
 
Op 15 mei 2020 is een Stichting opgericht onder de naam “Stichting Behoud Religieus 
Kloostererfgoed in Huijbergen”. Deze stichting is vanuit Huis Nederland van de Broeders van 
Huijbergen belast met het beheer en onderhoud van het voormalige Poortgebouw van het 
laatste Wilhelmietenklooster in Europa in Huijbergen en het beheer van de collectie van het 
Wilhelmietenmuseum.  
Deze stichting wordt ondersteund door een professionele conservator die voor 12 u. p.w. 
(0,3Fte) wordt bekostigd door Huis Nederland van de Broeders van Huijbergen. De stichting 
zelf werkt geheel belangeloos evenals de vrijwilligers die in de weekenden als suppoosten 
optreden. 
Slechts in bijzondere gevallen wordt een beloning verstrekt aan personen die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt voor het museum. 
 
De stichting staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 
78068843. Het RSIN nummer van de stichting is 861252950. 
 
De bestuursleden van de stichting: 
Dhr. A. Hommel, voorzitter. 
Dhr. P.N.M. van Arendonk, secretaris / econoom, 
Mw. G. van  Rooij-Peeters, lid, 
Mw. W. Leemput-v.d.Wiel, lid, 
Dhr. W.F.L Reijnders, lid. 
 
Als hoofdlijnen van het beleid van de stichting gelden: 

- Het behoeden en doorgeven van de materiële en spirituele erfenis van de 
Wilhelmietenmonniken en de Broeders van Hijbergen; 

- Het bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de geschiedenis 
van de Wilhelmietenmonniken en de Broeders van Huijbergen; 

- Het beheer, onderhoud en instandhouding van het poortgebouw van het laatste 
Wilhelmietenklooster in Europa in Huijbergen. 
 

De stichting tracht deze doelstellingen te bereiken door het exposeren van historische 
voorwerpen, boeken en documenten van het Wilhelmietenklooster, het organiseren van 
jaarlijks wisselende tentoonstellingen rond bepaalde thema’s met een duidelijk educatief 
karakter en het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en voorstellingen. 
 
Adres museum: Wilhelmietenmuseum, Staartsestraat 2,  4635 BA  Huijbergen. 
                              Email: museum@abcfh.nl. 
Adres Stichting:  Stichting Wilhelmietenmuseum, Boomstraat 7, 4635 CX  Huijbergen. 
Postadres Stichting:  Secretaris St. Wilhelmietenmuseum, Kleine Haan 25, 4847 KR  
Teteringen. 
     Email:  pnmva@t-mobilethuis.nl.     tel. 06 34939812 
 
 

======= 

mailto:museum@abcfh.nl
mailto:pnmva@t-mobilethuis.nl

