltijd. Er is een 24-uurs bereikbaarheid van zorgpersoneel.

Interesse
Momenteel zijn er enkele appartementen beschikbaar. Bel vrijblijvend voor meer informatie met
onze coördinator service & verhuur van Woondiensten Glorieux via 040-2947530 of via e-mail
wonen@woondienstenglorieux.nl

