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proef je er nog steeds. Glazen façades zorgen
voor verbinding met de natuur en diepe zicht
lijnen over het landgoed creëren een gevoel van
ruimte. Kwaliteit komt voort uit eenvoud en is
terug te vinden in de uitstraling van de 7 zalen
en 38 hotelkamers. De keuken is 100% bio
logisch en serveert heerlijke gerechten.
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n 1902 kopen de fraters van Tilburg het
landgoed Steenwijk aan dat vanaf dat mo
ment dienst doet als rusthuis. In 1994 voldoet
het huis niet meer aan de eisen voor bewoning
en wordt de communiteit opgeheven. Huize
Steenwijk komt leeg te staan. Verkoop van het
landgoed en afbraak van het gebouw lijkt het lot
van Huize Steenwijk te worden. Maar er wordt
voor een andere weg gekozen. Huize Steen
wijk krijgt een nieuwe bestemming. In 1999
en 2000 wordt het klooster grondig verbouwd
met behoud van de traditie van het klooster en
integratie van moderne architectuur naar een
ontwerp van Marx & Steketee architecten. Dit
voormalig klooster heeft door de toevoeging van
moderne architectuur een open en eigenzinnig
karakter, maar de sfeer van het kloosterleven

PROJECTINFORMATIE
Project
Renovatie, aanbouw en nieuwbouw
van Het Klooster in Vught
Opdrachtgever
De Fraters van Tilburg
Architect
Marx & Steketee architecten
Aannemer
Bouwbedrijf Berghege

68

SCHOOLDOMEIN

januari 2017

Op 27 januari 2001 opent ZIN haar deuren. Een
centrum waar werk en spiritualiteit centraal
staan. Waar het gaat om de zin van werk en
evenzeer er zin in hebben. Over arbeidsvreugde.
Een centrum waarin de sfeer van rust en
bezinning heerst en gasten elkaar kunnen
ontmoeten. Met als doel een bijdrage leveren
aan het menselijk gezicht van het werk. Om de
effectiviteit van een dag te verhogen stimuleren
wij gasten om mee te gaan met het klooster
ritme. Het laat groepen komen tot inspirerende
gesprekken, en het vinden van antwoorden op
vragen die ertoe doen. Gasten kunnen onthaas
ten, verdiepen, ontdekken en ontwikkelen om
individueel sterker te worden voor de groep.
Kloosterhotel ZIN biedt onder andere ruimte
voor een- of meerdaagse conferenties, vergade
ringen, trainingsprogramma’s, Summer courses
en retraites. Een plek waar mensen elkaar
ontmoeten. In alle gevallen ontvangt u een
passend aanbod en kunt u rekenen op echte
betrokkenheid. Kijk voor meer informatie op
www.kloosterhotelzin.nl/kloosterhotel-zin.

