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Uit het gastenboek: De liefde en creativiteit voor het behoud van dit monument zijn overweldigend Prachtig hoe oud en nieuw, zorgvuldig gerestaureerd en ontworpen, zo harmonieus kan zijn - Evenals
meerdere bezoeken aan dit klooster gennieten wij ook nu weer volop - Is de paus hier ook al op bezoek
geweest? - Ik was graag een vlieg geweest zo’n 400 jaar geleden, om eens te kijken hoe ’t toen was Imponerend, mediterend, verstilde eenheid, verdriet-geborgenheid, vertroosting-pijn, de bemoediging =
contemplatie - Ronduit schitterend; ambachtelijkheid, emotionaliteit en kunst gaan hier hand in hand Geen woorden voor: té indrukwekkend om een poging te doen - Een ontzettend ‘verrassend’ klooster:
zorg dat dit bewaard blijft - Wat ligt hier een verre geschiedenis prachtig bewaard; mooie muziek in de
stilte. Fijn om hier even te mogen zijn - Wij hebben hier genoten en een kaarsje opgestoken voor deze
wereld - Af en toe wil ik de sfeer weer proeven van rust en het verleden. Je voelt hier iets van de
eeuwigheid - Ik zou de sfeer willen meenemen... - Prachtig gerenoveerd dit juweeltje van Groningen Zelfs als humanisten vinden wij dat dit klooister in stand moet worden gehouden - Waarom alleen in het
buitenland kloosters bezoeken terwijl in Nederland nog zoveel waardevols als dit klooster valt te zien en
te beleven. Voor eeuwig te bewaren! - We zijn hier met kinderen van de RKBS Bonifatius geweest. We
zijn op zoek naar ongewone, kleine details om er een digitaal werkstuk van te maken - Kom hier wel
vaker, maar het is steeds weer interessant, ik zie steeds iets nieuws! - Als de muren eens konden spreken...
- Verrast en ontroerd door dit onverwachte erfgoed in een voor ons onbekend stuk Nederland - Het gevoel
dat je krijgt als je hier staat is bijna niet in woorden uit te drukken. Zo prachtig, zo’n rust. Ik krijg echt een
fijn rustig gevoel door mijn geest en lichaam - Geweldig dat wij in dit klooster overal kunnen kijken. Het
geeft een duidelijke indruk - Indrukwekkend! Laten we er zuinig op zijn - Prachtige combinatie van
historisch erfgoed en hedendaagse invulling! - Blijf trots op zo’n nalatenschap - Bij zo iets indrukwekkends past alleen een eerbiedig zwijgen - Even een moment van rust en bezinning afgemaakt met een
heerlijk Rosé biertje en cake! - De timmerman heeft prachtig werk geleverd. Klasse! - Liefdevol het
verleden in ere hersteld - Hier geeft alles een goede indruk van hoe het ooit was - Heel mooi, goed
onderhouden, vooral zo doorgaan - Prachtige plek en een inspirerende rondleiding! - Volgens ons waren
de kanunniken hier erg gelukkig - Wij hebben als groep uw klooster bezocht. Geeft een mooi en verzorgd
beeld van het kloosterleven van weleer - Ieder keer als we hier komen zijn we onder de indruk. Oud en
nieuw erg mooi samen. Dit klooster moet zeker behouden blijven - Het Gregoriaans klinkt prachtig - Na
een reis van bijna vier uur in de trein, is de stilte in de Kloostertuin een verademing! - Namens acht
bezoekers: bedankt voor het in standhouden van zoveel geschiedenis - Vanuit het Brabantse: mooi dat dit
alles bewaard blijft in ’t voor mij ‘hoge’Noorden - Ik ben hier voor de zesde keer in vijftig jaar en vind het
telkens weer geweldig en weer verbeterd - Hier wordt het kloosterleven goed verbeeld! - Een klooster
met inhoudelijk veel moois in een hele prachtige omgeving - Echt de moeite waard, onze reis vanuit
Apeldoorn en Twello is dubbel en dwars beloond - Wat een plek en wat goed dat mensen zich hierover
ontfermd hebben - Hier is de subsidie heel goed besteed - Schilderijen enzovoorts: zeer interessant - Voor
ons Brabanders is het heel verrassend dat hier in Groningen zoveel kloosters gestaan hebben. Prachtig dat
Klooster Ter Apel bewaard is gebleven! - Gods zegen ermee. Het was tenslotte een Godshuis. Fijne
jongens die hier helpen! - Voor de zoveelste keer in het Klooster. Telkens weer boeiend - Vet mooi hier
hoor. Vooral de pop in de gang - Prachtig klooster met een zeer duidelijke beschrijving - Ik heb het als zeer
bijzonder ervaren - Een pronkjewail in ’t Goldenlaand! - De lof van het klooster is al veel bezongen; ik
ben helemaal verzot op de kruidentuin, zag voor het eerst kardoen en pastinaak, waarover je wel eens
leest maar nooit ziet - Een mooi stuk verstilde wereld - Wat een waardevol klooster! - We zijn hier
verloofd! - Mooi om te zien hoe het er vroeger aan toe ging in een klooster - Van de rondleiding hebben
wij veel geleerd - Bijzondere sfeer; muziek op de achtergrond geeft het bezoek een extra dimensie - Jullie
Kloosterbier is erg lekker - Boven verwachting en met verwondering! - Wederom een succes, de moeite
van het terugkomen zeker waard. Zeer veel informatie gekregen tijdens de rondleiding en weer wat
wijzer geworden - Mooi museum met veel mooie spullen - Wat een mooie website heeft dit Klooster!!! Wat een professionaliteit; tot een volgende keer! - Mooi om het geloofsleven zo te beleven, ook door de
eeuwen heen - Onverwacht hier aangekomen. In eerste instantie met een bang verwachtingspatroon
binnengegaan. Maar... veel complimenten, vooral voor de ziekenzaal en schrijfruimten. Ga met een hoop
positieve energie weer weg! - Heel mooi en toegankelijk gemaakt. Interessant voor een meestertimmerman - Mooie, fijne sfeer, groot contrast met het Amsterdamse - Ik had niet verwacht dat het zo
groot en mooi is - Dertig jaar geleden in dit Klooster onze trouwfoto’s laten maken. Het heeft geluk
ste
gebracht! - De speurtocht was hartstikke leuk - Spannend zo’n Huis van Sint Nicolaas! - Op mijn 80
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VOORAF
Tussen 2000 en 2003 werd onder leiding van de Deense architect prof. Johannes Exner
nieuwbouw van de westvleugel van Klooster Ter Apel gerealiseerd. Een spraakmakende
activiteit die met veel respect voor het nog bestaande Conventgebouw met Kloosterkerk uit
1465 werd uitgevoerd.
Het enige nog bestaande middeleeuwse plattelandsklooster van Noordwest Europa,
een UNESCO ‘Top-100’ monument in Nederland,
had daarmee de oorspronkelijke kwadraatopzet teruggekregen. Totale investering
€ 4.200.000,00.
Na oplevering van de nieuwbouw werd belang gehecht aan de formatie van een deskundig
bestuur om de instandhouding en exploitatie van het Klooster nader vorm te geven. In april
2004 presenteerde dat bestuur haar Beleidsplan 2005-2010.
In datzelfde jaar werd binnen de provincie Groningen gewerkt aan de realisatie van
Stroomversnelling, de Cultuurnota 2005-2008. Diverse gesprekken met vertegenwoordigers
van beide organisaties resulteerden in een aantal maatregelen van het Kloosterbestuur om de
professionele kwaliteit van de organisatie en haar producten, activiteiten en diensten in de
toekomst te waarborgen.
De Cultuurnota 2005-2008 werd door Provinciale Staten op 15 december 2004 vastgesteld.
Binnen het programma Het verhaal van Groningen werden de bijbehorende
‘Prestatieafspraken’ tussen de provincie en Klooster Ter Apel vastgelegd op 10 maart 2005.
Stroomversnelling II, de Cultuurnota van de provincie Groningen voor de periode 2009-2012,
kwam mede tot stand in vervolg op gesprekken met culturele organisaties als Klooster Ter
Apel. Op basis van deze input heeft de provincie er voor gekozen de beleidslijn uit de periode
2005-2008 op hoofdlijnen voort te zetten.
Binnen het programma Het verhaal van Groningen werden de ‘Prestatieafspraken’ tussen de
provincie en Klooster Ter Apel vastgelegd op 3 maart 2009.
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INLEIDING
De aanleiding tot het opstellen van het Beleidsplan 2011-2016 van de Stichting Klooster Ter
Apel is tweeërlei: enerzijds door de afloop van haar bestaande Beleidsplan 2005-2010;
anderzijds in verband met de in voorbereiding zijnde Cultuurnota 2013-2016 van de provincie
Groningen, waaraan het beleid van instellingen zal worden getoetst op basis van bestuurlijke en
inhoudelijke criteria.
In Stroomversnelling, de Cultuurnota 2005-2008 van de provincie wordt Klooster Ter Apel
gerekend tot de
‘Kroonjuwelen van de collectie Groningen’.
Verder wordt opgemerkt:
‘Wij willen in elk geval stimuleren dat dit bijzondere monument integraal met de
landschappelijke omgeving in stand wordt gehouden…’
en
‘Het Klooster is een openbare ontmoetingsplaats voor de bevolking, is de dynamische spil
in de lokale gemeenschap en is het podium waarop Het Verhaal van Groningen tot leven
kan worden gebracht.’
In Stroomversnelling II, de provinciale cultuurnota over de periode 2009-2012, is de opdracht
aan Klooster Ter Apel als volgt geformuleerd:
‘De Stichting Klooster Ter Apel heeft een taak in het presenteren van het kloosterleven in
Noord-Nederland, Groningen in het bijzonder, de geschiedenis van Klooster Ter Apel en
de kerkgeschiedenis.
Daarnaast heeft de stichting tot taak het kloostercomplex in stand te houden.’
Met name dit laatste: het in standhouden van het Conventgebouw met bijbehorende kerk, is een
van de pijlers van beleid in de periode 2011-2016 van Klooster Ter Apel. De stichting staat de
komende jaren voor forse investeringen. Het bestuur neemt zich daarom voor, in samenwerking
met de Stichting Oude Groninger Kerken, uitvoering te geven aan een omvangrijke
onderhoudsoperatie in het kader van de BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding
Monumenten).
Een tweede belangrijke pijler van beleid is het onderdeel marketing en promotie, waarop in de
komende beleidsperiode een sterk accent wordt gelegd. In dit verband zal uitvoering worden
gegeven aan een op initiatief van de Stichting Klooster Ter Apel opgesteld
marketingcommunicatieplan. Het uitgangspunt daarbij is: meer publiciteit, hogere
bezoekersaantallen en grotere lokale betrokkenheid. Er zal aansluiting worden gezocht bij
lopende initiatieven van lokale overheden, gericht op het versterken van de regionale identiteit
en het promoten van de regio, met het doel meer bezoekers naar het gebied te trekken. Het
publieksbereik zal worden vergroot door het gebruik van digitale media.
Ter vergroting van draagvlak en lokale betrokkenheid zal de stichting zich inzetten voor het tot
stand komen van een vriendenclub en trachten meer donateurs en sponsoren aan zich te binden.
Veel aandacht zal worden geschonken aan het onderdeel educatie; het huidige beleid wordt
gecontinueerd en nieuwe projecten zijn in voorbereiding.
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De verbeelding van de kloostergeschiedenis binnen Het Verhaal van Groningen staat centraal
in Klooster Ter Apel. In dit verband zullen nieuwe exposities worden uitgewerkt, waar
mogelijk in samenwerking met andere instellingen.
Alle hier genoemde beleidsthema’s worden hierna uitvoerig toegelicht. Voorts is een overzicht
opgenomen van verrichte activiteiten uit de vorige beleidsperiode en wordt aangegeven welke
resultaten daarbij zijn geboekt.
Klooster Ter Apel wordt gerund met een minimale bezetting aan vast personeel en is in hoge
mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Er wordt, noodgedwongen, een zeer
terughoudend kostenbeleid gevoerd en ingezet op verhoging van de eigen opbrengsten.
Het Beleidsplan 2011-2016, en de daarbij behorende begroting, wordt door het bestuur als
taakstellend beschouwd, zij het dat alle zeilen moeten worden bijgezet. Tegenvallers door niet
voorziene uitgaven enerzijds, of gewijzigd overheidsbeleid anderzijds, zouden ertoe kunnen
leiden dat de geformuleerde ambities en doelstellingen niet worden gehaald.
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RESULTATEN 2004-2010
Kijkend naar de door Stichting Klooster Ter Apel geboekte resultaten in de eerste twee
Cultuurnota periodes tot en met december 2010, kan het navolgende worden vastgesteld.
Wij tekenen daarbij aan dat Stichting Klooster Ter Apel jaarlijks in een beleidsplan en
begroting een concrete uitwerking presenteert van de te behalen resultaten in dat jaar. Het
Jaarverslag en de Jaarrekening geven vervolgens steeds helder inzicht in de behaalde resultaten.
De behaalde resultaten refereren aan gemaakte afspraken die een afspiegeling zijn van haar
doelstelling/missie en het provinciaal kader.
DOELSTELLING/MISSIE

Na benoeming nieuwe bestuursleden en aanstelling nieuwe directeur (realisatie juli 2004),
aanpassing museaal beleidsplan (augustus 2004) en aanscherping beleid in het kader van Het
verhaal van Groningen (november 2004), werd de naam van de Stichting MuseumKloosterenclave Ter Apel gewijzigd in Stichting Klooster Ter Apel. Bij deze wijziging
ontstond een volkomen onafhankelijk stichting zonder enige bemoeienis van buitenaf. Een en
ander werd statutair vastgelegd in februari 2005 als volgt.
Stichting Klooster Ter Apel heeft ten doel het in standhouden en beheren van monumenten
beschermd op grond van de Monumentenwet 1988, met name - zonder daartoe beperkt te zijn het in standhouden en beheren van monumenten in de Kloosterenclave te Ter Apel, in het
bijzonder van het complex onroerende zaken bestaande uit Conventgebouw van het
Kloostercomplex met daarbij behorende opstallen, erven, tuinen en omliggende gronden,
alsmede het verrichten van al zodanige activiteiten die aan de Kloosterenclave en het
Conventgebouw een functie kunnen geven in het bijzonder op cultureel, religieus en
kerkhistorisch terrein in de ruimste zin.
De stichting heeft tevens ten doel het in het Conventgebouw in standhouden van een Museum
voor Klooster- en Kerkgeschiedenis & Religieuze Kunst, alsmede het verrichten van al
zodanige activiteiten die behoren tot de taken van een museum.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
a. het scheppen van voorwaarden, gericht op de bevordering van het cultuurhistorisch
besef, toerisme, educatie en recreatie;
b. aankoop, beheer, verpachting en/of verhuur van gronden en gebouwen;
c. de hiervoor bedoelde onroerende zaken in eigendom te verkrijgen of persoonlijk
gerechtigde te worden en
d. het verwerven, beheren, tentoonstellen en onderzoek van de aan het Conventgebouw
gerelateerde kunst- en geloofsobjecten, objecten met betrekking tot de geschiedenis van
de Orde van het Heilig Kruis, de klooster- en kerkgeschiedenis van de provincie
Groningen, de pelgrimsroute van Groningen tot D-Münster i/W, de rol van het Klooster
in de geschiedenis van Westerwolde en de geloofsstrijd in de grensregio van de
zestiende en zeventiende eeuw.
ORGANISATIE

Bestuursleden, directie en medewerkers van de Stichting Klooster Ter Apel worden benoemd
op basis van voor de Kloosterorganisatie relevante kennis, werkervaring en netwerken. Bestuur
stelt het beleid vast in samenwerking met de directeur die, met volledige tekenbevoegdheid,
verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Evaluatie en bijsturing vindt plaats
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tijdens tenminste vier bestuursvergaderingen per jaar. Met individuele bestuursleden werkt
directeur samen op het gebied van de onder hen ressorterende portefeuilles.
Per 31 december 2010 bestaat het bestuur van de Stichting Klooster Ter Apel uit:
mr. H. Zwiers

oud partner/regiobestuurder Ernst & Young, voorzitter
portefeuille bedrijfsvoering, marketing & PR, externe contacten
drs. G.G. Horstmann
oud directeur Drents Museum, vice-voorzitter
portefeuille museale zaken
ing. B.G. Kloosterman
oud adviseur civiele zaken gemeente Vlagtwedde, secretaris
portefeuille bouwkundige zaken en subsidies
H.W.H.M. van Kesteren RA oud partner PriceWaterhouseCoopers, penningmeester
portefeuille financiën
mr. F.A. Bergman
notaris, lid bestuur
portefeuille juridische zaken, archeologie en monument
A.F. Brouwer
oud directeur/eigenaar supermarkt, lid bestuur
portefeuille vrijwilligers
ing. A.J.B. Winkel
oud directeur/eigenaar Witronic B.V., lid bestuur
portefeuille bedrijfsleven
Directeur Hans Kroeze studeerde theologie, filosofie en musicologie en was kloosterling,
redacteur, producer van geluidsdragers, directeur in de toerismebranche en galeriehouder.
De dagelijkse gang van zaken wordt onder zijn leiding uitgevoerd door 3,5 werknemers op
fulltime basis, medewerkers op contractbasis, oproepkrachten, waar mogelijk stagiaires
(Klooster Ter Apel is een officieel erkend leerbedrijf) en ca. 60 vrijwilligers. De verschillende
werkgroepen staan onder leiding van een Coördinator. Directeur en werkgroepcoördinatoren
vergaderen tien keer per jaar binnen het zogenaamde Conventoverleg.

Vanaf medio 2004 is uitvoering gegeven aan het nieuwe beleid onder de titel
Klooster Ter Apel in de eerste plaats Klooster.
ONDERHOUD EN RESTAURATIE

-Het bureau TMS Holland gaf in juni 2008 in een Meerjaren Onderhoud Plan inzicht in het uit
te voeren onderhoud aan Conventgebouw en kerk van 2009 tot en met 2018.
-Mede aan de hand van dat rapport werden eind 2009/begin 2010 restauratiewerkzaamheden
uitgevoerd in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Onderhoud Monumenten (BROM).
-Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap wordt Klooster Ter Apel met bijbehorende kerk sinds 16 december 2009 onder één
monumentnummer als een kerkgebouw behandeld.
-Om in aanmerking te komen voor subsidiëring door het rijk op grond van het Besluit
Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM), periode 2012-2017, werkt Klooster
Ter Apel sinds 8 oktober 2010 samen met de Stichting Oude Groninger Kerken te Groningen.
Investering geraamd op ca. € 700.000,00; 65% subsidie, 35% eigen middelen/fondsen.
Belangrijkste onderdelen: herstel daken noord- en oostvleugel, buitenschilderwerk, herstel
glas-in-loodramen en aanpak vloeren kruisgang.
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INRICHTING/REVITALISERING

-De Kloosterenclave kreeg een opwaardering tot Kloosterparklandschap tijdens de
herinrichting Kloosterenclave Fase 2.
Oplevering mei 2006; totale investering € 1.200.000,00.
-De diverse vertrekken in het Klooster kregen de oorspronkelijke benaming en de juiste
inrichting terug (Kapittelzaal, Priorkamer, Subpriorkamer, Gastenverblijf, Proviandkelder,
Kruisgang, Sacristie, Kanunnikenkerk, Lekenkerk enzovoorts).
-Dat wat ontbrak (ziekenzaal, kloostercellen, atelier van de glazenier, scriptorium en
modelbrouwerij) werd gerealiseerd binnen het Project Revitalisering Kloosterbeleving.
Oplevering mei 2008; totale investering € 490.000,00.
EXPOSITIES

-Het tentoonstellingsprogramma werd uitsluitend samengesteld op basis van objecten, ook
hedendaagse, die te maken hebben met de doelstelling en passen binnen Het verhaal van
Groningen (zie bijlage).
EDUCATIE

-Educatieve programma’s werden ontwikkeld voor basis en voortgezet onderwijs. Thema’s: In
de Voetsporen van Broeder Jacobus (wat gebeurde er allemaal in een middeleeuws klooster?),
Scriptoria in kloosters, Vervaardiging van glas-in-loodramen in kloosters, Geneeskunde in
kloosters, Stichting en bouw van kloosters, Eten en drinken in kloosters, Zielzorg vanuit
kloosters, Huis van Sint Nicolaas en een Foto/Letter Speurtocht voor de jongste leerlingen van
het basisonderwijs.
-Zes docenten van de Regionale Scholengemeenschap in Ter Apel worden sinds begin 2010 in
Klooster Ter Apel opgeleid tot Kloostergids.
COLLECTIE, COLLECTIEREGISTRATIE EN DEPOT

-De collectie van Klooster Ter Apel bestaat vooral uit het Conventgebouw met bijbehorende
kerk als zodanig. Daarnaast heeft Klooster Ter Apel een aanzienlijke collectie religieuze kunst
(paramenten en vaatwerk), zeer oude bouwfragmenten en een internationaal befaamde
collectie planten (kruidentuin).
-De registratie van deze collectie (Adlib) en inventarisatie deelcollectieniveau (MUSIP) werd
op een professioneel niveau gebracht. Medewerkers volgden opleidingen om hieraan te kunnen
voldoen.
-Depot werd ontdaan van objecten die daar niet huis horen en ingericht volgens museale
normen.
BEVEILIGING EN BEWAKING

-Zaken betreffende beveiliging en bewaking kregen de gewenste upgrading. Nieuwe
alarmsystemen en bewakingscamera’s werden geïnstalleerd. Medewerkers volgden relevante
opleidingen, het Veiligheidsplan Klooster Ter Apel werd van kracht.
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MARKETING EN PUBLICITEIT

-Een nieuwe huisstijl kwam tot stand alsmede de consequente publicatie van
wervingsbrochures, tentoonstellingscatalogi, bezoekershandleidingen en overige teksten in de
reeks Klooster Cahiers.
-Een professionele website werd ontworpen en wordt sindsdien adequaat beheerd.
-Om het kloosterleven in de Middeleeuwen onder de aandacht van een breed publiek te brengen
werd gestart met de boekenreeks De middeleeuwse Kloostergeschiedenis van de Nederlanden.
Publicatie Deel I in december 2008.
-Op initiatief van de Stichting Klooster Ter Apel werd samen met de Stichting Bourtange een
marketingcommunicatieplan ontwikkeld dat onder de titel Bulderende kanonnen en ruisende
pijen in december 2009 werd gepresenteerd door het bureau Peper Office te Amsterdam.
NETWERKEN/SAMENWERKINGSVERBANDEN

-Contacten met relevante organisaties in binnen- en buitenland werden hersteld c.q. kwamen tot
stand. Klooster Ter Apel maakt weer deel uit van het landelijk overleg Religieuze Musea (zie
bijlage).
-Bestaande samenwerkingsverbanden werden verstrekt, nieuwe kwamen tot stand (zie bijlage).
KLOOSTERRECEPTIE EN -WINKEL

-In de Kloosterreceptie werd pin- en chipapparatuur aangebracht. De Museumkaart, ICOM
Membership Card en de Cultuurkaart werden geaccepteerde toegangsbewijzen.
-De Kloosterwinkel werd voorzien van kloostergerelateerde artikelen en streekproducten uit de
regio. De Kruisheren Klooster Ter Apel Bieren kwamen terug daar waar deze ooit werden
gebrouwen.

Voornoemde activiteiten hadden ondermeer tot gevolg:
-Opname van Klooster Ter Apel in het Nederlands Register ‘Geregistreerd Museum’, augustus
2006
-Benoeming Klooster Ter Apel tot Succesvol Herbestemd Klooster in het kader van het
Europese samenwerkingsproject ‘Converting Sacred Spaces’, december 2008
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BELEIDSPLANNEN 2011-2016
Tot nu toe is veel bereikt in Klooster Ter Apel doordat bestuur en directie er in de eerste plaats
in geslaagd zijn het monument voor achteruitgang te behoeden en nieuw leven in te blazen. Om
de instandhouding van dit inmiddels tot UNESCO Top-100 monument in Nederland
gepromoveerde middeleeuwse klooster ook voor de toekomst zeker te stellen is een ambitieuze
inzet van bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers een absolute voorwaarde. De
uitwerking van een marketing- en promotiecampagne, in samenwerking met andere partijen,
zal ertoe moeten leiden dat Westerwolde en met name Klooster Ter Apel nog beter onder de
aandacht van het publiek wordt gebracht. Ambities genoeg, de middelen van Klooster Ter Apel
om dit doel te bereiken zijn echter zeer beperkt en dus is de inzet van alle stakeholders cruciaal.
DOELSTELLING/MISSIE

-De in februari 2005 statutair vastgelegde doelstelling/missie blijft in de komende
beleidsperiode van de Stichting Klooster Ter Apel onverminderd van kracht.
-Met het oog op de voorspelde ‘krimp in de regio’ stelt de stichting zich aanvullend ten doel
een bijdrage te leveren aan het versterken van de vitaliteit en de leefbaarheid van de regio door
sterke nadruk te leggen op de inbedding van het monumentale erfgoed in de samenleving.
ORGANISATIE

-Het aantal medewerkers in vaste dienst (3,5 ft.) is absoluut minimaal om de organisatie op
professionele wijze te runnen en over een langere periode aan de gestelde taakopvatting en
uitvoering te voldoen.
-Hoewel Klooster Ter Apel kan rekenen op de zeer gewaardeerde medewerking van
vrijwilligers, blijft het moeilijk om dit bestand op pijl te houden. Er treedt vergrijzing op; de
jeugd is nauwelijks of niet te motiveren.
In de komende periode zal extra actie worden ondernomen om vrijwilligers voor bijvoorbeeld
Kloosterreceptie- en winkel, Kloostercafé ‘De Refter’ en Technische Dienst aan het Klooster te
binden.
-De toegangsprijs wordt in de komende periode verhoogd.
-Met de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea te Amsterdam wordt overleg gevoerd
om de instandhouding van de bestaande club donateurs en vrienden alsmede een uitbreiding
daarvan te optimaliseren.
ONDERHOUD, RESTAURATIE EN RECONSTRUCTIE

-In de komende beleidsperiode hebben restauratiewerkzaamheden tot instandhouding van
Conventgebouw en bijbehorende kerk prioriteit. Uitvoering van de regeling BRIM tussen 2012
en 2017 speelt daarbij een belangrijke rol. Samenwerking ter zake met de Stichting Oude
Groninger Kerken wordt gecontinueerd.
-Op het programma staat de reconstructie van de oorspronkelijke middeleeuwse watermolen
van Klooster Ter Apel op de Kloosterenclave. Uit oogpunt van bezienswaardigheid is de
Kloosterwatermolen, een bijzondere vertelling binnen Het verhaal van Groningen, een
toeristische trekker van formaat. Provincie Groningen, gemeente Vlagtwedde, Waterschap
Hunze en Aa’s, Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer zijn bij een en ander betrokken.
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INRICHTING

-De museale (her)inrichting van het gebouw is voltooid. In de komende periode komt het
accent te liggen op exposities en educatieve projecten. Klooster Ter Apel zoekt daarbij
samenwerking met overeenkomstige organisaties die Het verhaal van Groningen visualiseren.
EXPOSITIES

-Klooster Ter Apel inventariseert welke objecten in diverse depots aanwezig zijn om relevante
thema-exposities te kunnen organiseren (zie bijlage). Daarbij gaat het niet in de laatste plaats
om objecten die ooit tot het Klooster behoorden of daar betrekking op hebben.
-De bestaande Kloosterroute met bezoek aan en speciale rondleidingen in de kloosters in Ter
Apel, D-Bentlage en D-Beyenburg wordt uitgebreid met kloosters als die in Aduard, DIhlow, D-Witmarschen, D-Gravenhorst en D-Börstel.
-We willen in de komende beleidsperiode komen tot een ‘Kloosterrevival’ met aandacht voor
de (voormalige) kloosters in Groningen tijdens een Kloostermaand vol activiteiten.
EDUCATIE

-Educatieve projecten in Klooster Ter Apel voor basis en voortgezet onderwijs worden
gecontinueerd c.q. verder ontwikkeld.
Klooster Ter Apel als Huis van Sint Nicolaas trok eind 2010 meer dan 1400 leerlingen en
begeleiders van scholen uit Groningen en Drenthe. Tijdens dit project maakten leerlingen niet
alleen kennis met de geschiedenis van Sinterklaas, maar werden zij spelenderwijs ook in
aanraking gebracht met de historie van het Klooster en de oorspronkelijke bewoners.
In vervolg daarop worden projecten aangeboden waarbij leerlingen kennis kunnen maken met
wat er zoals in kloosters gebeurde: bouwen, bidden, schrijven, koken enzovoorts.
-Behalve de opleiding van docenten RSG Ter Apel tot Kloostergids, neemt Klooster Ter Apel
deel aan verdere uitbouw van een bovenregionaal netwerk van (museum)kloostergidsen met het
doel bezoekers op een betere wijze te kunnen doorverwijzen naar de respectievelijke musea,
projecten en exposities.
-In voorbereiding is het Project Monumento Mori van beeldend kunstenaar Johanna Nijlunsing
uit Glimmen. Op locatie (de Kloosterhof van Klooster Ter Apel, voormalige begraafplaats,
thans kruidentuin) creëert zij een monument ter nagedachtenis van allen die hier ooit werden
begraven. In het bijbehorende educatieve project wordt aandacht besteed aan overlijden
en begraven alsmede aan de totstandkoming van een monument. Een en ander wordt mogelijk
gemaakt door Leader/Programma Landelijk Gebied en diverse andere subsidies en fondsen.
-Met de Radboud Universiteit te Nijmegen wordt overleg gevoerd over samenwerking in het
kader van het nieuwe masterprogramma ‘Roma Aeterna’ waarbij studenten in Klooster Ter
Apel virtuele tentoonstellingen leren maken. Uiteraard speel Het Verhaal van Groningen
daarbij een rol.
-Klooster Ter Apel geeft als landelijk erkend Leerbedrijf stagiaires van het hoger onderwijs in
de komende periode kansen om theorie op locatie in praktijk te brengen.
-Teneinde een actieve bijdrage aan doorontwikkeling en instandhouding van de website
www.hetverhaalvangroningen.nl te bewerkstellingen, zal de Kloostergeschiedenis van
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Groningen in verschillende inhoudelijke bijdragen nader vormgegeven worden met
doorverwijzing naar die website.
-Het voornoemde zal mede tot stand komen naar aanleiding van publicatie in de beleidsperiode
van de delen II en III in onze reeks De middeleeuwse Kloostergeschiedenis van de Nederlanden
in samenwerking met Waanders Uitgevers te Zwolle. Deel III staat geheel in het teken van de
34 kloosters die ooit hebben gestaan op het huidige grondgebied van de provincie Groningen.
Medewerking wordt verleend door een keur aan wetenschappers uit binnen- en buitenland.
COLLECTIE EN COLLECTIEREGISTRATIE

-Medewerkers van de Werkgroep Collectieregistratie fotograferen alle objecten uit de collectie
en brengen deze onder in de relevante, landelijke systemen.
MARKETING EN PUBLICITEIT

-Klooster Ter Apel zal in de komende periode een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van
fysieke integrale projecten in de regio - wanneer aanwezig - die in het kader van het budget
‘Integrale Presentaties’ van de provincie Groningen ontwikkeld en uitgevoerd worden.
-Professionele marketingplannen, uit te voeren onder centrale regie en gericht ook op de
aanpalende Duitse regio’s, spelen daarbij een rol.
Klooster Ter Apel nam daarbij het voortouw door uiteindelijk samen met de Stichting Vesting
Bourtange een marketingcommunicatieplan te laten ontwikkelen (december 2009). Dit plan
wordt in de komende beleidsperiode geïntegreerd in overeenkomstige latere initiatieven van de
gemeentes Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal. Het bestuur van de overkoepelende
VVV Westerwolde wordt daarbij ook betrokken.
-Met betrekking tot nadere visualisering van de historie van Westerwolde komt samenwerking
met de Burcht te Wedde tot stand.
KLOOSTERRECEPTIE EN -WINKEL, KLOOSTERCAFÉ ‘DE REFTER’

-Om bezoekers te verleiden tot meer besteding in de vorm van een bezoek aan Kloostercafé
‘De Refter’, de bier- en wijnkelder en de Kloosterwinkel zijn eind 2010 reeds maatregelen
getroffen door dit onderdeel van de exploitatie focus te geven met behulp van een in de horeca
afgestudeerde kracht. Deze situatie willen wij continueren en optimaliseren. Logistieke
aanpassingen, een aangepaste inrichting van de Kloosterreceptie en -winkel en een gerichte
aandacht voor bezoekers maken daar deel vanuit.
-Gelet op de ligging van Kloostercafé ‘De Refter’ in het Conventgebouw is het tot op heden
niet mogelijk om gasten te ontvangen anders dan bezoekers met een toegangskaartje voor het
Klooster. In de nieuwe beleidsperiode brengen wij verbetering aan in deze situatie.
CONCERTEN

-De Kanunnikenkerk van Klooster Ter Apel wordt alom geroemd vanwege de voortreffelijke
akoestiek. In het verleden werden daar uiteenlopende concerten georganiseerd, maar van een
passende en herkenbare programmering was geen sprake. Met een professionele
concertorganisatie wordt in de komende periode gewerkt aan de opzet van een jaarlijks
terugkerende reeks Kloosterconcerten.
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Meerjarenbegroting Beleidsplan 2011-2016
uitgaande van toekenning BRIM-subsidie 2012 t.m 2017

Stichting Klooster Ter Apel

(bedragen in Eur 1.000)

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2011-2016
ALGEMEEN

De Begroting 2011-2016 is gebaseerd op het Beleidsplan met betrekking tot dezelfde periode.
De begroting voor 2011 is reeds in september 2010 uitgebracht en daarom ongewijzigd
gehouden.
Alle cijfers zijn gebaseerd op het prijspeil 2010.
Belangrijk onderdeel van de begroting vormt de situatie van het onderhoud. Eigenlijk staat of
valt hiermee de exploitatie in de planperiode zoals hierna blijkt.
In voorgaande jaren was de dotatie aan de voorziening voor onderhoud gebaseerd op een in
2008 opgesteld 10 jarenplan. Dit plan is herijkt mede in het licht van een subsidieregeling over
de periode 2012-2017.
Het is verheugend te constateren dat wij op 19 december 2009 bij schrijven van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder de
categorie van kerkgebouwen zijn geclassificeerd. Dit betekent dat wij begin 2011 een aanvraag
kunnen indienen voor een maximaal subsidiebedrag van € 699.999,00.
Met de Stichting Oude Groninger Kerken is een contract aangegaan voor begeleiding en
indiening van de aanvraag in het kader van deze BRIM-subsidie. Hierdoor is tevens een stuk
kennis, ervaring en continuïteit zeker gesteld.
Volgens de huidige concept aanvraag is een bedrag van € 350.000,00 aan onderhoud
enzovoorts te verwachten voor de BRIM-planperiode 2012-2017. Voorts verwachten wij, op
basis van de huidige inzichten en reeds uitgevoerd onderhoud in 2009 en 2010, tot en met 2016
nog een bedrag van minimaal € 100.000,00 te moeten spenderen aan onderhoud niet vallend
onder de subsidiemogelijkheden.
Van het eerste bedrag moet Klooster Ter Apel ca. 35% eigen bijdrage leveren, derhalve
afgerond € 125.000,00 Tezamen met de € 100.000,00 betekent dit dat er vanaf 2012 jaarlijks
circa € 40.000,00 onttrokken gaat worden aan de onderhoudsvoorziening.
Positief is dat, gegeven de stand van de voorziening per ultimo 2010, er in de planperiode geen
dotaties hoeven plaats te vinden tot voormelde bedrag van € 40.000,00 Met ingang van 2012
kan volstaan worden met een dotatie van € 20.000,00 Zo zal er ultimo 2016 nog € 85.000,00
over zijn. Een deel daarvan wordt in 2017 besteed, waarna een kleine buffer rest om eventueel
thans niet te voorziene extra onderhoud en calamiteiten op te vangen
Mocht er geen BRIM-subsidie worden toegekend, dan betekent zulks dat we over de periode
2012-2017 zelf dekking zouden moeten vinden voor € 225.000,00 oftewel € 45.000,00 per
jaar.
De conclusie is dat Klooster Ter Apel dat niet redt vanuit haar exploitatie. De inschatting om
het uit goede doeleninstellingen of anderszins fundraising activiteiten te dekken is laag.
Ervaring leert dat eventueel wel de portemonnee wordt getrokken bij nieuwe projecten, maar
dat voor onderhoud nee wordt verkocht.
Het huidig meerjarenplan 2011-2016 gaat er vanuit dat er € 225.000,00 dekking plaatst
vindt vanuit de BRIM. Indien de aanvraag, om wat voor redenen dan ook, afgewezen
wordt betekent dat onherroepelijk een jaarlijks deficit waarvoor de resterende
onderhoudsvoorziening en het vermogen niet in voorzien.

16

Met de (meerjaren)begroting wordt beoogd inzicht te verschaffen in de trend welke
uitgangspunt is voor het bestuur: eigen opbrengsten gedurig verhogen (bezoekersaantallen en
entreeprijs, verkoop artikelen, upgrading horeca en evenementen) binnen de mogelijkheden van
een zeer terughoudend kostenpatroon en met behulp van veel vrijwilligers.
Wat de subsidies van de provincie Groningen en de gemeente Vlagtwedde betreft gaan we er
vanuit dat de subsidies van 2010 ook in de planperiode minimaal op dat niveau blijven. Lagere
subsidies betekenen aantasting van de kern van het functioneren van Klooster Ter Apel (Het
Verhaal van Groningen, educatie en uitstralingsfunctie in potentieel krimpgebied). Dit betekent
dat een wensenlijst met betrekking tot bijvoorbeeld tentoonstellingen alleen ingevuld kan
worden indien daarvoor additionele externe dekking kan worden aangetrokken.
Wat de kostenkant betreft beschouwen we de begroting als een hard budgettair karakter. Na
uitvoerige discussie binnen bestuur en directie is de aangegeven formatie voor een goed
functioneren als minimum en als taakstellend te beschouwen.
Door stijging van tarieven en verbruik vormen de energielasten een groot punt van zorg. Dit is,
naast het onderhoud, de reden dat de huisvestingskosten zullen gaan toenemen. Voorts zullen
de algemene kosten door vervanging en veroudering van ICT hoger uitvallen.
Een dekkende exploitatie is en blijft de inzet van het bestuur.
RISICOPARAGRAAF

De begroting 2011-2016 sluit met een resultaat welke om het nulpunt zit.
Hoewel taakstellend, is het risico dat we toch een beetje te optimistisch zijn over de
bezoekersaantallen en overige inkomsten (huwelijken, huur, evenementen en dergelijke).
Voorts zijn we op een hoog niveau gaan zitten wat betreft de horeca-artikelen en de winkel
door in gang gezette gerichte maatregelen in de loop van 2010. Hier vallen echter eerder
tegenvallers te verwachten dan meevallers.
De begroting voor 2011 lijkt al wat optimistisch als we de prognose voor 2010 bekijken.
Niettemin verwachten we veel van het Helmantel effect.
Zoals aangegeven voeren we een zeer terughoudend kostenbeleid. Toch kunnen er tegenvallers
ontstaan, zoals ziekte en, zeker gegeven de museumfunctie, plotselinge niet voorziene uitgaven
in kader van ondermeer veranderende voorschriften en wetgeving.
Risico’s blijven uiteraard ook in het noodzakelijk onderhoud. Zoals aangegeven is de
onderhoudssituatie herijkt en is in het licht van de subsidieaanvraag 2012-2017 de jaarlijkse
dotatie aan de voorziening verlaagd. Feit blijft dat hierin wellicht enige optimisme verschuilt
dreigt. Voorts is met een dergelijk oud gebouw altijd de mogelijkheid dat er zich plotseling
calamiteiten voordoen die urgent verholpen dienen te worden. Gelukkig is er in de afgelopen
jaren in ieder geval een buffer gevormd in de vorm van de voorziening voor onderhoud.
Voor echte tegenvallers is in de begroting 2011-2016 geen post opgenomen.
Overigens werkt Klooster Ter Apel nog steeds vanuit een adequate solvabiliteit en sterke
liquiditeit. De laatste hangt uiteraard nauw samen met de onderhoudsituatie.
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BIJLAGE
Feitelijk gemeten doelgroepen van Klooster Ter Apel
Geïnteresseerden in spiritualiteit (rustzoekers), kloosterleven, Middeleeuwen, kruidentuinen, religieuze
en hedendaagse beeldende kunst;
leerlingen basis en voortgezet onderwijs, studenten hoger onderwijs (educatie);
bedrijfsleven en overheden (vergaderingen enzovoorts);
bruidsparen (Klooster Ter Apel is een officiële huwelijkslocatie);
toeristen en touringcarondernemers.
In 2010 bezochten meer dan 33.000 personen uit 34 landen Klooster Ter Apel.
Feitelijk netwerk van Klooster Ter Apel
Sinds medio 2004 zijn samenwerkingsverbanden tot stand gekomen met de navolgende instanties.
BRUIKLENEN/TENTOONSTELLINGEN
ABN AMRO Kunststichting, Amsterdam/Weesp
Allerheiligen/Religieuze Beelden, Groningen
Ballast & Bonekamp/Atelier voor glastoepassing, Groningen
Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam
Collectie Bergman, Ter Apel
Collectie Groen, Odoorn
Europese Provincie van de Orde van het Heilig Kruis, Sint Agatha
Förderverein Freunde der Klosterstätte Ihlow e.V., D-Ihlow
Groninger Museum, Groningen
Historisch Adviesbureau ‘t Scapreel, Dordrecht
Historische Vereniging Aduard, Aduard
Instituut Collectie Nederland, Amsterdam
Katholieke Bijbelstichting, ‘s-Hertogenbosch
Klosterkammer Hannover, D-Hannover
Kloster Maria Magdalena (Steinhaus), D-Wuppertal-Beyenburg
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, B-Antwerpen
Meertensinstituut, Amsterdam
Museum Catharijneconvent, Utrecht
Museum De Stratemakerstoren, Nijmegen
Museum De Weem, Westeremden
Museum Het Valkhof, Nijmegen
Museum Kloster Bentlage, D-Rheine-Bentlage
Museumpark Oriëntalis, Heilig Landstichting
Museum voor Religieuze Kunst, Uden
Nederlandse Provincie van de karmelieten, depot Zenderen
Nederlands Hervormde Gemeente te Klooster Ter Apel, Ter Apel
RHC Groninger Archieven, Groningen
Städtischen Museen Stadt Rheine, D-Rheine
Stichting Datare, Haren-Gr.
Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Stichting Katholiek Documentatiecentrum Groningen en Drenthe, Assen
Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, Utrecht
Stichting Museum Sint Bernardushof, Aduard
Stichting Sint Aegten, Sint Agatha
Stichting Vesting Bourtange, Bourtange
Stichting Waslander-Danhuis, Enschede
Universiteitsbibliotheek, Nijmegen
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Veenkoloniaal Museum, Veendam
CONCERTEN/EVENEMENTEN
Ben Remkes Cultuurfonds, Oldebroek
Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers, Ter Apel
Collegium Musicum Loppersum
Ensemble MiRe, Groningen
Haydn Jeugd Strijkorkest, Groningen
iDé Events, Sneek
IVAK Jeugd Vocaal Ensemble, Delfzijl
Mannenkoor Valerius, Emmen
Midwinterhoorngroep De Giezelbaargbloazers, Veele
Muziekschool Zuid-Groningen, Stadskanaal
Organisatie Midzomernachtrally, Groningen
Peter de Grote Festival, Groningen
Poppentheater Barbiance, Valkenburg
Prins Claus Conservatorium, Groningen
Rabobank Zuid en Oost Groningen, Stadskanaal
Stichting Cappella Pratensis, Tilburg
Stichting Middeleeuws Ter Apel, Ter Apel
Stichting Waarden van het Land Noord-Nederland, Vlagtwedde
Vocaal Ensemble Cantabile, Stadskanaal
Vocaal Ensemble Nomen Nescio, Bourtange
Winschoter Mannenkoor, Winschoten
EDUCATIE/STAGEPLAATSEN
Deltion College, Zwolle
Drenthe College, Emmen
KunstStation C, Winsum
Mgr. Niënhausstichting, Oude Pekela
Museumhuis Groningen, Groningen
Noorderpoortcollege, Groningen
Radboud Universiteit, Nijmegen
Regionale Scholengemeenschap, Ter Apel
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Stenden Hogeschool, Emmen
Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe, Emmen
KLOOSTERCAFÉ ‘DE REFTER’ EN KLOOSTERWINKEL
Abdij O.L.Vrouw van Nazareth, B-Brecht
Art Revisited, Tolbert
Bakker Bos, Ter Apel
Bijenstand de Driehoek, Ter Apel
Bongo Cadeaubon, IRL-Swords, co Dublin
De Klok Dranken, Groningen
Fruitbedrijf Bosschaard, Noordbroek
Groningse Stadsbrouwerij, Groningen
Grunninger Heerlyckheid, Noordbroek
Herbes d’Elixer, Emmer-Compascuum
Holy Mary, reli sieraden, Groningen
Holzschnitzerei Gerdelmann, D-Altenberge
In Boekvorm Uitgevers bv, Assen
Jumbo Stuulen Ter Apel
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Publicom, Stadskanaal
Sociétè des Produits de Chambarand, La Trappe, F-Roybon
Stichting Keurmerk Streekproduct Westerwolde, Ter Apelkanaal
Verenigde Nederlandse Kaarsenfabrieken, Zwolle
Waanders Uitgevers, Zwolle
INBEDDING IN DE SAMENLEVING
Bewonersvereniging Kloosterencalve, Ter Apel
Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers, Ter Apel
G. Lindeijer Vereniging/oud leerlingen RSG, Ter Apel
Handelsvereniging Mercurius, Ter Apel
HR Boschhuis, Ter Apel
Industriekring, Ter Apel
Nederlands Hervormde Gemeente te Klooster ter Apel, Ter Apel
oudterapel.nl
Regionale Brandweer Zuidoost Groningen, Stadskanaal/Ter Apel
R.K. Willibrordkoor, Ter Apel
Regionale Scholengemeenschap, Ter Apel
Staatsbosbeheer, Groningen/Ter Apel
Stichting Middeleeuws Ter Apel, Ter Apel
Stichting Wandelvierdaagse, Ter Apel
PROMOTIE EN PUBLICITEIT
Art Revisited, Tolbert
Beeonline, Winschoten
Franz Verlag, D-Krummhörn
Henk Penning Fotografie, Stadskanaal
Marketing Groningen, Groningen
Media Plus, Emmen
NDC Mediagroep, Groningen
Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam
Peper Office, Amsterdam
Publicom, Stadskanaal
Stichting Museumkaart, Amsterdam
Stichting Vesting Bourtange, Bourtange
Sien/The Art of Exposure, B-Tienen
The-I-Company, Nieuw-Amsterdam
Transform, Emmen
Ulrich Damen, Ermächtigter Übersetzer NL, D-Kleve
Waanders Uitgevers, Zwolle
TOERISME EN RECREATIE/ARRANGEMENTEN
Algemeine Verwaltung für Touristiek, D-Haselünne
Bentlager Dreiklang, D-Rheine/Bentlage
iDé Events, Sneek
Emsland Touristik, D-Meppen
Haus des Gastes, D-Lathen
High Standard Travel, Groningen
Historisch Toerisme Bureau Thea Coppens, Baarn
Hotel Abdij de Westerburcht, Westerbork
HR Boschhuis, Ter Apel
Informationszentrum Saline Gottesgabe, D-Rheine-Bentlage
Jachthaven De Runde, Ter Apel
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Kloster Maria Magdalene (Steinhaus), D-Wuppertal-Beyenburg
Kunsthaus Kloster Gravenhorst, D-Hörstel
Landschapsbeheer Groningen, Groningen-Hoogkerk
Marketing Groningen, Groningen
Museum Kloster Bentlage, D-Rheine/Bentlage
Pfarrkirche St. Maximilian, D-Rütenbrock
Staatsbosbeheer, Groningen/Ter Apel
Stichting Museumkaart, Amsterdam
Stichting Stadskanaal Rail, Stadskanaal
Stichting Vesting Bourtange, Bourtange
Stift Börstel, D-Börstel
Stift Witmarschen, D-Witmarschen
Toeristisch Platform Vlagtwedde, Sellingen
Tourist Information, D-Dörpen
Tourist Information, D-Haren
Tourismus Information, D-Sögel
Tourismus Information Meppen, D-Meppen
Vereniging ter Bevordering van het Toerisme in Ter Apel, Ter Apel
Vereniging Toeristisch Westerwolde
VVV Westerwolde, Stadskanaal
Wonderwereld, Ter Apel
en diverse touroperators in binnen- en buitenland
SUBSIDIËNTEN/SPONSOREN
ABN AMRO Kunststichting, Amsterdam/Weesp
Autobedrijf Ambergen, Stadskanaal
AXA ART, Breda
Europese Gemeenschap/Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Ford Boxem, Ter Apel
Gemeente Vlagtwedde
Interreg IVB NWE, F-Lille
Je Maintiendrai Fonds, Sint-Annaparochie
Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam
Projectenfonds Rabobank Zuid en Oost Groningen, Stadskanaal
Provincie Groningen
Provincie Groningen/Dienst Landelijk Gebied/Project Leve(n)de Dorpen, Groningen
Publicom, Stadskanaal
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
Samenwerkingsverband Noord Nederland, Groningen
Scholma Grafimedia Groep, Bedum
Stichting Albino, Assen
Stichting Anonymus, Enschede
Stichting Ben Remkes Cultuurfonds, Oldebroek
Stichting Gebroeders Hesse Fonds, Sellingen
Stichting J.B. Scholtenfonds, Groningen
Stichting Thomas More, ’s-Hertogenbosch
Stichting VSBfonds, Groningen
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EXPOSITIEPROGRAMMA 2004-2012

Museum voor Klooster- en Kerkgeschiedenis & Religieuze Kunst
(*in het kader van het Verhaal van Groningen)

Priorkamer
1.8.2004 - 6.2.2005
Klooster Ter Apel in de hervormde tijd*
Objecten uit eigen collectie en die van de Nederland Hervormde Gemeente te Klooster Ter Apel.
8.2. - 5.12.2005
Relikwieën - verering, presentaties en handel*
Objecten uit eigen collectie en die van de Nederlandse Provincie van de Orde der karmelieten, depot
Zenderen.
6.12.2005 - 15.1.2006
Maria devotie*
Objecten uit eigen collectie, particuliere collecties uit de provincie Groningen en uit de collectie van het
Museum voor Religieuze Kunst, Uden.
21.1. - 11.6.2006
Rijkdom in Eenvoud
Laatmiddeleeuwse handschriften uit Klooster Soeterbeeck.
Collectie van de Universiteitsbibliotheek, Nijmegen.
22.6. - 1.10.2006
Planten, bloemen en bomen bij middeleeuwse kloosters*
Middeleeuwse handschriften uit Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam, en objecten uit de
collecties van Museum Sint Bernardushof, Aduard, keramiste Marieke Zeijlemaker, Haarlem, Stichting
Waslander-Danhuis, Enschede, particuliere verzamelingen uit de provincie Groningen en eigen
collectie.
Met verwijzing naar en rondleidingen door de kruidentuin in de Kloosterhof van van Klooster Ter Apel.
7.10. - 11.12.2006
Oh kom er eens kijken*
Over het leven van Sint Nicolaas en regionale Sinterklaasfolklore.
Objecten uit eigen collectie, Museum voor Religieuze Kunst, Uden, en uit verschillende particuliere
verzamelingen uit de provincie Groningen.
12.12.2006 - 15.4.2007
Wat er zoal ter tafel komt*
De inrichting van een altaar.
Religieus vaatwerk en aanpalende objecten van de Nederlandse Provincie van de Orde der Karmelieten,
depot Zenderen, en uit eigen collectie; langdurig bruiklenen van (voormalige) kerken in de provincie
Groningen.
28.4.2007 - 19.4.2009
De bouwgeschiedenis van Klooster Ter Apel*
Van de oorsprong tot de huidige tijd.
Wisselende presentatie van objecten uit eigen collectie en foto’s uit de collecties van Dick en Rienhard
Wolf, Ter Apel.
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25.4. - 21.6.2009
Ingekeerd kijken
Installatie en objecten (deel 1) van Yvonne Struys, Nieuwolda, en objecten uit eigen collectie in het
kader van het interdisciplinaire kunstproject Hildegard van Bingen in Klooster Ter Apel.
27.6. - 11.10.2009
Chroniqueur met pen en penseel
Prenten en objecten (deel 1) gecreëerd door en uit de nalatenschap van Philippe van Gulpen, Maastricht,
in particuliere collectie van Frits Bergman, Ter Apel.
13.10.2009 - 15.8.2010
Beelden van heiligen, engelen en prelaten
Eigen collectie en langdurig bruiklenen van de Stichting Waslander-Danhuis, Enschede.
22.8. - 10.10.2010
Kruisheren en Klooster Ter Apel*
Expositie naar aanleiding van het 800 jarig jubileum van de Orde van het Heilig Kruis.
Objecten uit de collecties van het Groninger Museum, RHC Groninger Archieven, Kloster Maria
Magdalena (Steinhaus), D-Wuppertal-Beyenburg en uit eigen collectie.
23.10.2010 - 26.6.2011
De Middeleeuwen van Helmantel in Klooster Ter Apel*
Beeldhouwwerk, meubels en gebruiksvoorwerpen (deel 1) uit de particuliere collectie van Henk en Babs
Helmantel & Helmantels schilderijen van kerken en kloosters.
Subpriorkamer
1.8.2004 - 24.8.2005
500 Jaar joods geloven langs de grens*
Objecten uit de collectie van de familie W. en A. Fokkens, Ter Apel.
18.9.2005 - 19.2.2006
Kloosterorden, Kloosters en Kleding*
Over de Orden die in de Middeleeuwen kloosters bouwden op het gebied van de huidige provincie
Groningen.
Objecten uit eigen collectie.
30.3.2006 - 9.4.2007
Klooster Scriptorium*
Objecten uit de collectie van Museum Het Valkhof, Nijmegen, en eigen collectie.
20.4.2007 - 19.12.2007
Glas-in-lood in kloosters en kerken*
Vervaardiging van glas-in-loodramen door de eeuwen heen; objecten uit eigen collectie en diverse
gereedschappen uit de collectie van Ballast & Bonekamp, Groningen.
sinds 18.5.2008 semipermanent
De brouwgeschiedenis van Klooster Ter Apel*
Expositie met ten dele wisselende objecten mogelijk gemaakt door de Groningse Stadsbrouwerij,
Groningen.
23.10.2010 - 26.6.2011
De Middeleeuwen van Helmantel in Klooster Ter Apel*
Beeldhouwwerk, meubels en gebruiksvoorwerpen (deel 2) uit de particuliere collectie van Henk en Babs
Helmantel & Helmantels schilderijen van kerken en kloosters.
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Proviandkelder
sinds 18.5.2008 semipermanent
De brouwgeschiedenis van Klooster Ter Apel*
Expositie met ten dele wisselende objecten mogelijk gemaakt door de Groningse Stadsbrouwerij,
Groningen.
Gastenverblijf
vanaf 2005 semipermanent; wisselende presentaties
Koor, altaar, paramenten en religieus vaatwerk RK Kerk*
Objecten uit eigen collectie; langdurig bruiklenen van (voormalige) kerken in de provincie Groningen.
11.12.2006 - 15.4.2007 en 15.1.2009 - 7.2.2010
De vlucht uit Egypte
Een keuze uit de gelijknamige themaverzameling van uiteenlopende objecten uit diverse landen van de
heer en mevrouw Groen, Odoorn.
25.4. - 21.6.2009
Ingekeerd kijken
Installatie (deel 2) van Yvonne Struys, Nieuwolda, in het kader van het interdisciplinaire kunstproject
Hildegard van Bingen in Klooster Ter Apel.
23.10.2010 - 26.6.2011
De Middeleeuwen van Helmantel in Klooster Ter Apel*
Beeldhouwwerk, meubels en gebruiksvoorwerpen (deel 3) uit de particuliere collectie van Henk en Babs
Helmantel & Helmantels schilderijen van kerken en kloosters.
Kloostercafé ‘De Refter’
sinds 26.7.2005 permanent
De 34 Middeleeuwse kloosters van 8 Kloosterorden in het gebied van de huidige provincie Groningen*
Wandkaart naar een ontwerp van beeldend kunstenaar Gabriëlle Kroese, Groningen.
Voorportaal Kanunnikenkerk
vanaf 2005 permanent; wisselende presentaties
Het Evangelie verbeeld*
Kopergravures uit de Statenbijbel van 1682 gedrukt door de gebroeders Keur te Dordrecht.
Collectie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Klooster Ter Apel.
23.10.2010 - 26.6.2011
De Middeleeuwen van Helmantel in Klooster Ter Apel*
Beeldhouwwerk, meubels en gebruiksvoorwerpen (deel 4) uit de particuliere collectie van Henk en Babs
Helmantel & Helmantels schilderijen van kerken en kloosters.
Sacristie
Vanaf 2005 permanent; wisselende presentaties
Het Evangelie verbeeld*
Kopergravures uit de Statenbijbel van 1682 gedrukt door de gebroeders Keur te Dordrecht.
Collectie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Klooster Ter Apel.
Vanaf oktober 2010 tevens wisselende presentaties van paramenten volgens de liturgische jaarkalender
en kleding van de kruisheren.
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Kanunnikenkerk
4.6. - 30.10.2005
Métamorphoses - Descente de croix
Installatie; overzichtstentoonstelling (deel 1) van Christian Oddoux, F-Lugny.
vanaf 23.3.2008 semipermanent
Beelden van het Catharijneconvent
Langdurig bruiklenen van Museum Catharijneconvent, Utrecht: Piëta en Anna te Drieën.
23.10.2010 - 26.6.2011
De Middeleeuwen van Helmantel in Klooster Ter Apel*
Beeldhouwwerk en gebruiksvoorwerpen (deel 5) uit de particuliere collectie van Henk en Babs
Helmantel, Westeremden.
Kruisgang
vanaf 23.3.2008 semipermanent
Beelden uit het Catharijneconvent
Langdurig bruikleen van Museum Catharijneconvent, Utrecht: Sint Christoffel.
23.10.2010 - 26.6.2011
De Middeleeuwen van Helmantel in Klooster Ter Apel*
Beeldhouwwerk, meubels en gebruiksvoorwerpen (deel 6) uit de particuliere collectie van Henk en Babs
Helmantel & Helmantels schilderijen van kerken en kloosters.
Kloosterhof
sinds 11 november 1974 permanent; wisselende presentaties
De kruidentuin van Klooster Ter Apel*
Inrichting op advies van de Rijksuniversiteit Groningen. Circa 130 plantensoorten die kruiden opleveren
voor culinaire escapades, die geneeskracht hebben en geschikt zijn om verfstof en inkt te produceren.
1.5. - 19.9.2010
Dodenpalen & Seelenbretter
Installatie (deel 1) van Bali Tollak, D-Schwabbruck.
Voorportaal Dormitorium
Sinds 18.2.2010 permanent
de Iconen van Theo Berends*
Images (mixed media) van de kruisherenheiligen: Agatha, Antonius Abt, Augustinus, Helena, Jacobus
de Mindere, Maria Magdalena, Odilia, Philippus, Rochus en Theodorus van Celles.
Schenking van de kunstenaar aan Klooster Ter Apel. Encadrering: Toon Uijttewaal en Johan van der
Veen.
Dormitorium en Infirmarium
sinds 18.5.2008 semipermanent
Reconstructie van slaapcellen en ziekenzaal van Klooster Ter Apel in de Middeleeuwen*
Replica’s van meubilair en gebruiksvoorwerpen uit ca. 1500.
Meubilair op basis van tekeningen uit de Middeleeuwen ontworpen door architect Toon Uijttewaal, Ter
Apel.
Gebruiksvoorwerpen op advies van Historisch Adviesbureau ’t Scapreel, Dordrecht, en De Cleerkiste,
Ter Apel.
Schilderingen (trompe-l’œil) van beelden kunstenaar Geert Schreuder, Onstwedde.
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Atelier van de Glazenier
sinds 18.5.2008 semipermanent
De historie van glas-in-loodramen in kloosters vanaf de Middeleeuwen*
Glas-in-loodramen uit eigen collectie; demonstratiewerkplaats met gereedschappen uit de collectie van
Ballast & Bonekamp, Groningen.
Scriptorium
sinds 18.5.2008 semipermanent
Reconstructie van het scriptorium van Klooster Ter Apel in de Middeleeuwen*
Replica’s van meubilair en gebruiksvoorwerpen uit ca. 1500.
Meubilair op basis van tekeningen uit de Middeleeuwen ontworpen door architect Toon Uijttewaal, Ter
Apel.
Gebruiksvoorwerpen op advies van Historisch Adviesbureau ’t Scapreel, Dordrecht, en De Cleerkiste,
Ter Apel.
Met wisselende exposities handschriften, incunabelen en oude drukken uit de kruisherencollectie van
Klooster Sint Aegten, Sint Agatha en uit eigen collectie.

Galerie I en II voor hedendaagse kunst

Galerie I
28.11.2004 - 9.1.2005
Kerststallen als religieuze volkskunst
Objecten uit de collectie Elisabeth Houtzager en Mrs. Smith van het Bijbels Openluchtmuseum, Heilig
Landstichting.
22.1. - 3.4.2005
Grensloos
Een wereld achter de tijd, de dingen, het landschap.
Installatie van José van Bergen, Eext.
4.6. - 20.10.2005
Métamorphoses
Beelden; overzichtstentoonstelling (deel 2) van Christian Oddoux, F-Lugny.
6.11.2005 - 5.2.2006
19de eeuwse Mariabeelden
Uit de collectie van Allerheiligen/Religieuze Beelden, Groningen.
11.2. - 11.6.2006
Reflectie
Een keuze uit de ABN AMRO Kunstcollectie, Amsterdam/Weesp (deel 1).
Beelden en installaties van Hans van den Ban, Fortuyn/O’Brien, Margriet Kemper, David Vandekop en
Henk Visch.
vanaf 15.6.2006 semipermanent; wisselende presentaties
Allerheiligen/Religieuze Beelden
Uit de collectie van Mattie Vinckemöller, Groningen.
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7.10.2006 - 28.1.2007
Testamenta
Olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen van Jan Vanriet, B-Antwerpen (deel 1).
23.10.2010 - 26.6.2011
De Middeleeuwen van Helmantel in Klooster Ter Apel*
Beeldhouwwerk (deel 7) uit de particuliere collectie van Henk en Babs Helmantel, Westeremden.
Galerie II
11.7.2004 - 9.1.2005
Kleurig loflied op oerbossen
Houtsneden van Siemen Dijkstra, Dwingeloo.
22.1. - 3.4.2005
Grensloos
Improvisatie op het moment van nu.
Aquarellen van Geert Roelofsen, Waskemeer.
4.6. - 30.10.2005
Métamorphoses
Beelden en tekeningen; overzichtstentoonstelling (deel 3) van Christian Oddoux, F-Lugny.
6.11.2005 - 5.2.2006
Madonna’s
Olieverfschilderijen van Bettina Winkelmann, DK-Århus.
11.2. - 11.6.2006
Reflectie
Een keuze uit de ABN AMRO Kunstcollectie, Amsterdam/Weesp (deel 2).
Installaties, beelden, schilderijen en tekeningen van Erik Andriesse, Karen Behage, Merijn Bolink,
Adam Colton, Paul Klemann, Juul Kraijer, Barbara Nanning, Ronald Ophuis, Leo Vroegindeweij,
Reinoud van Vught en Mirjam de Zeeuw.
16.6. - 1.10.2006
Bodem voor Hemel*
25 Kerken uit de Friesche Landen.
Acrylschilderijen van Geert Schreuder, Onstwedde.
7.10.2006 - 28.1.2007
Testamenta
Olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen van Jan Vanriet, B-Antwerpen (deel 2).
17.2. - 10.6.2007
Salve Regina & Via Crucis
Werken in sublimatiedruk (banieren) en gemengde techniek van Judy van Vliet, Woerden.
16.6. - 23.9.2007
de Iconen van Theo Berends*
Images (mixed media) van de kruisherenheiligen, Theo Berends, Nieuw-Amsterdam.
Sinds 18.2.2010 permanent in Voorportaal Dormitorium,
29.9.2007 - 27.1.2008
Marijke Laferte in Klooster Ter Apel
Portretten en stillevens in diverse technieken van Marijke Laferte, Sellingen.
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8.3. - 31.8.2008
Johan Hemkes in Klooster Ter Apel*
Etsen, litho’s, pen- en krijttekeningen van Johan Hemkes (1894-1988).
Overzichtstentoonstelling met werk (landschap en gebouwen van Westerwolde) uit particuliere
collecties.
6.9.2008 - 19.4.2009
Inkeer
Russische schilderkunst van Ilja Artamonov, Nikolaj Artamonov, Alexander Dorofejev, Jevgeny
Goloebtsov, Oleg Ivanov en Andrej Krjoekov.
25.4. - 21.6.2009
Ingekeerd kijken
Installatie, objecten en schilderijen (deel 3) van Yvonne Struys, Nieuwolda, in het kader van het
interdisciplinaire kunstproject Hildegard van Bingen in Klooster Ter Apel.
27.6. - 11.10.2009
Chroniqueur met pen en penseel
Prenten (deel 2) gecreëerd door en uit de nalatenschap van Philippe van Gulpen, Maastricht, in
particuliere collectie van Frits Bergman, Ter Apel.
18.10.2009 - 25.4.2010
Actuele Russische Schilderkunst
Tot 28 oktober: werken uit stock van Ilja Artamonov, Sasja Artamonov, Alexander Dorofejev, Jevgeny
Goloebtsov, Ilatovsky, Olewg Ivanov en Andrej Krjoekov.
Vanaf 28 oktober: nieuw werk van Ilja Artamonov, Nicolaj Artamonov, Alexander Dorofejev, Jevgeny
Goloebtsov, Mark Konik en Andrej Krjoekov.
1.5 - 17.10.2010
Dodenpalen & Seelenbretter
Installaties (deel 2) van Johanna Nijlunsing, Glimmen en Bali Tollak, D-Schwabbruck.
23.10.2010 - 26.6.2011
De Middeleeuwen van Helmantel in Klooster Ter Apel*
Helmantels schilderijen en tekeningen van kerken en klooster (deel 8) uit de particuliere collectie van
Henk en Babs Helmantel, Westeremden.
23.10.2010 - 26.6.2011
De Psalmen*
Tekeningen van Kees Stoop, Holten, uit de collectie van Henk en Babs Helmantel, Westeremden.
3.7. - 23.10.2011
‘LS’ - Landschapsproject Hermeandering Ruiten Aa*
Werken in diverse technieken van Marijke Laferte, Sellingen, Harry Schomaker, Ter Apel, en Inger
Steyn, Sellingen.
30.10.2011 - 25.3.1012
Winterreise - eine Begegnung mit Wilhelm Müller und Franz
Werken in diverse technieken van Margit en Rolf Hillen, D-Krummhörn/Hamswehrum.
31.3. - 2.9.2012
De viering van het leven
Schilderijen van Kees Thijn, Groningen.
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NOTITIES

weer in ’t Klooster met de hele familie. Het wordt steeds mooier. Klasse! - Een pronkstuk! - Het is hier
fantastisch: wat een interessant bouwwerk en de catering is prima - Een prachtig Klooster. Schitterend
onderhouden. Graag behouden voor onze cultuur! - Een klooster zoals een klooster moet zijn: bijzonder,
stijlvol, devoot! - Indrukwekkend, te laat ontdekt, komen weer - We hebben een mooie impressie
gekregen van het verleden - Mooie belevenis om hier te mogen rondwandelen - We zijn erg blij dat wij dit
nog mogen zien en meemaken. Het is een belevenis dat wij deze kloosterhistorie van binnen kunnen zien
- Dank voor deze plek van bezinning - Dit is niet voor niets een erfgoed. Prachtig!!! - Het verleden komt
hier echt tot leven. Bedankt! - Dit is baie geskiedkundig. Mooi instand gehou - Alhier: Toch mooi
Groningen!! Groetjes uit Limburg - Wij hebben stil en vol respect gekeken naar de prachtig gemaakte
film over het leven van de kruisheren in een klooster - Geweldig hoe dit historische, met onze christelijke
cultuur verbonden gebouw wordt onderhouden en voor het publiek opengesteld - Heel erg mooi en een
leuke speurtocht voor de kinderen - Ik heb een kaarsje aangestoken voor mijn overgroot oma in de hemel,
dat zal ze fijn vinden. Als ik geld genoeg had zou ik het standbeeld van Clara van Assisi kopen Rondleiding gehad, deze was heel interessant en werd héél goed gedaan. Hartelijk dank hiervoor - In het
dierbare klooster van TerApel zijn de ruimtes boven erg interessant. Het gaat steeds meer leven! - Bezoek
aan dit klooster was het aller indrukwekkendste van onze hele vakantie - De kinderen mochten kiezen,
dus gingen wij naar dit klooster - Dit is een klooster vol verrassingen. Ik heb me verbaasd over veel
dingen en bijgeleerd over hoe het leven toen was - Een heel mooi klooster, oud en nieuw respectvol
samengebracht. Overal heldere informatie bij. Dank! - De moeite waard (alles) - We zijn vroeger ook al
eens een keer in dit klooster geweest. Het is nu een stuk mooier! - Deze kruidentuin: een zomerdroom! In dit bewaard cultuurgoed zijn wij trots op Groningen! - Zo’n 50 jaar geleden was ik hier ook al eens. Nu
is er veel meer te zien: een geweldige vooruitgang - De geschiedenis der eeuwen moet bewaard blijven! Samen met onze kleinzoons van 11 en 9 jaar hebben we met veel aandacht en plezier alles bekeken in dit
klooster - Erg mooi gedaan hoe het verleden overgaat in het heden. Ook de koek bij de koffie is aangepast
en erg lekker - De tekstenuitleg is kort en goed weergegeven - Kunt u mij helpen dat Tim verliefd wordt
op mijn dochter? - Mooi stukje religie geschiedenis van Groningen! - De verstilde sfeer van vroeger komt
hier goed tot zijn recht. Het behouden ervan is zeer de moeite waard - Ontzettend goede infra en
verzorging van het pand en met de beschrijving van de bezienswaardigheden een goede treffer Overweldigend stuk nostalgie! - Ben zeer onder de indruk van de manier waarop alles tentoongesteld is We vonden hier de broodnodige rust en nieuw geluk. Jammer dat we niet aan de kloosterbel mochten
trekken - Dit kloosterbezoek is het hoogtepunt van onze vakantie vanuit Breda in Groningen - Dat liefde
alles is, is al wat wij van liefde weten. Het was prachtig! - We zijn hier gezellig met school, leuk hè? - Voor
de eerste keer en zeker niet voor het laatst! - De kruisheren hebben een goed leven gehad in dit klooster; er
heerst hier rust en vrede. Zo zou het overal moeten zijn - Leuk dat er ondermeer een ziekenzaal, een glasin-lood atelier en de kamer voor het bijbel overschrijven bijgekomen zijn - De kunstklassen van V4 & V5
waren hier. Erg mooi en leerzaam klooster - Tientallen keren langsgereden. Nu eindelijk ’n bezoek. Zeker
niet voor de laatste keer! - Prachtig zoals alle beelden en schilderijen hier ‘thuis zijn’- In een heidense tijd
het heilige dichtbij - Oktobermaand Kindermaand in Klooster Ter Apel. Leuk voor kinderen en ook voor
de ouders - Wat organiseren jullie prachtige exposities in een al even prachtige ambiance! - Zeer leerzaam
en inspirerend - Met mijn voetstappen lopend in gedachtes prachtig hier te leven - We hebben hier een
leuke les gehad in schrijven zoals vroeger in kloosters - Deze prachtige dag hier vergeten wij nooit meer Zitten er echt chocoladeletters in de kluis van Sinterklaas? - Ben zeer onder de indruk van de Psalmen van
Kees Stoop - Vooral de gewelven zijn indrukwekkend - Prachtig valluik in de tijd! - Geweldig dat zo’n
klooster te bezichtigen is - Nooit geweten dat er zoveel kloosters van zoveel orden hebben gestaan op het
grondgebied van de huidige provincie Groningen. Het verhaal daarover komt hier prachtig tot leven Bedankt voor het gezellige personeelsuitje in dit klooster - Klooster en kruidentuin prachtig
gedocumenteerd. Het was heerlijk om hier te zijn - De nieuwe aanbouw is schitterend - We hopen dat dit
erfgoed tot in lengte van jaren mag blijven voortbestaan - We proeven hier de Middeleeuwen maar ook de
toekomst. Nergens beleefden wij zo’n ervaring - Nu weten we hoe een middeleeuws klooster er uitzag Leuk om via een fotoboekje het klooster te ontdekken - Fantastisch stukje historie bewaard voor de
toekomst - Imposant! - Een prima museumbestemming voor dit eeuwenoude klooster. Laat het verleden
blijven leven! - Zeer aanschouwelijk - We komen terug als de kruidentuin weer in volle bloei staat Prachtig klooster, vriendelijke ontvangst, deskundig geformuleerde antwoorden op onze vragen. Zo, en
nu willen wij wel een van jullie veel geroemde Kruisheren Klooster Ter Apel Bieren proeven...

KLOOSTER TER APEL
Domus Novae Lucis

Boslaan 3-5
Postbus 139, NL-9560 AC Ter Apel
Tel. (+31) (0) 599 581370
Fax (+31) (0) 599 587140
info@kloosterterapel.nl
www.kloosterterapel.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur
zon- en feestdagen 13.00 - 17.00 uur
in de zomervakanties ook op maandag geopend
en alle dagen tot 18.00 uur
Actuele gegevens: www.kloosterterapel.nl

