Ons nieuwe thuis

“

De Kapelanie brengt samen, inspireert en wordt
het echte ‘thuis’ van Negen. Voel je welkom!

”

HUISVESTING 2021

Beste SX collega’s,
Per 1 april 2021 gaan wij SX verlaten.
Na een fantastische periode in Eindhoven gaat
Negen ‘op eigen benen’ staan en betrekken
we De Kapelanie in Meijel.

“

Een rijksmonument vol historie en met
behoud van veel authentieke elementen

”

In april 2014 waren wij een van de eerste
bewoners van SX en hebben wij vanaf de eerste
dag genoten van de dynamiek, de collegialiteit en
de kruisbestuiving binnen SX. En dat heeft ons
veel gebracht. We zijn als organisatie letterlijk en
figuurlijk gegroeid.
We kwamen in SX met z’n drieën en verlaten SX
zeven jaar later met ruim 50 medewerkers. Een
forse groei dus. Maar ook qua dienstverlening,
kwaliteit en netwerk zijn we de afgelopen jaren
enorm gegroeid en daar heeft SX een belangrijke
bijdrage aan geleverd.
In 2020 hebben we besloten een volgende stap
te zetten en qua huisvesting op eigen benen te
gaan staan. Een echt thuis te creëren voor onze
collega’s. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van
onze organisatie en de ontwikkeling van
onze mensen.
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Per 1 december 2020 zijn we eigenaar
van De Kapelanie. Een rijks monumentale
kapelaanswoning uit 1752 gelegen in Meijel.
Voor ons ook een logische en strategische plek in
ons werkgebied. Maar ook een kantoor dat goed
bereikbaar is, geen parkeerproblemen oplevert en
filevrij te bereiken is. Maar bovenal een thuis voor
Negen waar we samen verder kunnen groeien.
De komende maanden gaan we klussen en
De Kapelanie gereed maken zodat we vanaf
1 april 2021 onze invulling van ‘thuis werken’
gaan realiseren. Tot die tijd zullen we zoveel
mogelijk gebruiken blijven maken van SX.
We willen jullie allemaal hartelijk danken voor
de geweldige tijd in SX en jullie heel veel succes
wensen in de toekomst. En jullie zijn vanaf 1 april
2021 van harte welkom in De Kapelanie, ons
nieuwe thuis!
Met sportieve groet,
Danielle Remy					
Roy Simons
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GESCHIEDENIS

“Een kapelaanswoning

uit 1752 en daarmee
het oudste pand van Meijel

”

Aan Kalisstraat 1-3 staat het oudste huis van
Meijel, het enige huis als rijksmonument in dit
dorp. Tot 1912 was dit pand de woning voor
pastoors en kapelaans van de Sint Nicolaaskerk.
Pastoor Philip Froijens begon in 1608 het
doopregister van Meijel. Hij woonde toen
tegenover de Mariakapel op de driesprong
Kalisstraat - Molenstraat – (Dorps)Straat en
zes minuten lopen vanaf de kerk. Dat is ook de
plaats waar nu het oudste huis staat.
De pastorie mag mogelijk aan het begin van de
zeventiende eeuw een stevig en ruim gebouw
zijn geweest, aan het einde van die eeuw waren
grote restauraties nodig. Pastoor Hendrik
Sennen schreef in 1666 nog wel, dat hij een
goed huis had met tuin,schuur en boomgaard,
maar op 31 augustus 1688 kreeg pastoor Egbert
van Loon van de deken van Weert toestemming
om een stevig deel uit zijn ‘pastoorsinkomen’ te
gebruiken voor dat herstel

“

De Kapelanie: Ontmoeten,
Onthaasten, Ontwikkelen,
Ondernemen, Onderscheiden

”
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Ook in de achttiende eeuw moest de pastorie
regelmatig grote onderhoudsbeurten ondergaan.
In 1750 echter moest men ervaren dat het
gebouw te oudwas. Het stortte in en de pastoor
schraapte, met toestemming van deken en
bisschop, 300 pattacons bij elkaar, deels uit de
gestichte jaargetijden deels uit eigen middelen.
Daarmee kon in 1751 de pastorie helemaal
opnieuw opgebouwd worden.
Die pastorie was gedeeltelijk het gebouw dat
nu nog aan de Kalisstraatstaat. In de pastorie
woonde van 1751 tot 1758 ook kapelaan
Hendrik Adriaan Mannay, omdat bij de kerk een
nieuwe kapelanie gebouwd moest worden.
Het pand zag er anders uit dan nu. Links was
het woonhuis en rechts was het koetshuis voor
een rijtuig en twee paarden. Pastoor Frische zou
volgens overleveringen bij herbouwwerk in 1790
zelfs een schuilplaats in de kelder hebben laten
maken die vanaf de zolder via een ‘glijbaan’
bereikbaar was. Bovendien zou hij tussen
beneden en boven een vloer met kruipruimte
hebben gemaakt. Ook is bekend, dat pastoor
op 24 maart 1789 aan de heer van Meijel Anne
Emmanuel hertog van Croÿ vroeg om een
renovatie van het pand, een bakoven achter het
huis, gewelfde kelders onder de kamers rechts,
een turfopslag en een washuis.
In 1878 werd het pand in de Kalisstraat weer
stevig onder handen genomen: de dakpannen
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werden vernieuwd, de oude lindebomen aan
de voorzijde werden verwijderd, de gevels
werden bezet met cement, ‘verver’ Van Dijk
verrichtte grondig verfwerk.
Op 27 februari 1912 besloot het kerkbestuur
de pastorie-kapelanie aan de Kalisstraat
te verkopen aan de meest biedende. Dat
was gemeenteontvanger Hendrik van
Dooren, die op de plaats van de noodkerk
(nu beugelbaan) aan de Kerkstraat een
boekhandel had met antieke boeken. Hij
kocht het pand voor 2300 gulden en het
kerkbestuur kon vervolgens een
brede dreef aanleggen van Kerkstraat naar
klooster en meisjesschool.
In 1919 werd het pand verbeterd en vergroot
door enige bouwvallige muren te vervangen
en door van het koetshuis een woning te
maken. Vanaf 1926 vocht Maria van Dooren
ervoor om het pand op de voorlopige lijst
van Nederlandse Monumenten te krijgen,
vanwege de ouderdom van het gebouw
en de bijzondere geschiedenis. Dat lukte
haar en bij de vaststelling van de lijst van
Rijksmonumenten(1968-1977) werd
‘De Kapelanie’ als enige woning in Meijel
opgenomen, naast de Sint-Willibrordusput
met grenssteen en de Sint Nicolaaskerk als
‘vanwege-monument’.
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WELKOM THUIS IN 2021
IN DE KAPELANIE
WWW.NEGEN.NL

