
De Burgh zelf is al meer dan 100 jaar oud. 
Het werd in 1912 gebouwd voor de familie 
Smits van Oyen. In 1936 kocht de Congre-
gatie van de Zusters van Barmhartigheid dit 
landhuis en gebruikten het 
als zorgverblijf voor psychia-
trische patiënten. 

Tot in de jaren tachtig hielden 
de zusters zich daar mee be-
zig.  De congregatie vergrijsde 
en de zusters hadden gelei-
delijk aan zelf hulp nodig. Ze 
hadden hun erfgoed kunnen 
verkopen, maar hebben er bewust voor ge-
kozen Glorieuxpark geschikt te maken voor 
bewoners met een behoefte aan begeleid 
wonen, verzorging of verpleging. In eerste 
instantie werd het een klooster-bejaar-
denoord voor een vijftigtal zusters van de 

eigen congregatie, maar nu 
biedt Glorieuxpark woon-
ruimte aan 150 personen. 
En niet alleen aan religi-
euzen. Zestig procent van 
de bewoners is inmiddels 
“leek”, die deels gelovig zijn. 
Al wordt natuurlijk wel van 
iedereen verwacht respect 
te hebben voor andermans 
overtuiging. 

Alle mensen die er, 
om wat voor reden 
dan ook, alleen voor 

staan, zijn op Glorieuxpark welkom 
als bewoner. En ze kunnen er 
meestal blijven wonen. Een thuis-
zorgorganisatie levert desgewenst 

een volledig pakket thuis-
zorg. Als dat uiteindelijk niet 
meer toereikend is, kunnen 
bewoners verhuizen naar een 
ander gebouw op hetzelfde 
terrein. Nog altijd in de eigen 
vertrouwde omgeving dus. 

De gemeenschap op 
Glorieuxpark is inmiddels een soort 

dorp geworden, maar wel een dorp met 
ongeveer 800 vierkante meter prachtig 
landgoed per inwoner.Onder de bewoners 
van Glorieuxpark zijn groepen die een-
zelfde cultuur delen. Daar is bewust voor 
gekozen omdat mensen, als ze toe zijn aan 

een verzorgende 
omgeving, zich 
meer thuis voelen 
bij mensen met 
dezelfde achter-
grond. Zo zijn er 
speciale ‘leefstijl-
woningen’ voor religieuzen, voor Indische 
Nederlanders, voor antroposofen maar ook 
voor mensen met een  psychogeriatrische 

achtergrond. 

Er zijn allerlei acti-
viteiten waar be-
woners aan mee 
kunnen doen. Gewone 
‘verzorgingshuis-
activiteiten’ zoals 
het stimuleren van 

bewegen maar op Glorieuxpark worden 
bijvoorbeeld ook Tai Chi lessen gegeven. 
En verder zijn er nog heel wat meer groeps-
activiteiten. Het prachtige terrein zelf biedt 
daarvoor ook volop inspiratie. 

Naast bewoners 
en het personeel 
zijn er ook zo’n 100 
vrijwilligers actief. 
Veelal gekoppeld 
aan de bewoners. 
Er zijn elektrische 
deelauto’s beschikbaar, al of niet bestuurd 
door vrijwilligers. Een bezoek aan bijvoor-
beeld het ziekenhuis is zo geregeld.

Nieuwe bewoners zijn welkom op 
 Glorieuxpark. Op het terrein staat gebouw 
Terhaghe waar jarenlang de Zusters 
van Liefde woonden. Twintig van deze 
appartementen zijn grondig gerenoveerd 
en nu als middenklasse huurappartement 
beschikbaar voor alleenstaanden. Met of 
zonder zorgindicatie. Huren kan al vanaf 
€ 745,00 per maand. 
De minimum leeftijdsgrens is 60. Die 
grens is bewust gekozen om de ‘dorps-

gemeenschap’ vitaal te houden waardoor 
mensen af en toe ook wat kunnen doen 
voor de buurman of buurvrouw. Zoiets 
past in de geest van een unieke woonplek 
als Glorieuxpark. 

De eenkamerappartementen zijn zelfstan-
dig en comfortabel en bestaan uit een 
woonkamer,  kitchenette en badkamer. 
De oppervlakte is ongeveer 40m2. 
In gebouw Terhaghe woont iedereen 

zelfstandig in zijn of haar eigen apparte-
ment. Men ontmoet de medebewoners 
in de gezamenlijke ruimtes. Zo wordt 
de privacy van het eigen appartement 
afgewisseld met sociale contacten. Indien 
nodig kan een volledig pakket thuiszorg 
geleverd worden en er is altijd 24-uurs 
nabijheid van zorgmedewerkers. Indien de 
zorgzwaarte het toelaat, streven we ernaar 
om bewoners vanuit Terhaghe te laten 
verhuizen naar andere locaties op het Glo-
rieuxpark, zodat een bewoner in dezelfde 
vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Wanneer Terhaghe niet meer de juist plek 
is om zorg te ontvangen, kijken we samen 
met de bewoner en familie naar de beste 
optie om goede zorg op maat te realise-
ren. Op Glorieuxpark en indien noodzake-
lijk buiten Glorieuxpark.

Meer informatie via de coördinator service & verhuur van Woondiensten Glorieux: 040-294 7530 of wonen@woondienstenglorieux.nl.

Huurappartementen op Glorieuxpark beschikbaar

Zelfstandig wonen op landgoed Glorieuxpark
In Eindhoven achter De Burgh, het iconische gebouw aan de Geldropseweg, ligt het Glorieuxpark. Een park 
van ruim twaalf hectare groot en een oase van rust binnen de ring. Niet ver van het centrum met al haar 
voorzieningen. Een plek waar je je bijna in een andere wereld waant. Maar ook een plek waar je kunt wonen.


