
Nieuwsbrief extra editie: sleuteloverdracht  

 

Van Zayaz naar BOEi 

 

Woensdag 28 januari 2015 om 17:29 uur precies was het grote moment daar. Mohamed 

Acharki, directeur van Zayaz overhandigde de sleutels van De Soete Moeder aan de nieuwe 

eigenaar BOEi, maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van industrieel erfgoed. 

Sylvia Pijnenborg, ontwikkelingsmanager bij BOEi nam de sleutels, maar dan ook álle sleutels 

in ontvangst; maar liefst 88 stuks. 

"Kijk dat is nou het verschil met bijvoorbeeld de sleutels van industrieel erfgoed. Bij een 

klooster is het niet één grote bos, maar zijn alle sleutels keurig voorzien van een labeltje." 

 

 

 

 



Diavoorstelling 

 

Zuster Arnoldi, een van de laatste bewoonsters van het klooster gaf een diavoorstelling over 

de geschiedenis van het Nemiusklooster. De Zusters van Liefde woonden van 1929 tot aan 

2004 in het klooster. Alle hoogtepunten van zuster Arnoldi’s leven als non passeerden de 

revue. Door haar vlotte babbel bleef ze het publiek boeien tot de laatste dia. 

 

  



Harde werkers 

 

Jaja, altijd maar slopen, sjouwen en tillen en niet klagen! Dat is wel de meest gepaste 

omschrijving voor het werk van de jongens en meiden van het leerwerkbedrijf. Voorafgaand 

aan de sleuteloverdracht hebben ze hard gewerkt om het pand schoon en toonbaar te krijgen 

voor de feestelijke bijeenkomst. Niet alleen voor deze dag, maar wekelijks verzet de 

bouwploeg onder leiding van Rafael en Mirna veel werk. Iedere dag komen we een stapje 

dichter bij de realisatie van het kloosterhotel! 

 

 



Proost! 

 

Het bestuur van de Soete Moeder proost samen met alle aanwezigen op een mooie toekomst 

van het kloosterhotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De ‘taart’ van Gert 

 

Hoeveel pech kun je op één dag hebben? Gert (onze boekhouder) weet er alles van. We 

kregen onderstaande mail van hem 's avonds na de sleuteloverdracht: 

“Om half 4 vanmiddag, net voor ik IJsselstein verliet en de snelweg op wilde rijden kreeg ik 

een aanrijding. Ik reed achter een vrachtwagen die plots op de rem ging staan terwijl ik er 

vanuit ging dat hij door het nog oranje verkeerslicht reed. Juist toen hij op zijn rem ging staan 

keek ik een moment opzij en reed ik met een snelheid van ca 25-30 km per uur tegen de 

achterbumper van de vrachtwagen. Omdat deze bumper veel hoger zit dan de bumper van 

een luxe wagen, liep ik flinke schade op. Ik kon nog wel rijden, maar ben eerst met de 

vrachtwagen naar een rustig stuk gereden om de papieren te regelen.  

Daarna naar een schadebedrijf gereden en vervolgens een paar honderd meter verderop een 

auto gehuurd. In het lopen van het schadebedrijf naar het autoverhuurbedrijf (600 M.) kreeg 

ik een forse hagelbui op mijn test en was drijfnat en sopte in mijn schoenen. 

Eenmaal de gehuurde auto in bezit ben ik thuis even andere kleding gaan aantrekken en 

tegen 16.30 uur opnieuw, nu met huurauto, naar Den Bosch. Bij IJsselstein reed ik al de file in 

en dat bleef ongelukkig genoeg tot ver na Deil het geval, met af en toe een paar meter rijden 

en dan weer stilstaan. 



Achterin mijn huurauto lag het presentje voor jullie voor de bijzondere dag die het vandaag 

voor jullie was. Na meer dan een uur op de weg was ik pas bij Deil en vervolgens om 18.10 bij 

jou in Rosmalen. Ik had inmiddels besloten het presentje bij jouw (Eline) buurvrouw af te 

geven. 

Goed dat ik toch eerst maar even keek of het door de botsing nog wel toonbaar was. Tot mijn 

grote schrik bleek dat niet het geval. 

Zie hier…. DIKKE PUINHOOP DUS…. WEL PASSEND BIJ HET GESTRIPTE PAND VAN DE SOETE 

MOEDER, MAAR NIET OM WEG TE GEVEN.” 

 

Hapjes van Maerlant 

 

We kregen op deze feestavond hulp van leerlingen van de Bossche vakschool van Maerlant. In 

onze keuken maakten ze heerlijke hapjes klaar die ze vervolgens in hun professionele kledij 

netjes uitserveerden. Kijk zo snijdt het mes aan twee kanten (om in keukentermen te blijven). 

Zij deden praktijkervaring op en wij genoten van de lekkernijen! Daarnaast hebben twee 

leerlingen de hele avond gefilmd en gefotografeerd. Het resultaat daarvan volgt… 

 



Vrijwilligers bedankt 

 

Erg dankbaar zijn we voor de inzet van al onze vrijwilligers. Niet alleen bij organisatie van deze 

middag, maar ook voor alle tijd en energie die veel mensen de afgelopen jaren in De Soete 

Moeder hebben gestoken. Op de foto staan vrijwilligers Hetty en Bernadette, die zich 

wekelijks inzetten voor de Soete Moeder. Door het jaar heen ontvangen we ontzettend veel 

hulp van vrijwilligers. Zonder jullie waren we nog niet zo ver gekomen! 


