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In het midden van het dorp Kloosterburen (gemeente Het Hogeland) 
staat de Nicolaaskerk en op amper 50 meter lopen daar vandaan 
ligt het kloppende hart van Coöperatie Klooster&Buren: ‘t Olde 
Heem. In het voormalige bejaardentehuis wonen nu verschillende 
generaties. Er zijn zo’n 55 appartementen waarvan er 45 bewoond 
zijn. Dat is een enorme groei sinds de oprichting van de coöperatie 
in 2016 toen door nog maar een handjevol mensen de locatie werd 
bewoond. ‘Het ontstaan van de coöperatie zorgde voor reuring. Men-
sen werd aangeraden te verhuizen omdat niet zeker was of de coö-
peratie alles wel voor elkaar zou kunnen krijgen. Velen kozen voor 
zekerheid, een aantal gaf de coöperatie het voordeel van de twijfel!’ 
aan het woord zijn Conny Visser-Oosterwijk en Nicolette Hetzler 
van Coöperatie Klooster&Buren.

De omgeving en het gebouw 
‘t Olde Heem straalt een ei-
genheid uit: je ziet dat het ooit 
eerder een specifieke zorgbe-
stemming heeft gehad maar dat 
het tegenwoordig een thuis en 
gezellige samenkomst biedt aan 
inwoners.

Coöperatie Klooster&Buren is 
van èn voor de inwoners van de 
dorpen Kloosterburen, Molen-
rij, Kleine Huisjes, Kruisweg en 
Hornhuizen. Centraal in de visie 
staan leefbaar en vitaal zijn in 

dunbevolkt plattelandsgebied. 
Nicolette: ‘Waarin alles met el-
kaar is verbonden: leven, wonen, 
werken, zorg en cultuurbehoud. 
Dat kwam in het gedrang toen 
de toenmalige zorgorganisatie 
had aangegeven het pand ’t 
Olde Heem te willen verkopen. 
De Stichting Sint Jan, de voor-
loper van de coöperatie, was in 
de gelegenheid om het pand te 
kopen. Na de aankoop van het 
vastgoed werd een van de eer-
ste stappen de oprichting van de 
coöperatie. Toen is ook direct de 

formele organisatie opgezet:  
•  Stichting Sint Jan is eigenaar 

van het vastgoed en van de 
tuin van de boerderij.

•  De coöperatie is verantwoor-
delijk voor een gezamenlijke 
uitvoering van zorg.

•  De Beheerstichting beheert ’t 
Olde Heem, is verhuurder van 
de ruimtes en zorgt voor het 
onderhoud.’

Van ons allemaal
Wat was eigenlijk de aanleiding 
om te starten met dit project? 
Conny en Nicolette: ‘Een aantal 
ouders met kinderen met een 
licht verstandelijke beperking 
(lvb) had behoefte aan woon-
ruimte. Rondom 2012 kwamen 
appartementen in ’t Olde Heem 
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in Kloosterburen leeg te staan. 
Dat was toen in handen van Phi-
ladelphia/Zonnehuis. De Stich-
ting Sint Jan en Philadelphia/
Zonnehuis zorgden ervoor 
dat acht mensen met een lvb 
terecht konden in een vleugel 
van ’t Olde Heem. Een win-win: 
er was een fijne plek voor de 
mensen met lvb en Zonnehuis 
had minder leegstand. Naast 
mensen met een beperking 
wonen hier ook zelfstandige 
ouderen en jongeren, verhuren 
we atelierruimte, verhuren we 
de keuken aan een beginnend 
cateraar en heeft de pedicure 
een plekje. Ook horen we veel 
kindergeluiden want ook een 
kinderdagverblijf heeft hier een 
fijne plek. Kortom, heel veel 
mensen uit onze directe omge-
ving komen of wonen in ‘t Olde 
Heem.’

De coöperatie bestaat uit on-
geveer 300 leden en 60 vrijwil-
ligers. Naast ‘t Olde Heem, zijn 
de Nicolaaskerk (nu cultuurhuis), 
de kloostertuin en de boerderij 
door de coöperatie verworven. 
De thuiszorgorganisaties Buurt-
zorg en TSN bieden lichte zorg 
aan enkele bewoners van ‘t Olde 
Heem. Daarnaast is een eigen 
zorgteam dat bewoners bege-
leidt en 24-uurs zorg biedt. Via 
Mien Toentje krijgt een groep 
van 16 mensen dagbesteding. Zij 
onderhouden de tuin, het groen 

rondom ‘t Olde Heem en op de 
boerderij en ze werken bij bedrij-
ven in de buurt. ‘Je merkt dat de 
inwoners van de vijf dorpen een 
grote betrokkenheid hebben bij 
onze coöperatie. De vrijwilligers 
spannen zich graag in. Wij, maar 
ook de bewoners en anderen, 
waarderen dat enorm. Het is echt 
van ons allemaal. We horen men-
sen vaak zeggen: ‘Hier wil mijn 
moeder of vader graag wonen.’ 
Ik denk dat het goed werkt om-
dat de coöperatie voor iedereen 
toegankelijk is. Mensen zijn wel-
kom voor koffieochtend, breiclub, 
dammen of een concert. Een 
activiteit als samen koken & eten 
kan altijd rekenen op veel animo’, 
aldus Nicolette. 

Samenwerking 
Wat vond de toenmalige ge-
meente De Marne van de komst 
van de coöperatie? ‘Men was 
redelijk sceptisch omdat het 
zo’n veelomvattend project was. 
Anne Hilderink, die het hele pro-
ject gestart is, is een geweldige 
netwerker en lobbyist. Ze weet 
mensen te mobiliseren en ze 
heeft overheden, fondsen en 
subsidieverstrekkers toch over 
de streep weten te trekken.’ De 
Marne is inmiddels gefuseerd 
tot de gemeente Het Hogeland. 
Deze gemeente is een van de 

grootste plattelandsgemeenten 
van Nederland. ‘Dat merk je. 
Voor elk onderdeel of thema 
heb je te maken met een ande-
re ambtenaar vanuit een ander 
domein. Als iets geregeld moet 
worden, weten we wel vaak 
wie we moeten hebben. Toch 
heeft een gemeente ook een 
stroperige kant. In ons pand zit 
een professionele keuken die 
een beginnend cateraar graag 
wil gebruiken. Vanwege concur-
rentiepositie ten opzichte van 
andere ondernemers moest zij 
een omgevingsvergunning aan-
vragen. Op zich logisch, maar dit 
kostte haar veel tijd en flink wat 
kosten voor de vergunning (le-
geskosten). Dat is zo zonde!’ 

Zonder wrijving geen glans
Samenwerken kan soms bete-
kenen dat je het niet helemaal 
eens bent met elkaar. Wat zijn 
jullie ervaringen? ‘Wat zo leuk 
is aan de coöperatie is dat er 
mensen van allerlei pluimage 
tussen zitten: van vrijdenkers en 
chaoten tot controlfreaks. Zolang 
je iedereen in zijn waarde laat en 
focust op de eigenschappen die 
de coöperatie vooruit kunnen 
helpen, krijg je heel veel voor 
elkaar. Tot nu toe lukt ons dat 
aardig. Drie jaar geleden is er 
een clash geweest; een compro-

‘ In de voorbereiding 
van toekomstplannen 
van Klooster&Buren 
denken en doen mensen 
vanuit verschillende 
achtergronden mee. 
Zoals een architect. Zij 
doen dit belangeloos’ 
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mis lukte niet meer. Leden van 
de coöperatie hebben toen de 
handen ineen geslagen om het 
project weer in het juiste spoor 
te krijgen. Dat is gelukt omdat ie-
dereen pal stond voor hetzelfde 
doel. Degenen die een andere 
koers wilden varen, zijn vertrok-
ken en zijn nu zelf ergens anders 
hun eigen project gestart.’

Conny en Nicolette zijn gedeel-
telijk betaalde krachten binnen 
de coöperatie. Zij zijn vijf och-
tenden in de week aanwezig in 
‘t Olde Heem. We maken een 
rondgang door het gebouw en 
de directe omgeving: ‘Zoals je 
ziet, ligt alles heel dicht bij el-
kaar: de boerderij, de kerk en ‘t 

Olde Heem. We onderhouden 
alles zelf, samen met onze vrij-
willigers. Op ‘t Olde Heem liggen 
zonnepanelen van Hogelandster 
Energie Coöperatie: zij huren 
het dak voor een symbolisch 
bedrag. We doen mee omdat 
we ook graag bijdragen aan 
verduurzaming. In ‘t Olde Heem 
is een bibliotheek waarvan ook 
het dorp gebruik maakt. Bij ons 
gebouw staat een hele grote pa-
piercontainer. Deze stond eerst 
bij de school maar daar werd 
teveel troep gemaakt. De school 
had niet genoeg mensen om het 
terrein om de container heen 
netjes te houden. Nu zorgt Mien 
Toentje ervoor dat alles netjes 
blijft. 50% van de opbrengst gaat 

naar de school en 50% gaat naar 
de coöperatie. Ook hebben we 
een klein winkeltje in het ge-
bouw: de opbrengsten daarvan 
gaan terug naar de bewoners 
van Olde Heem in de vorm van 
koffie of een gezellig uitje.’ 

Zwarte cijfers
Dit brengt het gesprek naar de 
financiën: want hoe zorg je er-
voor dat je ‘in de zwarte cijfers’ 
blijft? ‘De belangrijkste bron van 
inkomsten is de verhuur van de 
appartementen: van bewoners 
maar ook van de sociale en zorg-
ondernemers die hier hun plek 
hebben. Ook krijgen we inkom-
sten via de leden van de coö-
peratie. Daarnaast hebben we 
kleine inkomsten zoals de oogst 
van de tuin die we verkopen. We 
hebben de wens om een aantal 
grote projecten aan te pakken 
zoals een verbouwing van de 
gezamenlijke eetruimte en nieu-
we vloerbedekking in het ge-
bouw. Daarvoor zullen we waar-
schijnlijk fondsen aanschrijven 
om dat voor elkaar te krijgen. We 
proberen de kosten zo laag mo-
gelijk te houden. Zogenaamde 
managementkosten hebben we 
niet: er is geen directeur en er 
zijn geen managers.

Eigen regie
Binnen de coöperatie Klooster& 
Buren werkt men met de visie 
dat ieder mens uniek is, eigen 
behoeften en wensen heeft, en 
de regie over zijn of haar leven 
heeft en houdt.

‘ De sticker van bejaarden-
tehuis is nog niet helemaal 
weggepoetst maar daar 
werken we hard aan; er 
komen steeds meer mensen 
naar de activiteiten zoals 
samen eten en koffiedrinken’ 
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