
Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Bekijk hem in de browser.  

   
   
   

Een duurzame kloosterlunch voor tv-kok 
Pierre Wind   

   

   

Niemand minder dan televisie-kok Pierre Wind kwam naar Oosterhout om 

daar een kloosterlunch, gemaakt door Oosterhoutse jongeren, te nuttigen 

tijdens de Week van de Duurzaamheid. 

 

Leerlingen van het Frencken College, het Oelbert Gymnasium en Alba 



Zuijderwijk bereidden de maaltijd voor en ontvingen Pierre Wind en andere 

gasten op Sint Catharinadal.  

Lees verder     
  

Ken je iemand voor wie deze 
nieuwsbrief interessant is?  

 

  

Stuur hem door   

  

   

Brief naar gedeputeerde Smeulders om project Brabants Kloosterleven langer te 

ondersteunen  

Samenwerkingspartners: te vroeg om project 
los te laten   

De samenwerkende partijen rond het Brabants kloosterleven hebben een 

brief geschreven aan gedeputeerde Stijn Smeulders (Cultuur, Sport, 

Erfgoed) waarin ze vragen om het project Brabants Kloosterleven wat 

langer te ondersteunen.  

 

De brief  is ondertekend door dertig partijen, waaronder diverse 

kloostergemeenschappen, de Konferentie Nederlandse Religeuzen (KNR), het 

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, culturele organisaties, 

onderwijsinstellingen, zorggoedorganisaties, ontwerpers, gemeenten en musea.  

   

Lees verder    
  



  

  

Hoeders Ons Kloosterpad    

Gangmaker Heike 
Prinsen    

Heike Prinsen is samen met Carla 

Groenen gangmaker rondom het 

Missieklooster Heilig Bloed in 

Aarle-Rixtel. "Ik woon in Helmond 

met mijn man en drie kinderen. 

Wandelen en genieten van de 

natuur zijn grote hobby’s van mij. 

Ik was dus erg blij met Ons 

Kloosterpad, een lange-afstand-

wandelpad in de buurt. 

Ik heb erg genoten van de route. 

Als gangmaker hoop ik eraan te 

kunnen bijdragen dat toekomstige 

lopers het pad ten volste kunnen 

beleven. Dit doe ik graag samen 

met u. Heeft u als ondernemer of 

particulier tips of ideeën? Dan 

hoor ik ze graag, zodat we samen 

kunnen onderzoeken hoe we deze 

kunnen inzetten. Laten we samen 

Ons Kloosterpad op de kaart 

zetten! Wil je zelf als gangmaker 

aan de gang: we zoeken nog 

vrijwilligers in Oirschot, Udenhout 

en Boxmeer.  

lStuur een mai 
  



https:// onskloosterpa d.nl/e erste-st oplab-se ssies -in-eindhoven/ 

Duurzaam omgaan met textiel     

Eerste STOPLAB-sessies tijdens Dutch 
Design Week    

Op 25 oktober vond de eerste STOPLAB sessie plaats tijdens Dutch Design 

Week Eindhoven 

onder leiding van textielontwerper Marjolein Keijsper bij Residency for the 

People in de voormalige kosterwoning van de Catharinakerk in Eindhoven.  

   

Een divers gezelschap zette zich aan het naaien en herstellen: een 

kostuummaker, een ritueel begeleider, docenten, welzijnswerker, 

zorgbegeleiders, ontwerpers en andere geïnteresseerden. De eerstvolgende 

sessies zijn op woensdag 21 december om 12.00, 14.00 en 16.00 uur is bij 

Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg met studenten ArtCoDe. Ook 

andere geïnteresseerden kunnen gratis meedoen en zich aanmelden. 

Geïnteresseerd? Stuur een mail  



Lees verder   
  

  

  

Kloostercabins als 

overnachtingsplek voor pelgrims   

Passende locaties 
gezocht  

Kunnen we ontwerpkracht, 

Brabants erfgoed, biobased 

materialen en natuurbeleving 

samenbrengen in een concept 

voor iconische kloostercabins 

langs het Kloosterpad? Rondom 

die vraag loopt op dit moment een 

verkenning. We zoeken passende 

locaties en ondernemende 

kartrekkers aan het pad om deze 

overnachtingsplekken voor 

pelgrims mee vorm te geven.   

 

Stuur een mail  
  



 

  

Preview van tweeluik   

Film: In de 
naaikamer van het 
klooster  

Filmmaker/kunstenaar Jeanne van 

der Horst maakte een bijzonder 

tweeluik in het kader van het 

project STOPLAP * STOPLAB. In 

de film In de naaikamer van het 

klooster worden de zusters 

Simone en Agatha gevolgd. 

Deelnemers aan de STOPLAB-

sessies krijgen deze film 

voorafgaand aan hun workshop te 

zien en gaan daarna zelf aan de 

slag om oude naai- en 

hersteltechnieken, de kneepjes 

van het vak, te leren.   

Bekijk de trailer   
   

Vaker deze nieuwbrief 
ontvangen?  

 

  

Schrijf je in  

  

Deze e-mail is verstuurd naar mariman@planet.nl. Bekijk hier alle voorgaande edities.  

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden  

 

www.brabantskloosterleven.nl  

  

 
 


