
Luciushof en Savelbergklooster – eigenlijk kent iedereen ze al. De twee Heerlense kloosters zijn 
al heel lang buren en nauw met elkaar verbonden. Sinds kort zijn ze pas écht samen. Als de 
TWEE gezusters treden ze per 2015 naar buiten toe als één hechte organisatie – met één gezicht. 
Dé plek in de regio voor ontmoeting, beleving en inspiratie.

de TWEE gezusters

Als multifunctioneel centrum faciliteert 
de TWEE gezusters tal van activiteiten 
en diensten op het gebied van cultuur, 
genieten, horeca en werk/studie. Midden
in de stad, in een groene oase, biedt de
TWEE gezusters voor elk wat wils, op 
sociaal-maatschappelijk betrokken wijze
en met passende aandacht voor het 
historische karakter van de kloosters.

O N T M O E T I N G
De TWEE gezusters is een sfeervolle plek
om mensen te ontmoeten. Dat ontmoeten
kan in de brasserie (het maatschappelijk
restaurant), de binnentuin of op een van 
de terrassen – altijd in een fijne sfeer en
omgeving. Je bent hier tussen mensen 
die net als jij graag stilstaan bij zaken 
als sociale betrokkenheid, persoonlijke 
aandacht, rust, inspiratie en het samen 
beleven van cultuur.

De brasserie van de TWEE gezusters mikt
op een brede doelgroep: ouderen, studen-
ten, huurders en flexwerkers. De bezoekers
kunnen steeds kiezen uit verschillende
‘dagmenu’s’, maar kunnen in de brasserie
ook à la carte dineren. Daarmee is het aan-
trekkelijker gemaakt om eens vaker naar 
de TWEE gezusters te komen. Gezellig eten
en elkaar ontmoeten gaan immers hand 
in hand.

De mensen op de diverse afdelingen zijn
gemengd en werken samen volgens het
leer-werkmodel en het meester-gezel-
principe. Ze werken zowel in de keuken 
en de bediening als in de facilitaire dienst
en de programmering. Op deze wijze 
mengen we de verschillende doelgroepen
en kunnen leerlingen/cliënten ervaring 
opdoen, zich maatschappelijk ontwikkelen
en deze stap gebruiken als springplank
naar de reguliere arbeidsmarkt.

R

Verbinding 
en kruisbestuiving
staan centraal bij 
de TWEE gezusters{

ontmoeting | beleving | inspiratie

B E L E V I N G  
Vergaderen of seminars organiseren 
behoort eveneens tot de mogelijk-
heden. Voor dit doeleinde zijn er 
diverse multifunctionele ruimtes 
beschikbaar bij de TWEE gezusters.
Voorts is er voorzien in goed uitge-
ruste kantoorruimtes en flexplekken 
voor diverse ondernemers. En dat 
alles midden in de stad, in een 
historische, serene omgeving.

De TWEE gezusters biedt tevens 
diverse interessante mogelijkheden 
voor culturele activiteiten en kennis-
uitwisseling. Zo vinden in de Kapel 
wisselende culturele evenementen
plaats, variërend van muzikale en 
theateruitvoeringen tot tentoon-
stellingen en inspirerende lezingen. 
De Kapel is bovendien een unieke 
locatie voor bijzondere recepties, 
(huwelijks)feesten en bijeen-
komsten.

Het kleine museum over het leven 
van De Kleine Zusters van de Heilige 
Joseph brengt bezoekers terug naar 
de tijd van rust, reinheid en regelmaat.
En herinnert aan de hulp die de zusters
altijd hebben geboden aan minder-
bedeelden en weeskinderen. Dit sluit
perfect aan op de missie van de TWEE 
gezusters: een omgeving zijn voor
(inter)persoonlijke ontwikkeling en 
zingeving.

I N S P I R A T I E
De kloosteromgeving van de TWEE 
gezusters vormt een gastvrije ont-
moetingsplek voor inwoners van 
Parkstad – jong en oud, student en
cliënt, vrijwilliger en professional. 
Een plek waar verbinding en kruis-
bestuiving centraal staan. Waar je 
de innerlijke kracht van elkaar voelt 
en waar je al je inspiratie doorgeeft 
aan anderen. Waar innerlijke rust, 
balans en energie centraal staan.

Als bezoeker sta je even stil en verlies 
je de tijd in deze serene omgeving, 
die tegelijk dynamisch is door de 
bedrijvigheid van betrokken onder-
nemers. Ook het terras in de tuin 
heeft een haast magische werking 
op bezoekers en ondernemers, die 
er tot nieuwe inzichten en ideeën
komen. Dankzij het gevoel van zin-
geving dat hier al 150 jaar rond-
waart, maar nu in het nieuwe jasje 
van de TWEE gezusters.

Vrijwilligers, maatschappelijk betrokken
ondernemers en mensen met een 
beperking of afstand tot de arbeids-
markt komen bij elkaar in de TWEE 
gezusters – om van elkaar te leren. 
De gedachte ‘Jij bent wie je bent, 
jouw talent telt’ geldt ook volop in de 
Academie, die mensen een opstap biedt
naar het arbeidsproces of onderwijs 
en hen stimuleert hun eigen kracht te
ontdekken en verder te ontwikkelen.

Het Savelbergklooster – van de congregatie De Kleine Zusters van de Heilige Joseph
– is na een grondige restauratie opengesteld voor het publiek. In de voormalige
kapel worden wisselende culturele en commerciële activiteiten georganiseerd. 
Verschillende ruimtes in het gebouw, waaronder de kapel, zijn bovendien te huren
voor vergaderingen of als kantoor- en (flex)werkplek. Verder zijn er wisselende 
exposities te bezichtigen.

Luciushof – sinds geruime tijd een bedrijfsverzamelgebouw voor maatschappelijke
instellingen – grenst aan het Savelbergklooster en heeft eveneens een verleden als
klooster (Karmelietessen). Door hun kracht te combineren in de TWEE gezusters
kunnen Luciushof en Savelbergklooster nog beter unieke activiteiten en diensten
neerzetten op sociaal-maatschappelijk en cultureel terrein.  

Jezelf ontwikkelen

in een gastvrije

en inspirerende

omgeving{
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Bezoekadres
Savelbergklooster Gasthuisstraat 2,  Heerlen
Luciushof Putgraaf 3,  Heerlen 

Postadres Putgraaf 3  /  6411 GT  Heerlen  
T. +31 (0)45 - 571 1137  /  info@detwee.gezusters.org
www.detwee.gezusters.org

Alle activiteiten bij de TWEE gezusters vinden plaats in samenwerking met woningcorporatie Weller, 
de gemeente Heerlen en zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen. De catering in de kapel wordt verzorgd
door Smaakprikkels. 
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Brasserie
In de hippe brasserie van de TWEE 
gezusters kun je à la carte bestellen, een
drankje komen doen of op een door -
deweekse avond een dagmenu eten: 
ouderwets en betaalbaar, eten wat de
pot schaft! De openings tijden zijn op
werkdagen van 10.00 tot 20.00 uur. 
Wekelijks wordt het driegangen-dag-
menu gepubliceerd op de website 
www.detwee.gezusters.org

Academie
De maatschappelijke onderneming is
onder meer gebaseerd op het mixen van
verschillende doelgroepen in de ver-
schillende bedrijfsafdelingen. De ge-
mengde doelgroepen bestaan uit ver-
 schillende typen vrijwilligers, leerlin-
gen, mensen met een beperking en
werknemers. Vrijwilligers die op zoek
zijn naar werkritme en werkervaring
willen opdoen binnen een van onze 
bedrijfsafdelingen zijn welkom om vrij-
blijvend te solliciteren.

Kantoren
Het gebouw is een multifunctioneel
pand met een grote diversiteit aan
huurders. De openingstijden zijn op
werk dagen van 08.00 tot 20.00 uur.
Verder is de receptie/ontvangst bemand
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur
voor ondersteunende werkzaamheden.
Indien u interesse hebt om kantoor te
houden in een van onze kloosters in het
centrum van Heerlen, dan kunt u
vrijblijvend informatie opvragen via
info@detwee.gezusters.org

Evenementen
In de zes ruimtes (waaronder een grote
zaal, de romantische kapel en de ‘au-
thentieke/monumentale’ zolder) én de
twee tuinen waarover de TWEE gezus-
ters beschikt, worden regelmatig evene-
menten, bijeenkomsten, fees ten en
andere commerciële en maatschap -
pelijke activiteiten georganiseerd. Een
uitgebreide kalender is te vinden op 
www.detwee.gezusters.org

Vergaderen
De TWEE gezusters beschikt over zes
multi  functionele ruimtes van verschil-
lende grootte – elk met een eigen
unieke uitstraling. Afhankelijk van de
gewenste vergaderopstelling zijn er
ruimtes beschikbaar voor groepen van
acht tot honderd personen. Er zijn ver-
schillende opstel  lingen mogelijk: carré,
theateropstelling, leslokaal, U-vorm of
een opstelling voor staand publiek.

Museum
Het museum is geopend van dinsdag
t/m zondag van 12.30 uur tot 17.00 uur.
Toegangsprijs voor het museum en de
expositie is € 5,- p.p. Er worden regel -
matig rondleidingen en kloosterwande-
lingen georganiseerd. Voor een be zoek
buiten openingstijden, meer informatie
over de exposities en maatwerk voor
groeps bezoek kunt u ook terecht bij
info@detwee.gezusters.org

Interesse?
Buiten de reguliere openingstijden is 
de TWEE gezusters ook op aanvraag 
geopend. Neem gerust contact met ons op! 
Wij verzorgen graag een offerte op maat.
info@detwee.gezusters.org


