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Nieuwsbrief  Nr. 18 (juli 2018) 

 

 

Nieuws over Het Klooster. 

 

Futuris Zorg en Werk heeft plannen ontwikkeld voor het Klooster die het beste passen op de vraag 

geformuleerd door de Werkgroep  Onderdak Verenigingen  o.l.v. Burgemeester Brenninkmeijer. 

 

Futuris is in 2012 opgericht met als doel het integraal aanbieden van ondersteuning bij zelfstandig leven 

en beschermd wonen in combinatie met zingevende dagbesteding aan (jong)volwassenen met een 

ontwikkelstoornis zoals autisme.  

Men heeft op dit moment in Eindhoven 150 cliënten ondergebracht in 100 appartementen. 

We hadden een gesprek met directeur/oprichter Kees van Pagée en manager Wim Cuijten. 

 

Futuris heeft investeerders enthousiast gemaakt voor hun plannen met het Klooster. 

Men wil twee functies onderbrengen in het Klooster: 

A. De doelgroep van Futuris door:  

 

 Het ontwikkelen van 25 zorgwoningen; 

 starten van een restaurant in de voormalige kapel voor bewoners en bezoekers; 

 dagbesteding met o.a. het aanbieden van leer-werktrajecten; 

 inloop voor dorpsgenoten met beginnende dementie. 

 

B. Het verenigingsleven. Het Klooster blijft in aangepaste vorm beschikbaar voor  

verenigingen. 

 

In de praktijk betekent het dat het Klooster in tweeën wordt gedeeld. De twee functies worden door een 

te bouwen muur van elkaar gescheiden. Deze muur loopt ter plaatse van de 2
de

 schuifwand in de grote 

zaal tot aan de voorgevel van het Klooster. Dit betekent dat de grote zaal met bar en de grote ruimte met 

de biljarts, de bar, de toiletgroep en nog een paar overige ruimten beschikbaar blijven voor 

verenigingen. 

 

Als dit allemaal doorgaat en daar lijkt het op, verandert er voor de BC Waalre niet veel. 

De eerste beslissing wordt binnenkort genomen, de Gemeente moet groen licht geven.  

Daarna worden de plannen uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. 

In oktober/november wordt  de finale beslissing genomen. 

 

 

 

 


