Het Kloosterhof van Gestel
Het kloostercomplex aan de Hoogstraat 301 a-b-c en Genneperweg 11
in de Eindhovense wijk Gestel, werd in 1883 gebouwd. In 1983 geeft
een kleine leefgroep van de zusters van Schijndel een nieuwe
bestemming aan het toen deels leegstaande klooster door huisvesting
te bieden aan leefgemeenschappen en organisaties die betrokken zijn
op mensen en de maatschappij, vanuit een (al dan niet religieus)
verlangen naar het behoud van de aarde en een menswaardig bestaan
voor iedereen. In 2010 is het eigendom van het pand met zijn nieuwe
bestemming overgedragen aan Stichting ‘De Hoogstrater’. Het gebouw
kreeg een nieuwe naam: ‘Het Kloosterhof van Gestel’. Ook
verschillende tuinen, elk met een eigen sfeer, maken onderdeel uit van
het Kloosterhof.

Sociale cohesie en onderlinge solidariteit
Het Kloosterhof wordt gevormd door verschillende maatschappelijke
organisaties en ongeveer 12 vaste bewoners die in het pand woonen/of werkruimte huren. Daarnaast wonen er doorgaans ongeveer 20
mensen op tijdelijke basis. Al deze bewoners en medewerkers samen
geven Het Kloosterhof inhoud en kleur. Wat mensen en organisaties
verbindt is hun inzet voor diversiteit, sociale gerechtigheid, bewust
omgaan met goederen en opvang en steun aan mensen in nood. Elk
van de huurders is een zelfstandige groep of organisatie met een eigen
doelstelling en legt met zijn activiteiten eigen accenten. Dat maakt het
Kloosterhof tot een bruisend en dynamisch geheel, waar bovendien
wordt gestreefd naar sociale cohesie, samenwerking en onderlinge
ondersteuning tussen de huurders. De huurders hebben daartoe een
vereniging opgericht.

Plek voor ontmoeting

De mensen, de activiteiten, het gebouw en het groen, dat alles samen
maakt het Kloosterhof tot een gastvrije ontmoetingsplek voor iedereen
die zich inhoudelijk verbonden voelt of nader wil kennismaken. Binnen
het complex vindt een groot scala aan publieksactiviteiten plaats,
meestal georganiseerd door een van de groepen in huis, maar soms
ook binnen een breder samenwerkingsverband.

Bezoek

Wie nader kennis wil maken met het Kloosterhof, kan zich rechtstreeks
wenden tot de verschillende organisaties of is welkom tijdens de
openingstijden van de betreffende organisaties. Belangstellenden
kunnen ook deelnemen aan activiteiten van de verschillende groepen.
Algemene informatie en aankondiging van gezamenlijke activiteiten
vindt u op de website van de vereniging.

hetkloosterhofvangestel.dse.nl
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… een dak boven veel hoofden

Een kennismaking met de organisaties
die wonen en werken in de
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Zeven organisaties onder een dak
In Het Kloosterhof van Gestel zijn zeven zelfstandige organisaties
gevestigd. In 2017 zijn dat onderstaande organisaties.

Combinatie Jeugdzorg
De opnamegroep is een onderdeel van
Combinatie Jeugdzorg en biedt tijdelijk
(max. 3 maanden) opvang en ondersteuning in het kader van crisis en observatie, aan jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Hoogstraat 301c /
www.combinatiejeugdzorg.nl

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Landelijke organisatie. Brengt mensen bijeen
rond de thema’s milieu, vrede, werk, economie,
cultuur en solidariteit. Omslag organiseert campagnes, acties, bijeenkomsten en doe-activiteiten, gericht op een kleurrijke en duurzame
samenleving, en “aanloopdagen”, filmavonden en
cursussen. Is uitgever van het tweemaandelijks
tijdschrift ZOZ, onderhoudt het landelijk Servicepunt Anders Wonen
Anders Leven en heeft de beschikking over een groot stuk tuin dat
ecologisch wordt beheerd. Enkele medewerkers wonen ook ter plekke.
Hoogstraat 301a / 040-2910295 / www.omslag.nl

Woonwerkgemeenschap Emmaus Eindhoven
Het is een plek waar ongeveer tien mensen die dakloos of
ontheemd zijn tijdelijk wonen en werken. Samen met 45
vrijwilligers worden tweede hands goederen ingezameld
en verkocht. Met de opbrengst wordt de gemeenschap
bekostigd en worden ideële projecten in binnen- en buitenland ondersteund. Emmaus is geopend voor verkoop
op woensdagmiddag en zaterdagmorgen. Voor vele
klanten is Emmaus ook een ontmoetingsplaats.
Genneperweg 11 / 040-2527527 / www.emmauseindhoven.nl

Lokaal te huur

In het gebouw is een lokaal dat per dagdeel kan worden gehuurd voor
activiteiten die passen binnen de sfeer van het Kloosterhof. Informeer
voor de mogelijkheden bij de Hoogstraatgemeenschap.
info@hoogstraatgemeenschap.nl

Orthodoxe Kerk H. Nektarios

Onder de jurisdictie van het Oecumenisch
Patriarchaat van Konstantinopel. Heeft de
beschikking over een eigen naar orthodoxe
traditie ingericht kerkje in de voormalige
kloosterkapel, en een ontmoetingsruimte.
Vaste diensten op zaterdagavond om 18u
en zondagmorgen om 10u30. Biedt catechese voor volwassenen en
kinderen, organiseert af en toe pelgrimages en retraites naar andere
landen en biedt een jaarlijks cursus iconografie. Hoogstraat 301a /
040-2425064 / www.orthodox-eindhoven.nl

Heelsaem - Praktijk voor onderweg

Heelsaem wil er zijn voor hen, die niet mogen
zijn. Samen op weg, door eclectische therapie
op zoek naar inzicht, met als bestemming het
vinden van uitzicht, zodat een nieuwe weg gaande mogelijk wordt. De
praktijk staat onder verantwoordelijkheid van een ervaren psychiater,
in samenwerking met diverse therapeuten. De praktijk is geopend op
maandagen van 17.00 tot 19.00 en verder op afspraak bereikbaar via:
L. Berkens, heelsaem@outlook.com / 06 105 360 88 /
www.heelsaem.org

Stichting Vluchtelingen in de Knel

Komt op voor de belangen van
vluchtelingen. Ondersteunt mensen
die de uitslag van hun procedure op
straat moeten afwachten en mensen
die zijn uitgeprocedeerd, maar niet
terug kunnen of durven. Biedt morele, juridische en praktische ondersteuning. De stichting heeft een groot
netwerk van sympathisanten in en rond Eindhoven.
Hoogstraat 301b / 040-2569517 / www.vluchtelingenindeknel.nl

De Hoogstraatgemeenschap

Leefgemeenschap met als belangrijkste
kernwaarden:
1. Gastvrijheid: met name door het bieden van tijdelijke huisvesting
aan vluchtelingen maar ook door ontmoetingsplek te zijn voor het
Kloosterhof, de Kring, het Netwerk Humaan Omgaan met Vluchtelingen
en voor werkgroep 'de Verandering'. Wekelijks koffieuurtje voor de organisaties in het pand en mensen van buiten.
2. Sociaal engagement: verbindingen leggen met organisaties die zich
richten op mensen in nood
3. Zorg voor de aarde
4. Aandacht voor regelmatige bezinningsmomenten "
Hoogstraat 301a / 040-2525609 / www.hoogstraatgemeenschap.nl

