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Open dagen voor aanstaande en potentiële bewoners van het
Kloosterkwartier
Het Kloosterkwartier Veghel houdt op vrijdag 24 en zaterdag 25 september open
dagen voor aanstaande en potentiële bewoners van de nieuwe woonwijk. Tijdens
de open dagen kunnen zij kennismaken met de nieuwe appartementen die er
worden gebouwd, kennismaken met de partijen die samen bouwen aan Leefgoed
Veghel én is er een audiotour.
Het kloosterterrein en het voormalig Bernhoven ziekenhuisterrein in Veghel
noemen we samen ‘het Kloosterkwartier’. Hier ontstaat een nieuwe, groene
woonwijk met aandacht waar wonen, ontmoeten, ondersteunen en verbinden
samenkomen. Het Kloosterkwartier wordt hét maatschappelijk hart van Veghel. Elf
organisaties hebben de krachten gebundeld om samen het gedachtegoed van de
Zusters Franciscanessen voort te zetten in het Kloosterkwartier. Zij doen dit onder
de noemer ‘LeefGoed Veghel’.
Waar en wanneer Open Dagen LeefGoed Veghel?
• Vrijdag 24 september en zaterdag 25 september 2021.
• De algemene toegangsdeuren zijn geopend van 11.00 tot 16.00 uur en
bevinden zich aan de ingang van de Meester Coothstraat in Veghel, naast
uitvaartondernemer Claassen. Toegang is gratis en u loopt binnen wanneer u
wilt.
Welke activiteiten zijn er tijdens de Open Dagen?
Er is voor elk wat wils, zowel jong als oud. Zo presenteert elke organisatie van
LeefGoed zich met eigen kraam. Hier kunt u vragen stellen of ideeën delen over hoe
u denkt dat LeefGoed nóg meer verbinding kan maken. Natuurlijk zijn er ook diverse
leuke activiteiten voor kinderen te vinden op het terrein.
Heeft u interesse in een nieuwbouwwoning op Kloosterkwartier?
Tijdens de Open Dagen presenteert Zenzo, ontwikkelaar van de 41
koopappartementen, de eerste informatie over deze woningen aan bezoekers. Heeft u
interesse in een appartement? U kunt zich tijdens de Open Dagen inschrijven als
geïnteresseerde. Voor meer informatie kunt u zich ook als belangstellende inschrijven
op www.nieuwbouwkloosterkwartier.nl
Audiotour
Maar wilt u zelf ervaren, horen en zien hoe het ooit was en hoe LeefGoed Veghel er
straks uit zal zien? Dan is de audiotour iets voor u! (Aanmelden is verplicht). Een
audiowandeling door de kloostertuin met prachtige verhalen van de Zusters
Franciscanessen. Dit kunstproject is een initiatief van Phoenix Cultuur.
De gratis audiotour start beide dagen om 11.00 uur, om 13.00 uur en om 15.00 uur.
Per dag zijn er drie rondes met steeds plaats voor maximaal 30 personen. Aanmelden
hiervoor is verplicht! Meld uzelf aan door een mail te sturen naar
info@phoenixcultuur.nl met uw naam, voorkeursdata & tijd, en uw postcode en
woonplaats.

Voor de audiowandeling verzamelen aangemelde bezoekers zich voor de ingang van
het klooster, Deken van Miertstraat 8 in Veghel.
De zusters wonen al meer dan 175 in Veghel. Een goed moment om hen zelf aan het
woord te laten: wat laten zij achter en wat geven zij graag door? Wat zijn hun
dromen voor de toekomst van deze plek en wat kunnen wij van de zusters leren over
onze eigen toekomst? Vrijmoedig spreken ze over de dingen die van waarde zijn. De
zusters zij al op leeftijd, maar hun stemmen zijn van deze tijd. Luister naar wat zij te
vertellen hebben terwijl je door de bijzondere stiltetuin loopt. Alle bezoekers
ontvangen ter plaatse een koptelefoon. De totale wandeling duurt ongeveer 60
minuten.
De audiotour wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie
en wordt uitgevoerd in samenwerking met ONS Welzijn & Leefgoed.
Achtergrondinformatie voor de redactie
Kloosterkwartier
Het kloosterterrein en het voormalig Bernhoven ziekenhuisterrein in Veghel noemen
we ‘het Kloosterkwartier’. Hier voel je de indrukwekkende geschiedenis van de
Zusters Franciscanessen die al 175 jaar leven en wonen in het klooster en nu het
klooster en de tuin weer terug aan de gemeenschap geven. Zij hebben daarbij de
wens uitgesproken de waarden van het klooster te willen behouden.
LeefGoed Veghel wordt hét maatschappelijk hart van Veghel
Elf organisaties hebben de krachten gebundeld en zetten samen het gedachtengoed
van de Zusters Franciscanessen voort in ‘LeefGoed Veghel’. Samen zorgen zij ervoor
dat het Kloosterkwartier wordt omgevormd tot hét ‘maatschappelijk hart van Veghel’,
een plek waar wonen, werken, leren, (be)leven, ontmoeten, ondersteunen en
verbinden samenkomen. Waar nadrukkelijk de verbinding met de omgeving wordt
gemaakt.
Ontmoetingscentrum
Binnenkort wordt in een van de kloostervertrekken van de Zusters Franciscanessen
het nieuwe ontmoetingscentrum geopend. Dit centrum wordt de centrale ingang naar
én de huiskamer voor de wijk het Kloosterkwartier. Maar ook alle inwoners uit Veghel
zijn van harte welkom en kunnen zonder afspraak binnenlopen voor een praatje, een
kopje koffie of wat te eten. Er worden diverse wijkactiviteiten aangeboden en ook
werkplekken gecreëerd voor zzp’ers en professionals werkzaam in Veghel. Jong en
oud bieden we kansen om (weer) mee te doen in de maatschappij via onze leerwerken stageplekken.
De organisaties van LeefGoed Veghel
Elf organisaties vanuit wonen, zorg, welzijn, leren én de gemeente werken samen om
van het Kloosterkwartier hét maatschappelijk hart van Veghel te maken.
IBN, De Leijgraaf, Labyrint Zorg & Werk, Unik, ONS Welzijn, BrabantZorg, Brabant
Wonen, Area, Zenzo, GGZ Oost Brabant en de gemeente Meierijstad zetten het
gedachtengoed van de Zusters Franciscanessen voort in ‘LeefGoed Veghel’.

Meer informatie over Leefgoed Veghel
• www.leefgoedveghel.nl
• www.Kloosterkwartierveghel.nl

