Jaarbericht 2016
In 2016 kwam ‘het Kloosterhuis’ op de nationale tv… Het programma ‘geloof en een hoop liefde’
filmde in Boxmeer en omgeving en deed ook Het Kloosterhuis aan. Marie-Louise vertelde uitgebreid
en geanimeerd over ons leven in het Kloosterhuis, het werd een mooi portret. Ook op het cultureel
erfgoed congres van erfgoed Brabant waren we present. In de uitloop van de erfgoed prijs waarbij
we in 2015 net naast het net visten, hielden Gerard en Nelleke tijdens het congres een presentatie
over Het Kloosterhuis.
Nu we ‘het huis’ al zo’n 23 jaar met elkaar bewonen en onderhouden, heeft de herbezinning op de
stichting het afgelopen jaar zich vooral gericht op het financieel beleid. Weloverwogen keuzes rond
grote investeringen in zonnepanelen of aardwarmte dan wel aflossing van de hypotheek bepaalden
daarbij de agenda. Met een vooruitziende blik hopen we een gezonde toekomst tegemoet te gaan.
Een zoektocht naar nieuwe knoppen voor het bellenbord kon na ruim anderhalf jaar afgerond
worden. Alle koperen bellen zijn vervangen door zwarte…. Plastic weliswaar maar toch mooi in stijl.
Ook vele andere klussen werden weer ter hand genomen: het houtwerk van de veranda werd
gepoetst de fietsenstallingen kregen nieuwe palen en van één van de fietsenstallingen werden
dakplaten vervangen. De lambrisering van de gangen werd (bijna) voltooid, de brandblussers indien
nodig vernieuwd, het netwerk van rookmelders uitgebreid en aangepast, keerkleppen aangebracht in
waterleidingen, het invalidentoilet in de gastengang werd aangelegd en vele vele andere lopende
klussen werden al dan niet met een zekere routine gedaan en mede mogelijk gemaakt door giften.
Daarnaast werden de refter en een kamerbewonerseenheid grondig opgeknapt; de grafkelder werd
van binnen stijlvol geschilderd, de muren van de grote kapel werden geschilderd en een ‘tapijt’ van
muurschilderingen in de kapel werd blootgelegd. Het is mede dankzij giften dat we deze klussen uit
konden voeren. De tuin die natuurlijk bijzonder veel werk en aandacht vraagt werd consciëntieus
bijgehouden en onderhoudsvriendelijk(er) gemaakt: de enorme hulst bij de Calvarieberg verdween,
de buxushaagjes in de binnentuin werden vervangen door hekwerkjes van wilgentenen, de kleine
bordessen bij de binnentuin werden heringericht en voorzien van een watervalletje, er werden veel
planten van eigen kweek gepoot.
Nieuw is ook dat Gouwe de kloosterhuis imker is geworden. Na enkele cursussen rond de
bijenhouderij heeft hij een bijenhuis met verschillende bijenkasten gemaakt en kloosterhuistuin
vriendelijk geplaatst. Zo kon het abonnement ‘gastvrij voor de bij’ opgezegd worden en krijgen we
komend jaar hopelijk echte kloosterhuishoning.
Met NL doet en ons klusweekend in mei/juni werden we bijgestaan door klussers ‘van buiten’. We
zijn bijzonder blij met hun inzet en betrokkenheid. Klusser Rien verwelkomen we sinds het voorjaar
van 2016 vrijwel maandelijks, Rien, bijzonder dank je wel daarvoor!
De gastenkamers waren in 2016 goed bezet. Tien mensen bewoonden deze voor kortere of langere
tijd. Else, de al jaren bij ons de refter als atelier en scholingsruimte gebruikte, vertrok en Lianne nam
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haar plaats in en zo bleef de refter toch atelier. Een van de kamerbewonerskamers kreeg, na een
opknapbeurt, een nieuwe huurster. Marijke stopte na 23 jaar met ‘de gasten’. Haar betrokkenheid en
inzet is al die jaren zeer gewaardeerd. Dank je wel Marijke. Leo nam het stokje van Marijke over en
daarmee was de commissie weer compleet. Een belangrijke doorn in het oog van de
gastencommissie (de nalatigheid van velen in het vervullen van de poetsbeurten) werd weggenomen
doordat Fariel de poetswerkzaamheden op zich ging nemen. Het is een verademing voor ons allen en
verhoogt het woongenot.
Ook dit jaar vonden in de kapel diverse concerten plaats. Drie daarvan binnen onze eigen concerten
reeks, twee andere op aanvraag van de muziekmakers. Daarnaast was de kapel dit jaar opnieuw
onderdeel van de manifestatie ‘de kunst van het geloven’. Daartoe was het altaargedeelte van de
kapel bezaaid met in buurthuizen gebreide rode harten met daarop zaken die het hart beroerde…
tevens hingen er prachtige vlaggen van breiende zusters in de kapel. Een bijzonder stijlvol geheel en
wie zin had kon meebreien, overal in de kapel lagen bollen wol en breinaalden…. Een enorme
gebreide slang lag achterin de kapel op de tafel….
Huwelijken noch grote feestelijkheden vonden dit jaar in of rond het huis plaats, de jaarlijkse
klusweekenden en het open huis daargelaten. Wel werd de kleine kapel een aantal keren gebruikt als
vergaderruimte, werden er 5 x rondleidingen gegeven voor mensen van het activiteitencentrum
Sambeek, ontmoet de heemkundekring elkaar in de stichtingskamer en wordt de kapel gebruikt door
groepen en individuen om o.a. bijbels te dansen, te mediteren of om muziek te maken. Van ‘de vrije
dichters’ als vaste maandelijkse groep, hebben we helaas afscheid genomen. De samenwerking met
de dagopvang vond doorgang, voor de klussendagen maken zij de soep. Dit omdat zij op hun beurt
voor vieringen gebruik kunnen maken van de kleine kapel.
Last but not least zij gezegd dat we in 2016 vierden dat de boerderij al weer 10 jaar lang bewoond
wordt. Gerard maakte daartoe een mooi fotoboek, we kijken terug op prachtige jaren met elkaar.
Zoals altijd eindigen we het jaarbericht met de uitnodiging dat een bijdrage aan Het Kloosterhuis, op
welke wijze dan ook, bijzonder gewaardeerd wordt.

Sambeek, 2 april 2017,
Nicolette Hijweege
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