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Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel

Kartuizergeschenken Kartuizernieuws Kartuizersprokkels

Welkom op de website van de stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel.

Onze stichting is in 2010 opgericht met als doel het onthullen van de raadselen van het

gelijknamige klooster, dat zo'n 550 jaar geleden tussen Olland en Liempde aan de Dommel stond.

Hiervoor werden recent gevonden archiefstukken onderzocht en toegankelijk gemaakt. Deze kennis

is onder andere gebruikt voor het realiseren, in samenwerking met kunstenaars en ondernemers,

van specifieke produktmarktcombinaties en het realiseren van een aantal objecten die de huidige

kartuizerrelicten in het landschap beter leesbaar maken. Het project levert een belangrijke bijdrage

aan het behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden in Het Groene Woud.

 

Het kartuizerperkament van de ontdekte bronnen inspireerde om dit materiaal binnen Het Groene

Woud een nieuw leven in te blazen. Zo is later het deelproject "Van zeldzaam schaap naar

waardevol perkament" toegevoegd aan het project “Kartuizerklooster onthult geheimen aan de

Dommel”.

 

Inmiddels is het eerste project afgerond. Een beschrijving van de publicaties die binnen dit project

verschenen zijn vindt u hier.

Onlangs is er gestart met een nieuw project rondom de Kartuizerhoeve aan de Goorestraat 1 in

Boxtel. Via aanvullende werkzaamheden op het gebied van archeologie, archief & bouwhistorie

wordt een publicatie uitgebracht in de serie van onze stichting. Meer informatie hierover en een

projectbeschrijving vindt u hier.

 

U kunt onze kartuizergeschenken ook online bestellen! Ga daarvoor naar de website van

Imkerij De Linde.

 

De projecten zijn financieel ondersteund door een groot aantal partijen, en mede uitgevoerd door

VZW Cartusiana, Stichting Roois Cultureel Erfgoed, Brabants Historisch Informatie Centrum, het

Schrijverscollectief, Stichting Het Groene Woud in uitvoering, Stichting Schaapskudde Eerde,

Stichting de Brabantse Boerderij en de Heemkundekring Boxtel. Meer informatie over onze partners

en subsidiënten is hier te vinden.
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