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Het Klooster in Waalre is het gemeenschapshuis van en voor inwoners van Waalre.
De plek waar mensen al generaties lang komen en waar jong en oud elkaar ontmoet
en met elkaar samenwerkt. Je bent van harte welkom als gast, vrijwilliger of wanneer
je stappen wilt zetten naar een betaalde baan. Voor veel verenigingen en de
Volksuniversiteit Waalre is Het Klooster de thuisbasis. Het is een prima locatie voor
evenementen, voorstellingen, zakelijke bijeenkomsten en vergaderingen.

In deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de plannen, ontwikkelingen en
nieuwe initiatieven. Zo ben je op de hoogte en kun je meedoen. Want een sociale
onderneming run je niet in je eentje, dat doe je samen!

De eerste maanden dat Lumens in Het Klooster actief is, zijn we vooral bezig geweest om de
mensen en het gebouw te leren kennen en de dagelijkse gang van zaken te organiseren. Met een
team van medewerkers en leerlingen Facility Host kunnen we zeggen dat alles nu goed loopt en
we klaar zijn voor nieuwe plannen!

Aanleg en opening terras
Vanaf 18 april gaan we het terras aan de Hoogstraat aanleggen. Er ligt op dit moment al een klein terras,
dit breiden we uit richting de zij-ingang (ter hoogte van het parkeerterrein). De werkzaamheden nemen
een paar dagen in beslag en zullen naar verwachting voor weinig overlast zorgen. Op Koningsdag zal het
terras voor het eerst in gebruik worden genomen. Tijdens de kinderkermis nodigen wij je graag uit een
drankje bij ons te komen drinken!

Kinderkermis op Koningsdag
Op 27 april vindt van 13.30 – 16.30 uur de kinderkermis plaats op het grasveld en plein voor de kerk. Het
Klooster neemt natuurlijk deel aan dit gezellige feest. In één van de kraampjes kunnen kinderen vanaf 8
jaar een t-shirt met graffiti bespuiten. Daarnaast organiseren we op het parkeerterrein voor de voormalige
bibliotheek ook een leuke activiteit!

Restaurant
In Het Klooster komt dit jaar een restaurant. Niet zomaar een restaurant; het wordt een nieuw filiaal van
Robin Hood. Deze sociale horecaonderneming biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen
om vooruit te komen in het leven. Leren, werken en meedoen staan centraal. Afhankelijk van iemands
mogelijkheden biedt Robin Hood leerwerkplekken, dagbesteding en stages aan binnen de eigen
restaurants en cateringbedrijf en uiteindelijk bij reguliere horecabedrijven. Robin Hood biedt 100%
kwaliteit met mensen die 100% inzet tonen. Nieuwsgierig geworden? Ga vast eens proeven in een van
onze restaurants in Eindhoven:
-

Het Cruydenhuisch (Stratum)

-

Caffee Allee (Strijp-S)

-

Broeinest Caffee (Strijp-S)

Zie www.robinhoodeindhoven.nl voor meer informatie.

Nieuw gezicht in Het Klooster
Vanaf april ziet u een nieuw gezicht in Het Klooster: Maarten van Ham. Maarten is projectmanager
exploitatie bij Lumens. Hij is de afgelopen zeven jaar verantwoordelijk geweest voor de exploitatie van
Dynamo en twaalf andere jongerencentra in Eindhoven. Maarten gaat zijn expertise en ervaring nu
inzetten om van Het Klooster een bruisend gemeenschapshuis te maken, waar jong en oud zich thuis
voelt.

Agenda



19 april: Theatervoorstelling ''Als de tijd zich herhaalt'', voorstelling over dementie.



27 april: Koningsdag, activiteiten vanuit Het Klooster, terras geopend.



7 mei: Wolderse Braderie, activiteiten vanuit Het Klooster, terras geopend.



7 mei: Cursistenexpositie Volksuniversiteit Waalre, de cursisten van de creatieve cursussen
laten hun werk zien.

Tech Play Ground in Het Klooster
Aan de slag met techniek in Het Klooster. Sinds enkele weken kan iedereen tussen de 7-27 jaar elke
dinsdagmiddag van 16.00 – 17.30 uur meedoen aan de Tech Playground van Dynamo Jeugdwerk. Kom
experimenteren met Lego Robotica, Virtual Reality, Micro:bit, programmeren, Arduino, drones of 3Dontwerpen! Om mee te doen kun je langskomen, zorg dat je op tijd bent voor wat extra uitleg. Als je wilt,
kun je de jeugdwerker die de activiteit begeleidt vooraf even een mailtje sturen als je meer wilt weten
(Majid Agarbi m.agarbi@dynamojeugdwerk.nl). De eerste twee keer zijn gratis, daarna betaal je een euro
per keer!

Zaal huren
Wil je zelf een workshop aanbieden, training of cursus aanbieden of heb je een ruimte nodig voor een
feest of bijeenkomst? Dat kan in Het Klooster. Kijk voor alle mogelijkheden en prijzen op
www.buurtruimte040.nl. Let op de prijzen die je ziet staan, zijn commerciële tarieven. Voor niet
commerciële activiteiten krijg je 30% korting.

Enthousiaste vrijwilligers zijn welkom
Heb je interesse om als vrijwilliger bij Het Klooster betrokken te zijn? In een gezellige en inspirerende
omgeving? Met al onze activiteiten en nieuwe projecten vind je het vrijwilligerswerk waar je met jouw
talent en interesse op de juiste plek zit.
Wij zoeken vrijwilligers voor:



Tuinonderhoud



Activiteitenondersteuning



Gastvrouw/-heer voor onze bar en foyer



Lichte administratieve ondersteuning



Ondersteuning bij het klaarzetten van zalen



Verzorging van onze bloemen en planten

Meld je aan via info-kloosterwaalre@lumenswerkt.nl of telefonisch via:
Nummer 040 - 2214989

Stuur deze nieuwsbrief door naar mensen voor wie deze informatie interessant is. Iedereen kan
zich via deze link aanmelden.
Wil je de ontvangst van deze nieuwsbrief veranderen?
Je kunt update your preferences or unsubscribe from this list
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