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Klooster bruist door nieuwkomers 

Transformatie zusters 

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe 

invulling van het klooster van de 

Franciscanessen in Veghel. Zodat de 47 

zusters, gemiddeld 88,7 jaar oud , de 

transformatie nog mee kunnen maken.  

KIRSTEN RIETBERGEN 

Waarom ze gekozen heeft voor een plekje in 

het klooster? ,,De energie is hier zó fijn. Dat 

klinkt misschien vaag, maar dat voel ik hier 

echt", zegt yoga-docente Ayla Den Das. Ze is 

een van de nieuwe 'bewoners' van het 

klooster van de Zusters Franciscanessen. Op 

de uren dat de jeu de boulers hun banen 

hebben afgesloten met afdekmatten, gaat 

Ayla Den Das in die ruimte aan de gang met 

lessen power-yoga. 

 

Ze is niet de enige die de bijzondere sfeer 

ervaart die het gebouw van de Veghelse 

zusters ademt. Ook Yvonne Petit en Willy van 

Hijfte van WY-zorg zijn om die reden in het 

klooster getrokken. In de Tuinzaal geven zij 

therapie aan mensen met centraal 

neurologische aandoeningen. ,,Er hangt hier 

een prikkelarme sfeer. Je hebt de rust van de 

tuin, maar toch de reuring van alle andere 

mensen die hier werken, sporten en actief 

zijn. Het is bovendien een plek waar alle 

mensen erbij horen", zegt Yvonne Petit. Ze 

werkte jarenlang als fysiotherapeut in het 

voormalige zieken huis Bernhoven in Veghel. 

,,Ik ben nu weer terug op de plek waar het 

voor mij allemaal begonnen is. Ik voel in dit 

gebouw geborgenheid. De zusters hebben 

ook altijd gezorgd voor mensen die het 

moeilijk hebben." 

 

In de binnentuin spelen de kinderen van Unik, 

een dagverblijf voor kinderen met een 

beperking. Op de bovenverdieping houdt 

stichting Join Us sinds kort kantoor. Myke van 

 



Asseldonk en haar twee collega's verzorgen 

activiteiten voor eenzame jongeren. Join Us 

doet dat inmiddels op elf plekken in 

Nederland. ,,Het gedachtegoed van de zusters 

past bij onze stichting", zegt Van Asseldonk. 

,,Daarom willen we graag hier zitten. De 

activiteiten met de jongeren in Veghel vinden 

nog wel als vanouds plaats op de Noordkade." 

Na de zomervakantie komt de bovenbouw 

van basisschool De Uilenbrink tijdelijk in het 

voormalige Pabo-gebouw op het 

kloosterterrein. Dan starten Joost Bouman en 

Annette Lugtmeijer daar ook met hun 

huiswerkbegeleiding JAN. Na schooltijd 

kunnen scholieren en groe p 8-ers er terecht 

voor hulp bij leren en plannen. 16-plussers 

kunnen er opgeleid worden tot coaches en zo 

(betaald) werkervaring opdoen. Dit alles 

betekent dat na de zomervakantie zo'n paar 

honderd kinderen over de vloer komen bij de 

zusters. Over leven in de brouwerij 

gesproken. ,,De zusters vinden het 

geweldig!", zegt Coen Hendriks, namens 

Zenzo, de drijvende kracht achter de 

kloostertransformatie. ,,En ze willen het 

allemaal nog meemaken. Daarom proberen 

we er echt haast mee te maken." De 

gemiddelde leeftijd van de 47 zusters die er 

wonen, is namelijk 88,7 jaar. Ze lopen graag 

binnen bij de nieuwe huurders. ,,Ze komen 

mee inrichten, koffie brengen, ze zijn gewoon 

geweldig", zegt Hendriks. De zusters hebben 

Zenzo de vrijheid gegeven om het gehele 

complex te herontwikkelen. ,,De zusters 

willen niet met z'n allen op één gang wonen, 

maar naar eigen wens verspreid over het 

terrein. Dat geeft ons mogelijkheden om naar 

het hele terrein te kijken. De zusters hebben 

zelfs geopperd dat het nieuwe 

bestuurscentrum van de gemeente wel in de 

kapel en omliggende gebouwen gehuisvest 

kan worden. Ze staan echt open voor 

anderen." De nieuwe huurders moeten 

passen bij de maatschappelijke functie die de 

zusters voor ogen hebben. ,,Maar het moet 

hier ook geen zo geen zorgeiland worden", 

zegt Coen Hendriks. ,,Juist die mengelmoes 



van activiteiten is zo leuk." 

 

Dat zien ook de nieuwe huurders wel zitten. 

,,Ik zie ons met de leerlingen van de 

huiswerkbegeleiding nog wel eens biljarten 

bij Krijt op Tijd. Of meedoen aan een yoga-

les", zegt Joost Bouman. ,,Doen we dat in de 

zomer mooi buiten. In de kloostertuin", 

reageert yoga-docente Den Das. 

 

Op zondag 19 mei kan is het open 

kloosterdag, Tussen 14.00 en 17.00 uur kan 

iedereen een kijkje nemen in het klooster en 

kennismaken met de nieuwe gebruikers. 

 

 


