
Een ruimte die motiveert en sfeer uitademt'
'oor de ontkerkelijking
ijn veel kerken leeg komen

r staan. Voor een groot
antal dreigt sloop. Zo niet
oor de PastooÍ Van Ars-

erk in de Woenselse wijk
re Barrier. Woonbedrijf
af de kerk een tweede
rven, de woningcorpo-
rtie ontwikkelde en res-

rureerde het gebouw en

af het een nieuwe maat-

chappelijke bestemming.

rn Aarts was meteen verliefd
p het gebouw. De zorg-
ranager van Combinatie
:ugdzorg zag'zijn' jonge-
ln al aan hun huiswerk in
e pastorie.'Het paste precies
ij wat ze zelf wilden: een
uiselijk onderkomen in een
ewone buurt. Het is een
rimte die motiveert en sfeer

demt.' Maar waar zouden
e werkplekken van de zestig
redewerkers moeten ko-
ren? Architect Miel Wijnen
racht uitkomst. Hij con-
:rueerde een gebouw in een
ebouw. Zo ontstond midden

in de kerk een kantoorunit
van drie lagen, weliswaar
zonder ramen om geen al te
gesloten indruk te wekken.

lJkpunt
Woonbedrijf had al in 2005
zijn oog op de kerk laten
vallen en wilde een maat-

schappelijke bestemming aan
het pand geven.'We hebben
geïnvesteerd in de heront-
wikkeling van de kerk, omdat
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het gebouw mooi aansluit
op De Barrier. Daar hebben
we ook 553 renovatie- en
nieuwbouwwoningen gerea-
liseerd', vertelt Hedwig Schrijen
va n Woon bedrijf.'De heront-
wikkeling van de kerk maakt
voor ons de wijkvernieuwing
compleet. Het gebouw is een
ijkpunt voor buu rtbewoners.'

Elfl3
De nieuwe naam van het ge-
bouw is Elfl3, naar de huis-
nummers van de pastorie en
de kerk. Elf13 is een cen-
trum waar jeugdzorg echt in
de buurt is, waar jongeren
actief gaan werken en leren
en waar buurtbewoners acti-
viteiten kunnen ontplooien.
Niet alleen binnen, maar ook
buiten in de tuin kunnen
ze elkaar ontmoeten en iets
voor elkaar betekenen. Het
mes snijdt dus aan vele kan-
ten. Want naast Combinatie
Jeugdzorg is er ook plek in-
geruimd voor een aantal klei-
nere organisaties en heeft de
buurt er een eigen plekje.
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'Een ruimte die motiveert en sfeer uitademt,
Door de ontkerkelijking
zijn veel kerken leeg komen
te staan. Voor een groot
aantal dreigrt sloop. Zo niet
voor de PastooÍ Van Ars-
kerk in de llVoenselse wijk
De Barrier. Woonbedrijf
gaf de kerk een tweede
leven, de woningcorpo-
ratie ontwikkelde en res-

taureerde het gebouw en
gaf het een nieuwe maat-
schappelijke bestemmi ng.

Jan Aarts was meteen verliefd
op het gebouw. De zorg-
manager van Combinatie
Jeugdzorg zag 'zijn' jonge-
ren al aan hun huiswerk in
de pastorie.'Het paste precies
bij wat ze zelf wilden: een
huiselijk onderkomen in een
gewone buurt. Het is een
ruimte die motiveert en sfeer
ademt.' Maar waar zouden
de werkplekken van de zestig
medewerkers moeten ko-
men? Architect Miel Wijnen
bracht uitkomst. Hij con-
strueerde een gebouw in een
gebouw. Zo ontstond midden

in de kerk een kantoorunit
van drie lagen, weliswaar
zonder ramen om geen al te
gesloten indruk te wekken.

lJkpunt
Woonbedrijf had al in 2005
zijn oog op de kerk laten
vallen en wilde een maat-

schappelijke bestemming aan
het pand geven.'We hebben
geïnvesteerd in de heront-
wikkeling van de kerk, omdat

het gebouw mooi aansluit
op De Barrier. Daar hebben
we ook 553 renovatie- en
nieuwbouwwoningen gerea-
liseerd', vertelt Hedwig Schrijen
van Woonbedrijf.'De heront-
wikkeling van de kerk maakt
voor ons de wijkvernieuwing
compleet. Het gebouw is een
ijkpunt voor buurtbewoners.'

Elf 13
De nieuwe naam van het ge-
bouw is Elfl3, naar de huis-
nummers van de pastorie en
de kerk. Elf13 is een cen-
trum waar jeugdzorg echt in
de buurt is, waar jongeren
actief gaan werken en leren
en waar buurtbewoners acti-
viteiten kunnen ontplooien.
Niet alleen binnen, maar ook
buiten in de tuin kunnen
ze elkaar ontmoeten en iets
voor elkaar betekenen. Het
mes snijdt dus aan vele kan-
ten. Want naast Combinatie
Jeugdzorg is er ook plek in-
geruimd voor een aantal klei-
nere organisaties en heeft de
buurt er een eigen plekje.
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