
Zorg in beeld

Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe 
in Helmond



Voor u ligt een fotoboek uitgegeven door stichting Sint Annaklooster. Met dit boek beoogt de stichting u als 

belangstellende of als mogelijk toekomstige zorgvrager te informeren over de palliatief terminale zorg die 

onze stichting biedt in Helmond. Deze zorg wordt door middel van beeld en woord weergegeven. 

De palliatief terminale zorg van stichting Sint Annaklooster wordt gegeven in Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe 

in Helmond. Deskundige zorg die aansluit bij de wensen van de zorgvrager op een plaats die comfort en kwaliteit 

van leven en sterven mogelijk maakt. 

Wij hopen dat dit fotoboek u zal raken.

Namens alle medewerkers van stichting Sint Annaklooster.



Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe 
in Helmond

Hospice en logeerhuis 

Valkenhaeghe in Helmond is 

één van de zorgvoorzieningen 

van stichting Sint Annaklooster.





Het gebouw “Valkenhaeghe” is een zijvleugel van het voormalige Carolus Borromeus College. 

Deze vleugel werd in 1950 gebouwd naar een ontwerp van één van de meest bekende 

Helmondse architecten: Jan Magis.

Na 1970 werd het gebouw weer onderdeel van het Carolus Borromeus College en ging het dienst 

doen als “talenvleugel” waar Nederlands, Engels, Frans, Duits en de klassieke talen Grieks en 

Latijn werd gegeven. Eind jaren tachtig vertrok de school en heeft het pand lange tijd als een 

soort bedrijfsverzamelgebouw gefunctioneerd.

Begin 2000 heeft LXarchitecten onderzocht of het pand kon worden omgebouwd tot 

appartementen. Het pand heeft lange tijd op de nominatie gestaan om gesloopt te worden, 

totdat stichting Sint Annaklooster zich bij de eigenaar, WoCom, meldde als potentiële gebruiker.



Citaat van dhr. Bas Knapen, directeur van het 

Helmondse architectenbureau LXarchitecten:

“Ik ben één van de oud-leerlingen van het 

Carolus en trok eind jaren tachtig de deuren 

van de school achter me dicht toen de school 

verhuisde aan de Gasthuisstraat in Stiphout. 

Tijdens de bouwwerkzaamheden in Hospice 

en Logeerhuis Valkenhaeghe wachtte tijdens 

de sloop een leuke verrassing. Achter de 

kantoorwandjes en de verlaagde plafonds die 

in de tussenliggende jaren waren aangebracht, 

kwamen teksten en tekeningen te voorschijn die 

we nota bene zelf hadden achtergelaten op de 

muren van het voormalige Latijn-lokaal”.





Bij Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe kunnen gasten tijdelijk terecht voor 

gespecialiseerde palliatieve zorg en logeerhuiszorg.



In een huiselijke en persoonlijke sfeer bieden we professionele zorg.



Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe biedt gespecialiseerde palliatieve zorg. 

Ook kunnen gasten tijdelijk terecht voor logeerhuiszorg. 

“De hartelijkheid, vriendelijkheid en de zorgzaamheid hebben ons goed gedaan.

Ons mam gaat nu naar huis (wat uitzonderlijk is) en wij hopen dat wij nog een tijd 

van haar aanwezigheid mogen genieten. Indien nodig komen wij weer terug.”



Valkenhaeghe beschikt over 12 moderne, sfeervolle appartementen.



Alle gastenkamers zijn voorzien van een eigen badkamer en kitchenette met diverse apparatuur. Iedere kamer is 

voorzien van een televisie en muziekinstallatie. Via het alarmsysteem kunnen onze gasten de verpleging oproepen als 

dat nodig is. Gasten kunnen ook persoonlijke spullen brengen.



De stilteruimte biedt een plek voor rust en bezinning, voor gasten en hun naasten.

“Een laatste plek om te gaan sterven. Het klonk mij in eerste instantie zo vreemd in de oren. 

Ik had altijd verwacht dat mijn vader thuis zou zijn in deze situatie. Maar na de eerste stap over jullie 

drempel voelde dit zo ontzettend goed. Een mooie rustige omgeving, een hele goede sfeer en 

geweldige mensen die voor hem konden zorgen. Dit hadden wij zelf niet kunnen waarmaken. 

Het voelde voor mijn vader, zoals hij zei, alsof hij op vakantie was. Hij heeft hier echt van zijn rust 

kunnen genieten, voor zover je van genieten kunt spreken in deze situatie. Hij wilde het wereldse 

dan ook niet zomaar opgeven. Bedankt voor de tijd die we hier met elkaar hebben mogen beleven.”



Familieleden en naasten zijn van harte welkom bij Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe. Zij kunnen eventueel helpen 

met de persoonlijke verzorging of de maaltijden. Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe beschikt ook over een 

familiekamer.



Professionele zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het team bestaat uit huisartsen, artsen voor palliatieve zorg, 

verpleegkundigen, verzorgenden, zorghulpen en geestelijk verzorgers.

“Graag willen wij u bedanken voor de liefdevolle verzorging van mijn moeder.

Petje af voor de manier hoe jullie deze taak uitvoerden. Zij heeft dit in haar laatste levensfase 

als zeer prettig ervaren. Ook wij zijn vol lof over jullie manier van werken.”



Professionele keuken voor bereiding van maaltijden. Het menu biedt volop keuze, met aandacht voor diëten en 

speciale wensen.



Ook vrijwilligers dragen bij aan de persoonlijke zorg bij Valkenhaeghe. Zij helpen bij de receptie, administratie en de 

verzorging van gasten.

“Het is precies zoals mijn moeder zei. Jullie hebben allemaal een heel groot hart!”



Stichting Vrienden Hospice Valkenhaeghe Helmond

biedt materiële en immateriële steun om op bijzondere 

en persoonlijke wijze zorg te kunnen bieden.

Wilt u vriend worden? Kijk op www.sintannaklooster.nl 

voor meer informatie.

“Voor ons was het een geruststelling dat ons 

(schoon)vader en opa in goede handen was.

Bedankt voor al jullie goede zorgen.

Voor jullie steun en voor jullie kracht.

Voor  jullie hand die jullie toestaken.

Voor jullie lieve woorden die jullie spraken.

Zomaar voor iemand aardig zijn.

Is voor jezelf, maar ook voor de ander fijn.”



Guidohelmond

Iedereen komt wel eens in een situatie terecht waarbij hulp of advies nodig is 

van een organisatie. Maar bij welke organisatie moet je dan zijn en wat voor 

hulp kan je krijgen? Er is veel informatie op verschillende plekken aanwezig, 

dat maakt het zoeken lastig. Meer dan 20 partners namen daarom het 

initiatief om Guidohelmond te ontwikkelen. Guidohelmond is een handig 

hulpmiddel voor iedereen. Of je nu hulpvrager, mantelzorger of vrijwilliger bent, 

professional of gewoon vrienden of familie hebt met een hulpvraag. Met hulp 

van www.guidohelmond.nl weet u snel bij welke organisatie u moet zijn. 

“Ik ben mantelzorger en heb hulp 

nodig“, “Ik ben chronisch ziek, 

wie helpt mij?” “Ik werk volledig 

en kom toch geld tekort, kan iemand 

mij helpen?”. De antwoorden op dit 

soort vragen vindt u op de website 

www.guidohelmond.nl. 

Dit is dé website voor alle informatie 

over welzijn, zorg en wonen in 

Helmond. 





Stichting Sint Annaklooster

Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe

1e Haagstraat 89

5707 XN Helmond

T 0492 - 523733

F 0492 - 527947

E info@sintannaklooster.nl

Zorgzaam met persoonlijke aandacht.



Stichting Sint Annaklooster biedt tevens palliatieve zorg in de thuissituatie.



Voor meer informatie: 

www.sintannaklooster.nl, 

Cliëntenservicebureau 

06 13 13 87 48



“Bij deze willen wij u hartelijk danken voor de fijne en goede 

zorgen die onze zus tijdens haar ziekte van jullie mocht ontvangen. 

Het was voor ons een grote troost te weten dat ze bij u in goede 

handen was.”





www.sintannaklooster.nl
Dit fotoboek is mede mogelijk gemaakt door 

Rabobank Coöperatiefonds Helmond.


