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De Wilgenhof in Stratum, Eindhoven  
 

     

Een rijke geschiedenis van ruim 150 jaar 

 

De plaats waar tegenwoordig het moderne woon- en zorgcentrum “De Wilgenhof” staat, kent 

een rijke voorgeschiedenis. Met enige regelmaat was het sinds 1868, het toneel van bouwen 

en breken. Er stonden voorheen een klooster met gasthuis, scholen en een kapel. 

 

Stratum was een langgerekt Brabants dorp. Van de Aalsterhut (Hut van Mie Peels) in het 

zuiden tot aan de Lakerloop in het noorden, nabij het dorp Tongelre.  

De bewoonde kern van Stratum bestond uit de Sint Joris parochie met een kerkje uit 1732. 

Dat stond aan de Gasthuisstraat (Kerkstraat?) 

 

Het ontstaan van de congregatie 

 

23 November 1832 is door pastoor Zwijsen uit Tilburg een “Gesticht van liefde” opgericht. 

Dat deed hij samen met drie zusters in de Tilburgse wijk 't Heike. De volledige naam van de 

congregatie: “Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid” 

 

Pastoor Zwijsen (1794-1877) werd in 1842 tot bisschop van ‟s Hertogenbosch gewijd en later 

tot aartsbisschop van Utrecht benoemd. 

 

In het dorp Stratum (tegenwoordig een wijk in zuid Eindhoven) is de eerste Sint Joriskerk 

bekend uit 1732. Deze had geen toren maar wel een bijgebouw, het “Luihuis”. 

De kerk werd 1847 vergroot, om in de toeloop van parochianen te voorzien. 

 

In Stratum was de niet onbemiddelde Pastoor Lombarts van het Sint Joris kerkje van 1860 tot 

1885 bezig met een vergelijkbaar initiatief.  

Met hulp van geldschieters, zoals de familie Van der Beken Pasteel en andere plaatselijke 

elite, liet hij op de grond van de kerk, naast de kerk een klooster bouwen. 

In 1863 had het “Algemeen Armbestuur” aan het kerkbestuur een stuk grond, gelegen naast 

de kerk met daarop wat bouwvallige krotten, voor dit doel afgestaan.   *1) 

 

  
 

    Pastoor Lombarts    *2)      De eerste Sint Joriskerk, met luihuis   

   Tekening Hendrik Spilman 1730      *3) 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zusters_van_Liefde_van_Onze_Lieve_Vrouw,_Moeder_van_Barmhartigheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eindhoven
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      Het eerste zusterklooster uit 1868    *4) 
 

De foto van het eerste klooster is hier en daar bijgetekend.  

De eerste “beroepsfotografen” moesten nog veel leren... 

 

In dit klooster zouden de “Zusters van Liefde” uit Tilburg komen wonen. 

Het nieuwe klooster zal in verband met de hygiëne voorzien zijn geweest, van een 

waterpomp, waterput of beide. Slechte hygiëne was vaak de oorzaak van kindersterfte en 

andere ziektes.  

De zusters konden komen, hun bedje was gespreid. De eerste 8 zusters arriveerden in 1869. 

 

Mogelijk werden zij verwelkomt door het Sint Joris Schutters Gilde dat een Gildekamer had 

in een Stratumse herberg. In 1869 was ouderling Theodorus van Gennip “schutterskoning”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Keizers- en Koningsschild van het Sint Joris Gilde “De Statumse Guld” 
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De zusters startten dat jaar met een kleuterschool voor 66 kinderen. Er was ook een studiezaal 

beschikbaar. 

Van de indeling van het eerste klooster is weinig bekend. Zeker is dat er verwarming was in 

de keuken. Ook een bij- of aanbouw voor opslag van stookhout en turf was aanwezig en niet 

te vergeten de toiletten. 

Het ontwerp was van architect H.J. van Tulder uit Tilburg, de aannemer De Rooy.   *5) 

Het zal zo gegaan zijn net als op andere dorpen, de nieuwsgierigheid der omwonenden 

vierden hoogtij. Om de zusters van dichtbij te zien bracht men cadeaus in de vorm van  

eieren en ander voedsel. Ook boden sommige boeren aan werkzaamheden te verrichten.  

Wat hadden zij gezien? 

 

Het waren geen geesten, en ze kwamen niet van God, 

Het waren vrouwen van haver tot gort 

En ze hebben echt wel geweten, 

Dat zij het moederschap konden vergeten. 

 

Het leven van elke dag 

Een belangrijke bijdrage aan de hygiëne: de “Poepdoos” Dat was een huiske dat velen van ons 

nog gekend hebben, het stond meestal buiten of in de schuur. 

Een houten geval met een zitplank, een rond gat in het midden en daar onder een ton. 

Die “strontton” was heel belangrijk voor het verzamelen van mest, voor de tuin of op het land. 

Soms kon dat rechtstreeks via een sleuf naar een openriool. Dat liet van Gogh ons weten. 

Hij noemde dat bij zijn ouders thuis, tussen huis en schuur, het kleinste kamertje.  

Zij die de ton-inhoud niet gebruikten, lieten deze o.a. ophalen door Sjef Peels van de 

Aalsterhut. 

Veel later rond 1915 heeft Jan van de Pas in de gemeente raad van Stratum flink uitgepakt 

tegen het idee van gesloten riolering. De kostbare stront mocht niet verloren gaan. 

Hij kreeg deels zijn zin, het werd een open riool. *6) 

 

    
 

Kees 
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De zusters droegen waarschijnlijk schoenen, die waren “van de rechte leest”, dus links en 

rechts waren hetzelfde. Dat was wel even wennen. Die schoenen moesten worden 

“ingelopen”, naar de voeten gaan staan. 

Met behulp van proppen nat papier of nat gras werd het leer soepeler en vervormbaar. 

Schoenen van de linker en rechter leest bestonden wel maar onbetaalbaar voor mensen met 

een kleine beurs. 

 

 

 

 
     Schoenenmuseum in Waalwijk   *7) 
 

De dorpelingen droegen hoofdzakelijk klompen, die waren zowel links als rechts maar daar 

moest men toch ook op leren lopen. Voor de kerk gang „s zondags werden de klompen wit 

geschuurd. Niemand kwam te laat in de kerk of ging te vroeg weg want dat liep in de gaten 

door het geklikklak van de klompen. 

Veel zusters waren van boerenkomaf, zij zullen er wel een varkentje en een geitje hebben 

gehad. De wintervoorraad deelden ze met de boeren zoals gezouten en gerookt vlees, 

peulvruchten, winterwortelen en koolsoorten en ingekuilde aardappelen. 

De vrijdag was een vleesloze dag, maar vis was geen vlees. 
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Of de „Wet tot regeling der jacht en visserij‟ ook gold voor de 7 waterlopen te Stratum weet ik 

niet. Zo ja, dat was dan een taak van de veldwachter om er op toe te zien.  

Zoetwatervis was voldoende aanwezig, verse zeevis was veel lastiger en nauwelijks te koop. 

Bukkum (bokking) was er wel en lang houdbaar. Deze gerookte of gestoomde haring moest 

van ver komen met paard en kar en een omweg. 

Toch zal af en toe naar de Eindhovense markt gegaan zijn voor een kistje bokking. 

Dit “armeluisvarken” werd veel in zo‟n katholiek dorp op vrijdag gegeten. Men zegt wel dat 

de pastoor dan paling kon eten. Maar dat was alleen als een palingstroper het had gebracht. 

Alle mensen droegen een vorm van hoofdbedekking, vaak ook 's nachts. Vooral de vrouwen 

waren goed gemutst. Dat waren in sommige gevallen hoofdluiskwekerijtjes. Mannen hingen 

hun pet, voor het slapen gaan, aan een uitsteeksel naast de bedstee. 

 

De oude "Taalschool" was al ingericht voor de opvang van oude mannen en vrouwen maar 

strikt gescheiden. Dat werd in 1916 sterk verbeterd. (Gasthuis) in klassen. De laagste klas was 

niet alles.  

 

Dat weten we van opa van Hout die daar woonde, de opa van Jo Bosch- van Hout (87). 

Zij bracht in haar jeugd, vaak een bezoek aan opa. Zij herinnert zich, dat opa vol zwarte 

spikkels zat, dat waren de vlooien-eitjes. Die beestjes waren daar niet zeldzaam. 

 

De oudjes werden bezig gehouden met groenten schoonmaken en aardappelen schillen. 

Bij een bezoek gaf hij altijd een pruim uit zijn mond weg, maar verbeterde dat snel door een  

cent te geven, om snoep voor te kopen. Opa van Hout is in Juli 1944 overleden, 83 jaar oud. 

 

 

  

   
  

 

 
 

Levenscyclus: 

Vlo – eitje – larf – pop – vlo  

Mensenvlo 
 
Robert Hooke (1635 – 1703) 
Micrographia. De afbeelding van 
“Pulex irritans” – de mensenvlo – 
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Aan de Looiakkerstraat stond een stellingmolen op een paar honderd meter van het klooster. 

De korenmolen zorgde voor meel en brood. Sommige boeren hadden zelf een bakhuisje dat 

gestookt werd met takkenbossen  (Mutsaard). 

                                                          

 
     Korenmolen aan de Looiakkerstraat    *8) 
 

De zusters leefden sober, in lange donkere kleding en lang ondergoed want onderbroeken 

bestonden nog niet. De 19
e
 eeuw was de eeuw van de uitvindingen. 

In 1870 werd de damesonderbroek  uitgevonden. Dat was een onderbroek met lange pijpen 

en zonder kruis de z.g. “snelzeiker”. De overgang van niks naar iets was toch even wennen. 

Er was dus nog een mogelijkheid om even tussen de boonstaken te hurken. 

De mannen moesten nog even wachten, die hadden een lang onderhemd tot de knieën.  *9) 

 

 
           “Snelzeikers” 

 

Onderwijs en opvang 

Vanaf 1870 had Stratum zijn eerste bijzondere lagere school, bij de zusters in bijgebouwen. 

Dat was een lastige taak omdat veel ouders nog analfabeet waren. 

In 1878 waren er al meer dan 400 kinderen bij de zusters op school en moest een verdieping 

worden gebouwd op een van de bijgebouwen.   *10) 

 

In 1891werd weer gebouwd om het gesticht geschikt te maken als ziekenhuis en een tehuis 

voor “ouden van dagen”. In 1894 werd de kapel gebouwd, door het moederhuis te Tilburg. 

Intussen was de nieuwe Sint Joriskerk afgebouwd en op 21 september 1885 ingewijd. 

Door deze verbetering kon de oude kerk naast het klooster  worden afgebroken. 

Het luihuis naast het klooster, bleef in aangepaste vorm voorlopig bestaan omdat de nieuwe 

kerk nog geen toren had. Die toren kwam pas in 1911. Het luihuis werd in 1914 afgebroken. 
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Het aantal zusters was toegenomen, dat is te zien op de begraafplaats van de overleden 

zusters, het Sint Joriskerkhof. 

In 1900 kwam weer een nieuwbouw tot stand onder leiding van de Tilburgse architect 

Goyarts met als aannemer Jac. van Gorp eveneens uit Tilburg. 

De eerste bouw heette De Zoete Naam Van Jezus , Gasthuisstraat 1 

De tweede bouw was de Sint Joseph stichting, Gasthuisstraat 2  

 

 
    

 

Men bleef bouwen. In 1903, 8 schoollokalen met een trappenhuis. 

In 1904 waren al weer 4 beneden en 4 boven lokalen nodig, die moesten uit eigen middelen 

worden bekostigd.  

De oude "taalschool" was al ingericht als tehuis voor oude mannen en vrouwen, maar 

strikt gescheiden, dat werd in 1916 sterk verbeterd.  

Er kwamen nieuwe kleuterscholen. Ook werd de voorgevel van het pension verbeterd door 

architect Clement.  

 

Een kweekschool oude stijl d.w.z. een opleiding voor streng onderwijs met losse handjes. 

In 1957 verrees een nieuwe ULO-school voor meisjes. 

Ook vermelde pastoor Sicking in zijn verhaal, waar alle bouwkosten vandaan kwamen. 

 

In De Wilgenhof wonen vrouwen van in de tachtig en negentig met herinneringen aan die 

schooltijd. Zoals de jaarlijkse sacramentsprocessie waarin zij “bruidje” waren, meestal in juni. 

  

 
Lui-huis Stratum Nieuwe Sint Joriskerk 1884 
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De processie vertrok vanuit de Sint Joris kerk met de pastoor en de monstrans onder het 

baldakijn. Een lange optocht met veel “bruidjes”, nonnen, misdienaars en genodigden. 

Met veel bekijks langs het begin van de Heezerweg, door de Gasthuisstraat, de huidige 

Sint Jorislaan naar de ingang van het kerkhof. Het lange zandpad naar de voet van het grote 

kerkhofkruis. (Calvarie berg ?) 

Daar stond het “rustaltaar”, hier vond de eucharistieviering plaats. De terugtocht was 

hetzelfde als de heenweg, “heel eerbiedig” volgens de bruidjes van vroeger.  

In de processie van 1938 waren meisjes van het patronaat als engelen verkleed. 

De foto met de meisjes en hun namen kreeg ik van mevrouw van der Heijden-Albers. 

   
   “Bruidjes van de sacramentsprocessie” (Engelen) 

     

Niet alle zusters waren leerkrachten. Er waren ziekenverzorgsters, werkzusters en nog 

veel meer, zelfs zusters die metselden, dus bouwvakkerswerk deden. Aldus oude scholieren.  

De zusters deden dus veel goed werk. 

Maar er was ook een keerzijde aan de medaille. In de kweekschool oude stijl moesten de 

leerkrachten streng optreden, zo nodig met “losse handjes” en dat gold ook 

voor de burgerleraressen die daar les gaven. 

 

Zo vertelde mevr. Lena Coppens-Schel over wat vooral haar oudere zus meemaakte . 

Dat was billenkoek met de aanwijsstok, “kontje, kontje wat-maakte-ze-mee”. 

Ze kon nauwelijks meer zitten. Dat vond vader Schel te ver gaan. Hij ging er op af om 

juffrouw (x) te spreken. Na een kort gesprek heeft hij haar waarschijnlijk alle hoeken van het 

leslokaal laten zien, aldus Lena. Zeker is dat linkshandige kinderen het extra moeilijk hadden. 

Ze moesten persé rechts leren schrijven, anders werd de linkerhand het een liniaal bewerkt. 

 

De volledige congregatie naam van de kloosterlingen was: 

"Zusters van liefde van O.L. Vrouw moeder van Barmhartigheid".  

Gezien de keerzijde van de medaille werd door oud leerlingen die naam om gedoopt in: 

" Zusters van liefde, en krengen van Barmhartigheid. " 

  

Ook de zusters hebben niet het eeuwige leven. 

In de kloostertuin was een begraafplaats voor overleden zusters.   

Vanaf 1958 tot 1972 zijn hier 42 overleden en in de kloostertuin begraven. 

Zij zijn tijdens de afbraak van 1973 opgegraven en naar het Sint Joris kerkhof overgebracht. 

Zie op deze begraafplaats de stille getuigen. 

 

  

 

 

 
Rond 1935, in de kloostertuin bij de 

kapel. Leider van het patronaat: 

Kapelaan van Bruggen 

 

Van links naar rechts: 

 

Links 

Nel Gubbels, Net v.d. Wiel, Dahlia Teunis, Riek 

Strijbos, Toos  v.d. Heyden- Albers 

 

Rechts 

Anny Evers, Jo Strijbos, Ans Trienus, 

Rasa van Gurp, Tonys 
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De overblijfselen zijn, voorzien van alle namen, in een “familiegraf” met een grote sluitsteen, 

bijgezet. 

Daarnaast staan de kruizen van de later overledenen, die in de Wilgenhof hebben gewoond. 

 

 
 

De bestaande stichting "Den Elzent" die het hele kloostercomplex in 1972 had gekocht 

en in delen heeft afgebroken. De aanloop naar afbraak en nieuwbouw was werk van twee 

stichtingen. De afbraak van het klooster vond plaats in december 1972 en januari 1973. 

 

In 1974 kwam de naam: "Stichting woonvormen voor ouderen Eindhoven" tot stand. 

Tevens het eerste woonvormen complex voor ouderen in Nederland. 

De voorzitter van beide stichtingen was de heer P.F.H.M. Specken. 

 

Nieuwbouw 

De eerste nieuwbouw door de stichting woonvormen was het woon en zorg centrum 

"Kortonjo " Herman Gorter laan 1.  De tweede nieuwbouw was aan de Gasthuisstraat. De 

opdrachtgever was de stichting "Den Elzent" . 

De architect kwam van "Bureau Werkgroep 4" gevestigd in de Tramstraat. 

De aannemer was Moeskops uit Bergeijk, aldus de heer Specken. 

 

De naam "Wilgenhof" is, na enig onderzoek in de omgeving, toen ook geboren. 

Er stond destijds niet ver hier vandaan een oude wilg in een weiland. 

Dit stukje geschiedenis was voldoende voor de heer Specken om de naam 

"Wilgenhof" te gaan voeren. Die naam is niet meer weg te denken. 

 

Hier staat ook nog een treurwilg, bij de plaats waar de overleden zusters werden begraven. 

Ik schat dat deze boom omstreeks 1955 is geplant. 

Ook de “paardenkastanje” bij vijver zal van die tijd zijn. 

De zilverlinde in de tuin aan de Sint Jorislaan heeft mogelijk de eerste zusters nog gezien. 

De nieuwbouw "Wilgenhof " werd in de jaren 1975/1976 snel bevolkt. 

De 27 zusters van liefde kwamen terug van klooster sint Jozef aan de Heezerweg. 

Ook bewoners van "Huize Den Elzent", dat verbouwd moest worden, kwamen hier. 

Er was ruimte genoeg, er stond nog een deel leeg... 
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De officiële opening volgde wat later, in 1977. 

In een mooi krantenartikel werd dat weergegeven. (zie hier onder)   

Opgezocht door Evi Penninx van de Activiteitenbegeleiding. 

 

 
 

Tijdens de opening 25 maart 1977, zijn er ook boompjes geplant. 
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De eerste directeur was de heer Meijers en de receptioniste mevrouw Schellekens.  

Aldus Annie van de Berg- van Gerwen, die hier al bijna 40 jaar werkt. Zij was toen 18 jaar 

en werd Manusje van alles, dat is nu nog zo. 

Tiny Boudewijns was bouwvakker bij Moeskops maar stapte na de bouw over naar de 

Wilgenhof in de technische dienst als huismeester. Het middagmaal werd verzorgd door de 

centrale keuken van huize Kortonjo. Dat kwam per vrachtauto naar een warmhoudruimte om 

van daar uit naar de bewoners gebracht te worden. De chauffeur was Sjaak van der Heijden.  

De appartementen hadden en velen hebben nog een keuken met zijraam. 

Dat zijraam werd gebruikt om het middagmaal binnen te schuiven en de afwas  

weer op te halen. Hiervoor waren veel medewerkers of vrijwilligers nodig.   

                    

  
 

Er was een grote keuken, ongeveer waar die nu nog is. Meer naar het midden een 

recreatiezaal. Om de mensen, vanuit de keuken, in de zaal van drankjes e.d. te kunnen 

voorzien, moest men via de gang naar de zaal. De recreatiezaal had een soort keukenblok met 

warm en koud water. 

De voorgevel aan de Gasthuisstraat had op de begane grond revalidatie-appartementen. 

Aan de achterzijde, waar het personeel nu een kantine heeft, was een aanbouw voor 

dementerenden. Deze aanbouw had de naam "De Wel" en bestaat niet meer. 

  
   Entree Schalmstraat 

 

De eerste, de tweede en de derde etage waren verzorgingsappartementen. 

De vijfde etage was voor mensen met geestelijke stoornis en heet nu nog "De Qwint". 

Op de eerste etage waren 4 à 5 appartementen in gebruik als ziekenboeg.  *12) 

 
 Het middagmaal kwam per vrachtauto *11) 

 

Bewoners en medewerksters 
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Veel gegevens zijn met stukjes en beetjes losgepeuterd van personeel dat hier 20 jaar 

of langer werkt of heeft gewerkt. Ook bijzondere bewoners komen aan bod omdat ze opvielen 

door hun activiteiten en aanwezigheid. 

Zoals zuster Salvina Derwort. Zij woonde op de 4
e
 etage kamer 434, dat is tegenover de 

kapel. Van de nog aanwezige zusters, was zij de enige in nonnenkleding. 

Zij verzorgde de kapel en was ook behulpzaam in de pastorie van de Sint Joriskerk. 

Volgens Annie van de Berg, gedroegen de nog aanwezige zusters, zich als heiligen.  

Ze gingen regelmatig in groepsverband naar de Sint Joriskerk. Ze versierden hun 

appartementen met een wijwatervaatjes en veel kruisen, zelfs op het toilet. 

In de recreatiezaal zaten ze bij elkaar in een apart hoekje. 

Een deel van de verzorging aan de Gasthuisstraat kreeg gratis koffie, thee en gebak en met 

Kerst en Nieuwjaar een flesje wijn. 

 

Ook pastoor J.M. van den Heuvel viel op. Hij woonde ongeveer 7 jaren, in parterre-

appartement Nr. 19. Hij was geboren op 21 jan. 1922 in Mierlo Hout en was na zijn 

priesterwijding, 5 jaar kapelaan te Liessel.  

Later bouwpastoor in Groesbeek en verder als “Herder” tot 1981 en komt dan naar 

Eindhoven. Waarschijnlijk om gezondheidsredenen komt hij naar De Wilgenhof. 

Merkwaardig dat hier niemand weet waarvoor hij hier was, misschien als Rector?  

Dat was in die tijd niet ongebruikelijk. 

Pastoor van den Heuvel is op 10 Juli 1989 in Nijmegen overleden. 

 

Er was geen wasserette, veel was werd opgehaald en gebracht door wasserij Morgenlicht. 

Onder de gebouwen was een kruipruimte met een betonvloer, echter door de vochtigheid 

ongeschikt als opslagplaats. 

 
 

Wilgenhof Gasthuisstraat,  

jaren-70 voorgevel 
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Eigenlijk waren er 3 vleugels n.l. de Gasthuisstraat de Schalmstraat en een aansluitende tussen  

vleugel aan de Sint Jorislaan, met aan de andere zijde, uitzicht op het binnenplein. Op de 

eerste etage van de middenvleugel waren kantoren en vergaderruimte, dat is nog zo. 

Op de begane grond, waren een: servicebalie, bruin café, winkeltje, kapsalon en een pedicure. 

Tussen de recreatiezaal en het bruincafé was een biljartzaal. 

 

Het personeel had de handen vol en richtte een soort personeelsvereniging op. 

Men bedacht bezigheden voor de inwoners en draaide daar zelf in mee. 

Er werden bonte avonden bedacht met voordrachten en feestjes met muziek en dans. 

De internationale dag van de oudere werd gevierd met een talentenjacht. 

Johannes van de Moosdijk als drummer, 85 jaar jong. Alie Pero als Bakelse boerin.  

Eens per jaar was er een tuinfeest op de binnenplaats, wat toen nog een grote zandbak was. 

Het feest werd opgesierd met allerlei tentjes en een orkest, versnaperingen ontbraken ook niet. 

De “Stichting Woonvormen” vond dit prachtig. De voorzitter heeft daarop voor de 

carnavalsavond 1000 gulden geschonken.  *13) *14) 

 

 
 

Er moesten nog wat aanpassingen en verbeteringen plaats vinden, zoals de binnenplaats. 

Van die zandbak werd een nette tuin van gemaakt. 

 

In 1999 ontstaat de naam Vitalis. Door een fusie met het verpleeghuis "De Weerde". 

De stichtingen woonvormen hadden een prijsvraag bedacht voor een nieuwe naam 

om de stichtingen onder één hoedje te vangen. 

Die naam werd bedacht door de voormalige directeur van de De Weerde, Peter Spit. 

Vita talis (Latijn) = “Zo is het leven”. Vitalis (Latijn) = Vitaal. 

Er waren wel problemen om dat die naam al bestond. Toch was er een oplossing omdat 

er een martelaar heilige is geweest met de naam St.Vitalis. 

Sindsdien kennen we Eindhovense Woonvormen onder de naam Vitalis. 

 

Met het aantal aanwezige zusters ging met snel bergafwaarts.                                          

Op 31 December 2000 woonden er nog 7 zusters in de Wilgenhof. 

Op 31 December 2001 woonden er nog 4 zusters in de Wilgenhof. 

Op 31 December 2002 woonden er nog 4 zusters in de Herman Gorterlaan.                        

 

In 2004 verbleven er geen zusters meer in de Wilgenhof, wel nog 2 elders in Eindhoven. 

Deze zusters zijn verhuisd naar de kloosterbejaardenhuizen van de congregatie in Moergestel 

en Tilburg.  *15) 
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Opgravingen en een grote verbouwing 

Begin 2004 waren er plannen voor een uitbreiding van het woonzorg centrum 

"De Wilgenhof " te Stratum. 

De oude Sint Joris parochie, bestaande uit een kerk met rondom een begraafplaats en een 

klooster annex gasthuis. Alvorens tot de uitbouw over te gaan, vond in mei en juni 2004 

een archeologische opgraving plaats. Dat onder leiding van gemeente archeoloog Nico Arts. 

Het doel van het onderzoek was de ouderdom van het dorp Stratum en de fundering van de 

oude kerk in kaart te brengen. Van de middeleeuwse kerk werd niets gevonden. Deze bleek in 

opdracht van de pastoor en het kerkbestuur in 1886/1887 volledig te zijn verwijderd. (pastoor 

Lombarts 1860/1897). 

Verrassend was de vondst van een deel van de voormalige begraafplaats van de parochie. 

Zie hieronder de opgravingen van het oude Sint Joris kerkhof. 

 

 
 

De daarop volgende verbouwing voltrok zich in twee fases. De eerste was de vleugel aan de 

Gasthuisstraat. De bewoners van de verzorging verhuisden naar "Huize Den Elzent". 

De verzorgers pendelden tussen Den Elzent en de Wilgenhof. 

Bewoners van de dementenafdeling "De kwel" verhuisden naar de Vonderhof in de    

Willemstraat en deels naar de Berckelhof Generaal Cronjestraat in Tongelre.   *16) 

 

 
 

  

 

 

“Stratum van Kist naar Kast”.  *15) 
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De overige bewoners bleven hier met de nodige aanpassingen zoals de verlenging van de 

recreatiezaal met een container in de tuin. Dat werd een eetzaaltje op de plaats waar nu de 

vijver is, bereikbaar van uit kamer 17. 

 

De tweede fase was de vleugel aan de Sint Jorislaan met een stukje Gasthuisstraat het huidige 

“Wilgen Staeten”. Dat zijn 14 luxe appartementen, 2 per etage, begane grond tot etage 7. 

De rest van de tweede fase werd fors aangepakt. Dit tot grote ergernis van veel bewoners,  

Stof en lawaai waar je niet omheen kon, hoofdpijn was een veel voorkomend verschijnsel. 

Het personeel had er minder moeite mee, ze zeiden „dat het eerst een troep moet worden om 

het weer netjes te krijgen‟.     

 

 
 

De nieuwbouw aan de Sint Jorislaan kreeg een driehoekige vorm in twee gedeelte. 

Deel een werd het Restaurant Magnolia, 25 meter lang en 7 etages hoog. 

Deel twee de recreatie zaal , 35 meter lang met een plat dak reikent tot de tweede etage van de 

oude gevel. De breedte van de driehoekige zaal is daar 25 meter, aan de buitenkant. 

Het plat dak is begroeid met Sedumplantjes, een mini daktuin. 

De overige gebouwen waar geen 7 etages waren zijn tot die hoogte opgetrokken. 

Van buitenaf is dat goed te zien, de overgang van baksteen naar donker grijze bijzondere 

tegels. Ook de rode raam-omlijstingen vallen op. 

De nieuwbouw heeft meer dan 2 jaar tijd in beslag genomen. 
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Binnen waren de veranderingen alleen merkbaar voor bewoners die er al langer woonden en 

personeel. De verhuisde bewoners konden terugkomen, dat deden ze echter niet allemaal. 

Er was nu meer woonruimte, toch was er weer snel een wachtlijst voor nieuwkomers.  

Ook werd een mooie tuin aangelegd met een grote verscheidenheid van planten en een vijver. 

Het mooie binnentuintje was echter weer terug bij af, platgereden. 

Waar nu de vogelkooi staat was destijds de van alles winkel van Van Nistelrooy. 

Op 8 november 2010 is die winkel overgenomen door gemakswinkel Jafra. 

 

Na wat aanpassingen werden bijgebouwen geplaatst aan de Schalmstraat. 

In het jaar 2008 werd de bouwput gegraven voor een gebouw met luxe appartementen en 

een ondergrondse garage. Het werd een glazenhuis met 5 verdiepingen met de naam 

Residentie Wilgenhof. Zowel de voorzijde als de achterzijde zijn van een zeer donkere 

steensoort, net metselwerk. 

Het platte dak is afgewerkt met een laag grind, dat is vanaf de hogere gebouwen te zien. 

Begin 2010 kwamen daar de eerste bewoners die de forse huur konden betalen. 

Je komt er zo maar niet binnen, door allerlei beveiligingssystemen vind ik de vrijheid 

bedenkelijk. De bewoners zullen daar wel anders over denken, een veilig gevoel? 

Enige tijd later werd een nieuwe bouwput geschapen, op de plaats van het rommelige tuintje. 

Dit werd een verbinding tussen de Residentie en de oude zuidgevel door middel van gangen. 

De moderne bouwmethoden waren van uit de bestaande gebouwen goed te volgen. 

Het stenen gevelwerk is afgewerkt met ruwe zwarte natuursteen, zeer fraai. 

De dakafwerking werd versierd als mini-daktuin met diverse soorten sedum. 

 

 

 
 

Het geheel heet nu “Paviljoen”, met de nieuwe hoofdingang "Wilgenhof " aan de 

Schalmstraat. De receptie is hier naar overgeplaatst, even als gemakswinkel Jafra  

op 11 oktober 2011. Andere ruimten kregen namen als:  

"De Huiskamer van Stratum, Dagverzorging en Vergaderzaal". Boven die ruimten is een 

etage, daar is nu een buurt-bibliotheek. 

Het middendeel wordt voor evenementen gebruikt, zoals de vrijdagochtendmarkt. 

In 2014 was hier zelfs een mini dierentuin. Ook schoolkinderen zijn hier vaak te gast. 
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        Onder deze treurwilg lagen de Zusters van Liefde begraven 

 

Als “tussendoortje” werd in de Gasthuisstraatvleugel op de zuid-westhoek een extra lift 

aangebracht tot de zevende etage, dat was in 2013. 

Och de veranderingen zijn nooit van de lucht, soms onprettig zoals een andere huisbaas. 

We moesten al meebetalen aan glazenwassen en de groenvoorziening. Onze ramen mogen we 

nu zelf laten wassen. De hoge ramen worden gewassen met behulp van zeer zware hijskranen 

zonder rijplaten. Hier door zijn de grasborders veranderd in karrensporen, zie maar dat het 

weer goed komt. Ook het vervangen van dode planten zou geen luxe zijn.    *17) *18) *19)  

 

Wat de toekomst brengen zal, laat zich raden. Bouwen en breken kan altijd nog. 

Veranderen hoort bij tijd en dat wordt door ons oudjes vaak niet begrepen.  

Het leven is hier prima!  

Vita talis “Zo is het leven”, laten we het daar op houden. 

 

Dank aan medebewoners, directie en personeel van toen en nu. Zij vormden de onmisbare 

schakels voor dit boekje, door het ophalen van herinneringen en het terbeschikking stellen van 

documenten en foto‟s.  

Dank aan mijn zoon Ad, voor het samenstellen van teksten en afbeeldingen. 

 

 
 

C.A.H. (Kees) Verkooijen, 2016 

(Geb. 28-09-1926)  
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* NOTEN 

 

 

1) Bijdragen tot de geschiedenis van Eindhoven, Sint Joris in Stratum, door pastoor 

J.J.M. Sicking blz. 67 t/m 71 

 

2) Pastoor Lombarts van de Sint Joris parochie te Stratum (1860- 1897) 

 

3) Google, de oude Sint Joris kerk ( 1489- 1889 ) met luihuis.  

Tekening van Hendrik Spilman 1730 

 

4) Foto uit: General Archive Sisters off charity Tilburg, mevr. Liniane Hecker.  

De fotografie werd in 1839 uitgevonden door de Fransman Daguere.  

Om een afdruk toonbaar te krijgen, werd deze meestal “geretoucheerd = bijgetekend”.  

http://www.sistersofcharity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7&

Itemid=6&lang=nl   

http://www.scmm.nl/fotoalbum/2013/03/feest-180-jaar-congregatie 

 

5) Eerste zusterklooster te Stratum. Ontwerp architect H.J.van Tulder en aannemer de 

Rooy, beiden uit Tilburg. 

 

6) Herinneringen aan Stratum rond de eeuwwisseling, door Herman de Groot  (blz. 31) 

http://dehhaagh.punt.nl/content/2007/01/scheitbak-poepdoos-

kattebak?pagefor=commentpagination_content_331140&pagenr=0 

 

7) Schoenenmuseum Waalwijk. http://www.schoenenmuseum.nl 

 

8) Eindhoven in beeld,  Peter Vermeulen. 

 

9) Ondergoed museum Bennekom. 

Museum Bennekom http://www.oudbennekom.nl/doc-centrum/ 

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2049137/Museum-Bennekom-snelzeiker-

eerste-vrouwenonderbroek 

 

10)  Bijdragen tot de geschiedenis van Eindhoven, Sint Joris in Stratum, door pastoor 

J.J.M. Sicking (blz. 86) 

http://www.vakbladvitruvius.nl/vakbladvitruvius/pdfs/Vitr.nr3.apr08_Kloosters.pdf 

http://www.philipsreclamekunst.nl/kunstenaars/53-biografieclementmathieu 

 

11) Eindhoven in beeld. 

 

12) Info: Ineke Donata van de Kooy, van personeel naar bewoonster. 

 

13) Info: medebewoonster Annie van de Berg- van Gerwen. 

 

14) Info: Evi Penninx, activiteitenbegeleiding. 

 

  

http://www.sistersofcharity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=6&lang=nl%20
http://www.sistersofcharity.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=6&lang=nl%20
http://www.scmm.nl/fotoalbum/2013/03/feest-180-jaar-congregatie
http://dehhaagh.punt.nl/content/2007/01/scheitbak-poepdoos-kattebak?pagefor=commentpagination_content_331140&pagenr=0
http://dehhaagh.punt.nl/content/2007/01/scheitbak-poepdoos-kattebak?pagefor=commentpagination_content_331140&pagenr=0
http://www.schoenenmuseum.nl/
http://www.oudbennekom.nl/doc-centrum/
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2049137/Museum-Bennekom-snelzeiker-eerste-vrouwenonderbroek
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2049137/Museum-Bennekom-snelzeiker-eerste-vrouwenonderbroek
http://www.vakbladvitruvius.nl/vakbladvitruvius/pdfs/Vitr.nr3.apr08_Kloosters.pdf
http://www.philipsreclamekunst.nl/kunstenaars/53-biografieclementmathieu
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15) “Stratum van Kist naar Kast”.   

http://www.atelier-terreaarde.nl/images/stories/site/pdf/specials/03.pdf 

 

16) Info: Generaal archief, zusters van liefde, Liniane Hecker Tilburg. 

 

17) Info: Marie Ceciel Daris receptie, Jolanda Rooijakkers restauratie. Daarnaast hebben 

diverse andere personeelsleden en medebewoners, bijgedragen aan dit verhaal. 

        

18) Aan directeuren geen gebrek. Na de heer Meijers, de heer Groenendijk,  

        de heer van de Reijt,  de heer Vroome, de heer van de Schoor, 

        nu mevrouw Wilma Langewisch (?) 

 

19) Nog wat namen van ruimten 

 

 Begane grond  

 Restaurant: Magnolia 

 Dagverblijf:  Speckenzaal 

 Servicebalie:  't Wilgje  

 Plataan:  Kleine vergaderruimte 

 Kunst en cultuur: Sophora 

         

 Eerste etage 

 Cedrus:  Activiteitenzaal 

 Robinia:  Vergaderruimte 

  

20) Dit boekje en andere publicaties zijn online te vinden op: 

http://keesverkooijen.weebly.com 

 

 

      ...en, er zijn al weer pittige veranderingen op komst... 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atelier-terreaarde.nl/images/stories/site/pdf/specials/03.pdf
http://www.atelier-terreaarde.nl/images/stories/site/pdf/specials/03.pdf
http://keesverkooijen.weebly.com/

