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Vroeger dan u gewend bent, ligt de 
Wijzer bij u op de mat. De reden 
daarvoor is de inzegening van het 
SMM-Memorial op het klooster-
kerkhof in Schimmert. Wiel Logister 
schrijft over ‘de onzen in ere houden’ 
en over de technische kant leest u 
op het volgende blad. Ingesloten 
de aanmeldingskaart om de inze-
gening mee te maken. U leest het 
verslag van de laatste vergadering 
van het provinciaal kapittel op 7 en 8 
november 2017.  John van Oss geeft 
een onverwachte inkijk in het leven op  
Ste Marie. Op de laatste pagina’s 
vindt u de droevige en vreugdevolle 
berichten uit de wereldwijde congre-
gatie. 

redactie:
Peter Denneman, Ben Faas, John van 
Oss, Marian Claeren

Vervolg op volgend pagina 2

Om de onzen in ere te houden
door Wiel Logister smm

Al deze mensen hebben met elkaar 
gemeen dat ze in de voetsporen van 
Montfort zijn gegaan, de een zus en 
de ander zo, de een wat braver dan de 
andere. Een veelkleurig gezelschap, 
geraakt door Montfort. Naar mense-
lijke maatstaf was de een briljanter 
dan de ander, maar uiteindelijk alle-
maal montfortanen, op wie hopelijk 
Gods zegen rust.
Met bescheiden trots kijken we op 
al die levens terug. Natuurlijk staan 
ons van velen nauwelijks nog herin-
neringen voor ogen. Dat geldt ook, 
als in Schimmert en Vroenhof na het 
middageten de gestorvenen van de 
wereldwijde congregatie van de dag 

Op het montfortaanse kerkhof in Schimmert, de grootste begraafplaats 
van de Nederlandse provincie, liggen 351 paters, zusters en broeders 
begraven, en één pastoor. Het oudste graf is van de Franse broeder 
Paulin (Louis Becquet) uit 1882. De eerste pater die er te rusten is 
gelegd, was Jean-Baptiste Bourget in 1889. Soeur Aline Coleux is er 
als eerste zuster begraven in 1890. In dat jaar volgt de eerste Neder-
lander, Jan Kerkhofs, een novice. Hub Kleijkers, onze archivaris, heeft 
in een boekwerk die 351 namen opgenomen. Niet alleen van hen die 
in Schimmert begraven liggen, maar ook van elders in binnen- en 
buitenland, tot in alle continenten van de wereld.

met name worden genoemd. Nadat 
via het Onze Vader en het Weesge-
groet hun leven in het kader van het 
Rijk Gods en in het Gezelschap van 
Maria is geplaatst, wordt er soms 
een opmerking over de een of ander 
gemaakt. Meestal gevolgd door een 
korte stilte, de andere keer door een 
kleine serie “memories”. Bij de dood 
van een confrater schrijft de provin-
ciaal of een andere confrater een In 
Memoriam, waarin de menslievend-
heid en de gelovigheid van de overle-
dene – met vallen en opstaan – onder 
woorden wordt gebracht. Om niet te 
vergeten!
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Wijzer
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Om hen in ere te houden staat op 
het kerkhof van Schimmert, maar 
ook van Oirschot, Meerssen, Hoens-
broek, Leenhof, de Heilig Land-
stichting, Egmond en elders een 
eenvoudig kruis met hun naam. Die 
naam wekt vragen over hun leven en 
werken, hun eindigheid, sterven en 
dood. Meestal in de nabijheid van 
een groot kruis van de gestorven 
Jezus. “Memento mori” - houd voor 
ogen dat je een sterveling bent, klinkt 
ons zus of zo in de oren als we bij een 
graf vandaan gaan. Samen met de 
stille vermaning: wees bescheiden en 
meen je niet te veel.
Onze pluralistische cultuur kent niet 
langer één algemeen aanvaarde bena-
dering van leven en sterven. Dat blijkt 

ook, als in Schimmert een confrater 
wordt begraven. Familieleden, 
vrienden en medebroeders volgen 
niet meer hetzelfde standaardritueel. 
De een zwijgt, een tweede bidt af 
en toe hardop mee, de derde legt 
een bloem in het graf, de vierde wat 
wijwater of een schep aarde. Menige 
confrater mijmert na over woorden 
uit het “Animés de l’amour”: “we 
vrezen die dag van ellende, de harde 
tijd van scheiding en afwezigheid”.
Jaren geleden vertelde Raoul, een 
Palestijnse buschauffeur uit de omge-
ving van Bethlehem, me dat hij een 
tijdlang in New York had gewoond 
en een goed inkomen had, maar dat 
hij toch was teruggekeerd naar de 
Palestijnse gebieden, waar de econo-

mische situatie slecht was en waar 
zijn Mexicaanse vrouw slecht kon 
wennen. “Waarom ben je dan terug-
gekomen?”, vroeg ik hem. Hij keek 
me wat filosofisch aan en zei even 
later: “Als in New York iemand stierf, 
kwam er niemand condoleren en 
meetreuren”. 
In onze cultuur worden doden nogal 
snel vergeten. Maar gelukkig bestaan 
er o.a. in kloosters en congrega-
ties nog tradities en gewoonten 
die daar tegenin gaan. Moge het 
SMM-Memorial in Schimmert ons 
ertoe aanzetten onze overledenen te 
gedenken en de onzen bij God aan te 
bevelen. ■

Uitnodiging voor de inzegening 
van het SMM-Memorial 

Programma van de dag is:

10.00 uur: ontvangst met koffie/thee in ’t Weverke, Hoofdstraat 77 in Schimmert

11.30 uur: vertrek naar het kloosterkerkhof Op de Bies (vervoer wordt geregeld)

12.00 uur: inzegening op het kloosterkerkhof

13.00 uur: terugkeer naar ’t Weverke voor ontmoeting, drankje en een hapje

Aanmelden voor 1 april
Via ingesloten aanmeldingskaart of via een e-mail naar provincialaat@montfortanen.nl

Op zaterdag 28 april wordt op het kloosterkerkhof in Schimmert het 
het SMM-Memorial ingezegend. Familieleden van montfortanen, ook 
van hen die overleden zijn, en betrokkenen zijn van harte welkom bij 
deze bijzondere gebeurtenis. 
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Sinds de komst van de mont-
fortanen in Nederland zijn de 
overledenen op diverse plaatsen 
begraven. Buiten de twee mont-
fortaanse kerkhoven zijn 89 mont-
fortanen elders in Nederland 
begraven en 147 in het buitenland.

Om deze montfortanen blijvend te 
herinneren wordt een monument 
opgericht op het kloosterkerkhof 
te Schimmert. Het bestaat uit een 
centrale zuil en 6 menhirs.
Op de centrale zuil zijn de namen 
ingegraveerd van de montfortanen 
elders in Nederland begraven. Onder 
aan de zuil zijn de namen terug te 
vinden van de diverse kerkhoven.
De centrale zuil wordt omringd door 
6 menhirs in een halfronde opstel-
ling, symboliserend de geborgen-
heid en het samenzijn. De gebroken 
bovenkant van de menhirs geeft de 
gebroken levens aan. Op deze menhirs 
zijn de 147 in het buitenland begraven 

Het SMM-Memorial
door Servé Kengen

montfortanen vermeld met de bijbe-
horende landen. Het monument is 
gemaakt van Henegouwse hardsteen, 
overeenkomstig met hardsteen die 

gebruikt is voor de grafstenen op het 
kloosterkerkhof. Hierdoor wordt een 
rustig beeld gecreëerd behorende bij 
de soberheid van het kerkhof. ■

Maar, één keer per jaar kwam het 
beeld uit de kapel van de paters naar 
de grote kapel van de jongens. Dat was 
op 8 september. Het was de dag van 
de toewijding aan Maria. Het beeld 
werd plechtig overgebracht door de 
kosters. Het werd vooraan opgesteld, 
omringd door bloemen en kaarsen. De 
overste deed als eerste de toewijding 
aan Maria. In die tijd was dat pater 
Michel Goltstein. Hij was overste van 
1947 tot 1956. Als eerste las hij de 
toewijding voor, dat begon als volgt: 
‘Ik, Michel Goltstein, nietige aard-
worm, wijdt mij geheel aan U toe…’. 

Maar…, wat was het geval? Pater 
Goltstein was nogal omvangrijk! De 
studenten meenden dan te horen: ‘Ik, 
Michel Goltstein, vette piering, wijdt 
mij enz…’  

Het beeld van Maria, Onbevlekt Ontvangen
door John van Oss

Dit beeld van Moeder Maria is bekend bij vele montfortanen. In het 
oude Ste Marie bevond het zich in de bidkapel van de paters. Er was 
een grote kapel voor de jongens, een kleine kapel voor de broeders én 
een kleine kapel voor de paters. In die eigen kapel werd het morgen-
gebed gebeden, de meditatie gehouden en het avondgebed gebeden. 

Daarna kwam iedereen naar voren 
om de voeten van Maria te kussen. 
Het was in die tijd een bijzondere 
gebeurtenis. 

Hoe ziet Maria eruit? Het beeld is 
ruim 80 cm groot. Het is vervaar-
digd rond 1920. Ze heeft haar 
handen gevouwen en draagt een 
kroon van 12 sterren om haar hoofd. 
Onder haar voet ligt de slang met de 
verboden appel in zijn bek. Met haar 
voet verplettert Maria de slang, de 
duivel, het kwaad. 
Het beeld is gemaakt van gips en 
heeft nu een plaats gevonden bij 
de afbeeldingen van het oude Ste 
Marie. Een juiste plaats of vindt u 
van niet? ■

SMM-memorial in wording bij Reijnen grafmonumenten te Born
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Het provinciaal kapittel
door Marian Claeren

Nadat het nieuwe generaal bestuur 
gekozen werd is samen met het 
Generaal Kapittel een Einddocu-
ment uitgebracht met 6 Uitgangs- en 
6 Aandachtspunten voor de komende 
bestuursperiode, bestemd voor iedere 
montfortaan. Dit document is met de 
drie communiteiten besproken en de 
verslagen daarvan zijn naar de kapit-
telleden gestuurd.
Het Generaal Bestuur is voor haar 
eerste vergadering teruggegaan naar 
de plek waar Montfort gestorven en 
begraven is, in St. Laurent-sur-Sèvre 
in Frankrijk. Het bestuur heeft meer 
invulling gegeven aan het Einddocu-
ment. De vertaling van dat document 
ligt nu op tafel. Het generaal bestuur 
wil onder andere dat iedere enti-
teit een commissie Spiritualiteit en 
Zending gaat samenstellen. De reden 
is dat Vorming niet leeftijdgebonden 
is en de Zending van Montfort door 
moet gaan. Niet alleen buiten de 
congregatie, maar ook erbinnen moet 
herbronning plaatsvinden. Spirituali-
teit en Zending kun je niet scheiden, 
ze vullen elkaar aan en inspireren 
elkaar. Daarom zoekt de Nederlandse 
provincie contact met anderen die de 
Spiritualiteit van Montfort naleven, 
zoals de broeders van St. Jan of de 
Blauwe Zusters. In het programma 
van de Montfortkapel in Oirschot 
kan er ook aandacht aan besteed 
worden. Het proactief handelen (zie 
Wijzer 2, oktober 2017) moet de 

‘Moge Gods wijsheid en kracht ons vergezellen deze dagen’, met deze 
woorden opent Peter Denneman de 3e bijeenkomst van het Provin-
ciaal Kapittel 2017. In het bijzonder verwelkomt hij generaal-overste 
Luiz Stefani en generaal raadslid Arnold Suhardi. Luiz was lid van de 
Nederlandse provincie tot aan de samenvoeging van regio Peru (van 
de Italiaanse provincie) met de regio Brazilië (van de Nederlandse 
provincie) in 2002. Ook Arnold is opgeleid door Nederlandse confra-
ters, maar dan in Indonesië. 

insteek hebben vanuit de Charité, 
luisteren en handelen vanuit je hart. 
Er wordt gewezen op de boeken 
die de laatste jaren zijn verschenen, 
eigentijdse vertalingen van Montforts 
geschriften met commentaar van 
Wiel Logister smm. De congregatie 
moet niet bang zijn om, zoals Mont-
fort, nieuwe inspiratie uit het Evan-
gelie te halen. 

status provincie
Een veel praktischer agendapunt is 
de status van de provincie. Door het 
afnemend aantal leden zou de status 
van vice-provincie of generale dele-
gatie aangevraagd kunnen worden, 

maar dat blijkt nog een stap te ver. 
De Duitse en Belgische confraters 
vormen al een paar jaar een gene-
rale delegatie. In het verslag van het 
laatste overleg met de drie besturen 
staan hun ervaringen, die alleen maar 
positief zijn. Besloten wordt dat het 
nieuwe bestuur zich de komende 
periode hierover zal beraden. 
Voor de samenstelling van dit nieuwe 
bestuur wordt opnieuw gekozen voor 
‘n provinciaal overste met twee leden, 
met het advies anderen bij belang-
rijke besluiten te betrekken: confra-
ters of deskundigen. 

toekomst Missieprocuur
Voor dit agendapunt schuift missie-
procurator Hub Kleijkers smm aan 
tafel. Hij wil zo lang mogelijk zijn 
werk voortzetten, vooral vanwege de 
contacten met de missiegebieden. 
Daarom is hij er geen voorstander 
van de gelden onder te brengen bij 
het fonds CMC/KNR. Het is duide-
lijk dat voor sommige bisdommen 
of congregaties de montfortaanse 
missieprocuur vertrouwen wekt, 
alleen het is geen zelfstandig orgaan, 
maar maakt onderdeel uit van de 
Nederlandse provincie en dat is nu 
onduidelijk. Afgesproken wordt dat 
de gelden ondergebracht worden 
onder het provinciaal economaat. Het 
beheer blijft in handen van Hub. Na 
het kapittel onderzoekt het nieuwe 
bestuur hoe het verder zal gaan.

jaarlijkse bijdragen
Een volgend financieel onderwerp 
zijn de jaarlijkse bijdragen aan het 

v.l.n.r. Peter Stevens, Wiel Logister, Simon Kuyten

v.l.n.r.  Herman Janssen (tolk), Luiz Stefani, Ben Faas,  Jos van Genugten (gespreksleider)
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generalaat en de KNR. Nieuw hierbij 
is de bijdrage t.b.v. het digitaliseren 
van het archief van het generalaat. Een 
gezamenlijk project van Belgische, 
Canadese, Duitse en Nederlandse 
montfortanen en uitgevoerd door het 
KADOC in Leuven. Bij het Gene-
raal Kapittel heeft Peter Denneman 
gesproken met de uitvoerders van 
dit project. Zij hebben aangegeven 
dat niet zinvol is de Nederlandsta-
lige archieven naar Rome te brengen. 
Dat betekent dat het archief definitief 
bij KAN (KloosterArchieven Neder-
land) wordt ondergebracht, als het 
niet meer in Vroenhof beheerd kan 
worden. 

keuze nieuw bestuur
In augustus is een brief gestuurd met 
de vraag drie namen te nomineren 
voor provinciaal overste. De peilings-
commissie komt de uitslag brengen. 
Hierna volgt een evaluatie van het 
huidige bestuur. De genomineerden 
reageren hierop, ze hebben al ja 
gezegd tegen de peilingscommissie 
en ook de generaal-overste heeft zijn 
fiat gegeven.

Bij de stemming blijkt Peter Denne- 
man met een maximum aantal 
stemmen gekozen te zijn en omdat 
het een herverkiezing is, wordt het 
voor een periode van drie jaar. 
Een dag later worden twee bestuurs-
leden gekozen. Drie confraters stellen 
zich beschikbaar. Gekozen worden 
Simon Kuyten en Jan Lathouwers.

toekomst communiteiten
Een volgend onderwerp is de 
toekomst van de communiteiten, 
waarvan er drie zijn in Nederland, 
twee lokale en regionale communi-
teit. Vanwege betere voorzieningen 
is besloten dat Vroenhof het laatste 
huis zal zijn. De communiteit Schim-
mert zal zolang mogelijk zelfstandig 
blijven. Peter zal na het kapittel 
met de communiteiten in gesprek 
gaan omdat de termijn van de over-
sten voorbij is. Piet Derckx (overste 
Vroenhof) heeft verschillende malen 
aangegeven dat hij het zwaar vindt 
om alle verantwoordelijkheid alleen 
te moeten dragen. 

Op de laatste dag van het kapittel 
komt het functioneren van de onder-
steunende en adviserende diensten 
aan de orde, gevolgd door de commu-
nicatie. Men is bijzonder te spreken 
over de Financiële Commissie en 
Hub Kleijkers als archivaris. 
Tot slot komt de notitie van het gene-
ralaat over zgn. ‘Seed-communities’ 
aan de orde. Internationale commu-

niteiten, die waar ook ter wereld de 
spiritualiteit van Montfort weer tot 
leven kunnen brengen op hun eigen 
nieuwe manier.
Er zijn veel gesprekken geweest over 
een gezamenlijk project van de drie 
entiteiten in Leuven, maar het blijft 
verwarrend wat precies de bedoeling 
is. Het generaal bestuur zal hier later 
op terugkomen. 
Met dank aan ieder voor zijn inzet, 
voor de open sfeer, het respect voor 
elkaar, de mooie vieringen en de tijd 
die genomen is, sluit Peter dit stukje 
en verplaatst iedereen zich naar 
Vroenhof voor de installatieviering 
van het nieuwe bestuur. ■

v.l.n.r. Jan Lathouwers, Peter Denneman, Luiz Stefani, Simon Kuyten

installatie Peter Denneman als provinciaal overste
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Nieuws uit de wereldwijde congregatie

Het generaal bestuur ging voor de 
start van haar bestuursperiode naar 
St. Laurent-sur Sèvre in Frankrijk. 
Er waren niet alleen bezinnings-
dagen, maar er werd ook gewerkt. 
De Amerikaanse provincie vroeg en 
kreeg de status van vice-provincie. 
Wismick Jean Charles werd benoemd 
tot vicaris-generaal. Pierre Bonhom-
meau en Francesco Ferrari werden 
benoemd tot overste van de inter-
nationale communiteit. Pierre in St. 
Laurent en Francesco op het genera-
laat in Rome. 
De status van de Italiaanse delegatie 
Malawi-Zambia werd gewijzigd in 
die van communiteit.

Niet alleen in Nederland waren er 
verkiezingen, maar ook in:

- Frankrijk, waar Olivier Marie 
herkozen werd als provinciaal. Raads-
leden zijn Robert Chapoitte, Daniel 
Busnel, Ronel Charelus en Paulin 
Ramanandraibe.

- Columbia, werd 
Jorge Enrique 
González Vásquez 
gekozen als provin-
ciaal overste. Zijn 
raadsleden zijn 
Benigno Zorro 

Corredor, Gabriel Antonio Riveros 
Prieto, Fernando Guevara Moreno 
en Luis Manuel Mora Rodríguez.

- USA, werd Thomas Poth gekozen 
als overste van de vice-provincie. 
Raadsleden zijn Donald La Salle, 
Francis Pizzarelli en Alonso Antonio 
Lazo Orozco.

- Canada, waar Georges Madore 
gekozen werd als overste van de 
vice-provincie. Raadsleden zijn 
Louis-Paul Saint-Laurent, Gaétan 
Ouimet en Gilles Paquette.

- Indonesië, werd Antonius Tensi 
gekozen als provinciaal overste. 
Raadsleden zijn Gregorius Pasi, Kris-
tianus Jumi Ngampu, Yosef Jehara en 
Yohannes Sumadi.

Op 25 november 2017 werd in de 
parochie Bvumbe in Malawi drie 

montfortanen diaken gewijd door 
emeritus-bisschop Allesandro Pagani 
smm. Het gaat om Joseph Gabriel 
Kudzala, Paul Hilliday Kumwenda 
en Steven Davidson Mukusa. Deze 
drie confraters hebben hun noviciaat 
destijds gemaakt bij Wim Peeters 
smm in de Filippijnen.

Op 8 december 2017 legden Arun 
Souza, Jaya Kumar, Gnana Prakash, 
Bala Raju, Arul Jose Nashwin en Ravi 
Thappeta hun eeuwige geloften af in 
Maria Bhavan in Bangalore, India. 
Het was het hoogste aantal sinds 
27 jaar! Twee dagen later werden ze 
diaken gewijd door mgr. William, 
bisschop van Mysore. 

Er raasde een cycloon over Mada-
gascar. Toen generaal Luiz op 21 
januari informeerde bij de overste 
Bruno Randrianasolo Kiky hoe het 
met de confraters was, vertelde hij dat 
de regio Tamatave erg getroffen is. Er 
waren slachtoffers onder de boeren 
en ook bij de confraters. Er is veel 
schade en weinig te eten. Het regende 
onophoudelijk. Hij vroeg steun om 
niet alleen de confraters, maar ook 
de plaatselijke bevolking te voorzien 
van eten en drinken. Deze vraag werd 
doorgestuurd aan de entiteiten in het 
Noorden. Peter Denneman vroeg het 
de confraters en dat had een geweldig 
resultaat. Alle giften zijn naar het 
generalaat gestuurd. Voor directe 
hulp is door de generaal econoom 
een kleiner bedrag overgemaakt naar 
het provincialaat in Madagascar. In 
overleg wordt bepaald waar de rest 
voor gebruikt wordt. ■
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Wijzertjes
Overleden

Op 12 november 2017 overleed Hub 
Louis onverwacht in Vroenhof. Hij 
was 83 jaar en 63 jaar montfortaan. 
Hub werd geboren op 12 september 
1934 in Schimmert en kwam naar Ste 
Marie in 1946. Na het noviciaat legde 
hij in Meersen op 8 september 1954 
zijn eerste geloften af. Na zijn studies 
in Oirschot werd hij op 27 maart 1960 
priester gewijd en vertrok hetzelfde 
jaar naar Mulanje in Malawi. Na vijf 
jaar verbleef hij een jaar in Thyolo om 
vervolgens een benoeming te krijgen 
als pastoor van de kathedraal in Limbe. 
In 1968 werd hij leraar en econoom 
op het klein-seminarie in Nguludi 
Pius XII. Hij werd gekozen als regio-
naal overste in 1971, waardoor hij tien 
jaar in Nantipwili/Limbe woonde. In 
1981 werd hij pastoor in Lunzu. Van 
1992 tot 1999 werkte Hub in Thyolo/
Mitengo als pastoor en een jaar als 
regionaal overste tot hij werd gekozen 
als lid van het generaal bestuur. Na 
zes jaar in Rome keerde hij terug naar 
Nederland en werd overste van de 
communiteit Vroenhof tot 2011. 

Oud-montfortaan Leo Voet overleed 
op 21 december 2017 in Lo-Reninge 
(België). Hij werd 79 jaar. Louis volgde 
de opleiding in Rotselaar van 1949 tot 
1955. Hij legde zijn eerste geloften 
af in D’Hoppe op 8 september 1956, 
waarna hij naar het grootseminarie 
kwam in Oirschot. Hij werd er priester 
gewijd op 1 april 1964. Na zijn studies 
werkte hij als aalmoezenier in Siegen, 
Duitsland. In 1963 startte hij met 
een studie geschiedenis in Leuven en 
werkte van 1967 tot 1975 in Rotselaar 
als leraar, het jaar dat hij de congre-
gatie verliet.

Begin januari 2018 kregen we het 
bericht dat oud-montfortaan Hans 
Verdegaal op 31 maart 2017 over-
leden was in Den Haag. Hij werd 87 
jaar. Hans kwam in 1944 naar Ste 
Marie in Schimmert. Hij legde op 8 
september 1951 zijn eerste geloften 

af in Meerssen en werd op 31 maart 
1957 priester gewijd in Oirschot. 
Hij studeerde daarna in Rome en 
Nijmegen. In 1960 kreeg Hans 
de benoeming om het vak ‘ascese’ 
te geven op het grootseminarie in 
Oirschot. Na vijf jaar werd hij assis-
tent in een parochie in Loon op 
Zand, in 1967 kapelaan in Breda, in 
1968 in Delft en van 1972 tot 1974 
in Rijswijk. In 1974 verliet Hans de 
congregatie.

Op 19 janjuari 2018 overleed in 
Wijchen Maria Laetitia Schleijpen. 
Ze werd 95 jaar en was 68 jaar 
dochter der Wijsheid.

Onverwacht overleed in Wadenoijen 
oud-montfortaan Gijs van den 
Berg. Hij werd 75 jaar. Gijs kwam in 
1956 naar Beresteyn in Voorschoten 
en in 1960 naar Ste Marie in Schim-
mert. Hij legde zijn eerste geloften af 
op 8 september 1964 in Vroenhof. 
Aan het eind van het grootseminarie 
in 1970 verliet hij de congregatie., 
maar hij bleef contact houden, o.a. 

vanwege de website waar hij aan 
meewerkt over Beresteyn. 

65 jaar lidmaatschap
Vanwege zijn 65-jarig lidmaatschap 
van de vereniging bezocht het bestuur 
van het Mannenkoor Geulklanken 
op 3 december 2017 Hub Reijnaerts 
in het klooster in Vroenhof. Na een 
korte toespraak kreeg de 93-jarige 

jubilaris de oorkonde van het KNZV 
(Koninklijk Nederlands Zangers 
Verbond) overhandigd en het daarbij 
behorende ereteken opgespeld. 

Verkoop voormalig zorgcentrum 
Vroenhof
Op 14 februari 2018 heeft Cicero 
het gebouw, Putweg 1, verkocht aan 
Vastgoedbeheer Jupieter. Het is de 
bedoeling dat het ontwikkeld wordt 
tot appartementen voor zelfstandig 
wonen met de mogelijkheid van zorg.
Wat dat precies gaat betekenen 
voor het aangrenzend montfortaans 
klooster Vroenhof is nog niet bekend. 
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Verkoop Groot Bijstervelt
Op 23 februari 2018 is het eigendom 
van het gebouw Groot Bijstervelt 
overgegaan van de gemeente Oirschot 
naar VB2-Vastgoed. In de komende 
maanden verandert veel op het 
terrein aan de oostkant van Oirschot. 
Op 1 januari hebben de tijdelijke 
bewoners het gebouw verlaten. Begin  

maart is met de sloop begonnen. De 
later aangebouwde oostvleugel en het 
deel tussen hoofdgebouw en kapel 
worden afgebroken, net als de bijge-
bouwen aan de achterzijde. In mei 
of juni kan de nieuwbouw beginnen. 
,,Als alles goed verloopt, openen 
we kort na de zomer van 2019 de 
deuren”, zegt Van Beers.

Het nieuwe gebouw aan de achter-
zijde krijgt de naam ‘De Residentie’. 
Daarin wonen straks mensen die 
lichte zorg nodig hebben. In het 
hoofdgebouw en in het Koetshuis 
– de nieuwbouw in plaats van de 
huidige oostvleugel – komen mensen 
die intensieve zorg nodig hebben. 
Aan de achterzijde van de Mont-
fortkapel wordt een ruimte gebouwd 
voor kleinschalige horeca. Het pavil-

joen zal ook toegankelijk zijn voor 
bezoekers van het park en activi-
teiten. De kapel wordt niet veran-
derd. Het wordt straks een erkende 
trouwlocatie. Ook het park wordt in 
de oude staat teruggebracht. 


