


Welkom bij

Klooster Nieuwkerk Goirle was een Nederlands klooster 
dat staat in het gebied ‘Nieuwkerk’. Dit natuurgebied 
bevindt zich op de Nederlands-Belgische grens tussen 
de plaatsen Goirle (NL) en Poppel (BE).

Het gebied speelde een belangrijke rol tijdens de 
80-jarige oorlog. In 1639 werd er een grenskerk 
gebouwd. Tilburgers bouwden vervolgens ook een 
grenskerk in 1652. Het gebied dat tot dan toe Steenvoirt 
heette, kreeg nu de naam Nieuwkerk.

In 1799 werd de grenskerk afgebroken en werd op 
dezelfde plek het kapelletje Sint-Jans-Gool gebouwd. 
Deze kapel staat er nu nog steeds en is in de jaren 80 
gerestaureerd. Er ontstond een landgoed, waar 
Baron ‘De Meester de Betzenbroek’ eigenaar van was. 
Hij liet een klooster bouwen, dat op 1 juni 1913 werd 
ingewijd. Priesters in opleiding kregen er les.

Eind jaren ‘50 kwam het klooster in handen van de 
Trappisten (Koningshoeve) en nog later maakte 
Franciscanessen er een rusthuis voor terugkerende 
zusters van.

Klooster Nieuwkerk 
Goirle



Vervolgens was het klooster een onderkomen voor de 
Priesterbroederschap Sint Pius X en een Maastrichtse 
congregatie. De Belgische baron Eric de Jamblinne de 
Meux, die het complex in 1986 van de Franciscanessen 
kocht, is de huidige eigenaar van het klooster, de kapel 
en de ondergrond.

In 1997 kwam een einde aan de religieuze bestemming 
en vestigde zich een particulier die het klooster 
ombouwde tot woonhuis en paardenfokkerij. 

In 2006 hebben dezelfde eigenaren een centrum voor 
bezinning geopend. Helaas bleek die formule niet 
levensvatbaar. Daarna heeft het Goirlese echtpaar 
Naalden het omgebouwd tot een conferentieoord-hotel.

Op dit moment is Jochem de Jong de huidige eigenaar 
van Klooster Nieuwkerk. “Dit is een gastvrije locatie in 
een 
prachtige landelijke omgeving, waar je kunt lunchen, 
drinken, trouwen, vergaderen en feest kan vieren.”
U bent van harte welkom voor verschillende 
gelegenheden waarbij één ding centraal staat: Genieten!



Koffie
Koffie ........................................

Koffie verkeerd ......................

Cappuccino ............................

Latte Macchiato ....................
Caramelsiroop + 0.60 

2.80

Iets Speciaals
ALCOHOLISCHE KOFFIE
Irish, Spanish, Italian, French coffee .......................................................
Ierse whiskey, Licor 43, Amaretto of Cointreau
Hasselt Kaffee ..............................................................................................

Voor bij de Koffie
GEBAK
Ambachtelijke appeltaart ..........................................................................
Appelvlaai met een laagje caramel .........................................................
Huisgemaakt carrotcake ...........................................................................
Glutenvrije appeltaart ................................................................................
Apfelstrudel ..................................................................................................

Plankje friandises .........................................................................................
Plankje met vijf verschillende zoetigheden voor bij de koffie

Met slagroom +0.60

BROODJE
Brabants worstenbroodje ..........................................................................
Ook vegan verkrijgbaar

Koffie tip! Klooster bonbon                    1.00

2.75

3.00

3.50

2.50

4.50

8.25

4.50

4.25
4.00

4.00
4.00

12.50

3.50

Espresso ..................................

Dubbele espresso .................
Alles ook cafeïne vrij
verkrijgbaar

5.50



Thee

Tumeric / Kurkuma ......................................................................................
Superfood kurkuma, kaneel en een vleugje gember

Beetroot .........................................................................................................
Rode biet, kokosbloesemsuiker en gember

Ginger‘n Spice ..............................................................................................
Zwarte thee, gember en kruidnagel

Meer Lekkers
CHOCOLADE
Warme Chocolademelk .............................................................................
Met slagroom +0.60

Warme Chocolademelk met Schrobbelèr of Stroh Rum ...................
Met slagroom +0.60

Thee .................................................................................................................
Diverse smaken 

Verse muntthee ............................................................................................
met honing 

Verse gemberthee .......................................................................................
met honing

3.50

2.75

3.50

Chai Latte

4.00

4.00

4.00

3.40

5.50



Frisdranken en Water
Coca Cola ...............................
Normaal, light, zero

Chaudfontaine 0.25 L. ........
Plat, bruisend

Chaudfontaine 0.75 L. ........
Plat, bruisend

Fanta ........................................
Sinas, cassis

Sprite .......................................
Licht sprankelend

Lipton Ice-Tea .......................
Citroen, Groene thee

Finley .......................................
Tonic, bitter lemon, ginger ale 

Rivella ......................................
Licht sprankelend

Crodino ...................................
Bitterzoet met een stevige bite

Minute Maid fruitsap ..................................................................................
Appelsap
Tomatensap

Fristi .................................................................................................................

Chocomel .......................................................................................................

Melk .................................................................................................................

SAPPEN
Verse Jus D‘orange ......................................................................................
Dagelijks vers geperst

4.95

2.60

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

Fruitsappen

3.50

2.80

2.80

2.80

2.50



Huiswijnen
Wit Droog ......................................................................................................
Blye Mense, Chenin Blanc, Zuid-Africa - fles 18.50

Rood ................................................................................................................
Blye Mense, Cabernet sauvignon/Merlot - fles 18.50

Rosé ................................................................................................................
Blye Mense, Cape Rose, Zuid-Africa - fles - 18.50

Witte Wijnen
Sauvignon Blanc ..........................................................................................
Croix d’Or, Frankrijk - fles 20,50

Chardonnay ...................................................................................................
Zoete Witte Wijn .........................................................................................
Sonnengarten kellerei, Duitsland - fles 18,50

Alcoholvrije Wijn ..........................................................................................
Natureco, Muscat - fles 18,50

Rode Wijnen
Cabernet Sauvignon ...................................................................................
Croix d’Or, Frankrijk - fles 20,50

Merlot .............................................................................................................
Croix d’Or, Frankrijk - fles 20,50

Bubbels
Prosecco ........................................................................................................
Kir .....................................................................................................................
Kir Royal .........................................................................................................
Cava .................................................................................................................

Port, Sherry en Vermouth
Offley Port .....................................................................................................
Tawny, Ruby, White

Martini ............................................................................................................
White, red

Sherry ..............................................................................................................
Medium, dry

4.00

4.00

4.00

4.50

4.50

4.00

4.00

4.50

4.50

4.75

5.50

6.25

4.50

4.50

4.50

Verwen jezelf met een 
lekkere, koude fles 

chaudfontaine 0.75 L.
4.95

FLES
WATER ERBIJ

5.50



Bieren van de tap
Hertog Jan 0.25 L. .......................................................................................

Hertog Jan 0.5L. ..........................................................................................

Jupiler 0.25L. ................................................................................................

Jupiler 0.5L. ...................................................................................................

SPECIAALBIEREN VAN DE TAP
La Trappe Dubbel .........................................................................................
Klassiek donker trappistenbier met een volle smaak - 7%
Met grenadine +0.50

Wisselend bier van de tap ..........................................................................
Vraag hiernaar bij ons personeel

2.80

5.00

2.60

5.00

4.75

5.00



Bieren uit de fles
LA TRAPPE
Puur - 4.5% ................................

Witte Trappist - 5.5% ..............

Blond - 6.5% ..............................

Bockbier - 7.0% ........................

Isid’or - 7.5% ..............................

Tripel - 8.0% ..............................

Quadruppel - 10.0% ................

URTHEL
Saisonnière - 6.0% ...................

Hop-It - 9.5% ............................

Samaranth - 11.5% ....................

OVERIGE
Bolderbier streekbier - 8.0% .....

Duvel - 8.5% ..............................

Zundert - 8.0% ..........................

Radler Lemon - 2.0% ..............

Oud Bruin - 3.0% .....................

Omer - 8.0% ..............................

Palm - 5.2% ................................

Tripel Karmeliet - 8.4% ...........

Goose IPA - 5.9% .....................

Blije Bakkes Goirle - 6.8% ........

Grisette Blond Bio - 6.8% ......

LE FORT
Dubbel - 9.0% ...........................

Tripel - 8.8% ...............................

MAX
Rosébier - 4.5% ........................

Kriek - 3.5% ............................... HONDENBIER
voor de viervoeters 4.00

LIEVER IETS STERKERS?
Wij hebben uiteraard ook een uitgebreid assortiment aan rum, gin, whiskey en nog 
veel meer op de volgende pagina!

Likeuren

ALCOHOLVRIJ BIER
Malt - Bavaria 0.0% ....................

Witbier - Bavaria 0.0% ..............

Radler Lemon - Bavaria 0.0% ..

Leffe Blond - 0.0% ...................

3.50 3.00

4.00

4.75

4.75

4.75

4.75

5.50

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.00

4.00

3.50

4.50

3.50

5.00

5.50

4.75

3.50

3.50

4.75

4.00

5.50

4.75

4.75

4.00



Whiskey, Vodka en Rum
BLENDED SCOTCH
Johnnie Walker Black label ....

Johnnie Walker Red label ......

Ardbeg .....................................
RUM
Bacardi White, Lemon, Raz .......

Bacardi Oakheart ......................

Likeuren

Gin en Tonics
Hendrick’s ......................................................................................................
Met tonic

Monkey 47 Gin ..............................................................................................
Met tonic

Gordon’s Pink Gin ........................................................................................
Met tonic

BOURBON
Jack Daniels ............................

IRISH
Jameson .................................

Advocaat .................................

Amaretto DiSaronno ...........

Bailey’s .....................................

Citroen Brandewijn ..............

Jenever Bessen, Jonge, Oud .....

Cointreau ................................

Grand Marnier .......................

Jägermeister ..........................

Licor 43 ....................................

Limoncello ...............................

Pernod Ricard Pastis ..............

Rémy Martin VSOP ..............

Schrobbelèr ............................

Tia Maria ..................................

Vieux Dujardin ...........................

5.00

5.60

5.50

9.00

5.00

5.50

5.00

4.00

5.00

5.00

3.50

3.50

5.00

5.00

3.50

4.50

3.00

4.00

6.00

3.00

4.50

3.00

9.50

9.50

7.50



Soepen
Tomatensoep .................................................................................................
Soep van tomaten, geslagen room, bosui en croutons

Bospaddenstoelensoep .............................................................................
Soep van bospaddenstoelen, bosui, en een vleugje truffel

Soep van het seizoen ..................................................................................
Vraag hiernaar bij ons personeel

Brood erbij? Dat kan! +2.50  met dip naar keuze

Lunchkaart 10.30u tot 16.00

Tosti’s
Tosti Jozef ......................................................................................................
Ham/kaas of kaas tosti 

Tosti Judas .....................................................................................................
Tosti met langzaam gegaarde kip, pesto, spek en kaas

Tosti heilige maagd Maria ...............................................................
Tosti met geitenkaas, zongedroogde tomaten, pittenmelange, rode ui 
en appelstroop

Tosti Andreas .................................................................................................
Tosti met cheddar, pulled chicken, jalapeños, guacamole en tortilla chips

Salades
Schaal- en schelpdieren .............................................................................
Coquilles, gamba’s, langoustine, rode ui, zeekraal, croutons 
en chili-crème dressing

Betinne Blanc ...............................................................................................
Geitenkaas op toast van brioche, honing, zongedroogde tomaten, 
gemengde noten, blauwe druiven en appelstroopdressing

Ossenhaas furikake .....................................................................................
Oosterse groenten, spekjes, sesamzaad, shiitake, wasabi kroepoek en
yakitori

Quinoa ............................................................................................................
Jackfruit, ratatouille, rode ui, olijven, zongedroogde tomaatjes, 
pittenmelange, groenten chips en tuinkruiden-knoflook olie

Salades worden geserveerd met een Klooster brood en boter*

5.75

6.50

6.50

7.00

7.50

7.50

8.00

19.50

16.50

18.50

17.50



KloosterbolLunchkaart 10.30u tot 16.00

Rundercarpaccio ..........................................................................................
Spekjes, pittenmelange, zongedroogde tomaten, salade, kaaskrokantje, 
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Gerookte zalm ...............................................................................................
Bieslookroomkaas, zongedroogde tomaten, pittenmelange, rode ui, 
appelkappertjes, groentenchips, salade en mosterd-dilledressing

Betinne Blanc ................................................................................................
Geitenkaas, honing, zongedroogde tomaten, gemengde noten, blauwe druiven, 
salade en appelstroopdressing

Bourgondische rundvlees kroketten ......................................................
Twee bourgondische rundvleeskroketten met mosterd

Hollandse garnalenkroketjes ....................................................................
Garnalenkroketjes met mosterd-dillesaus

Pulled chicken ...............................................................................................
Met bbq Hickorysaus en koolsla

Huisgemaakte kippenragout ....................................................................
Met diverse soorten paddestoelen

12.50

13.50

12.50

10.50

14.50

11.50

12.50



Klooster Specials
Uitsmijter Nieuwkerk ..................................................................................
Twee sneeën kloosterbrood, drie spiegeleieren, ham, kaas, spek en een salade. 
Kroket erbij? +2.50

Omelet pater Frans .....................................................................................
Tomaat, champignons en bosui met het brood meegebakken

Flammküchen ..............................................................................................
Crème fraîche, spekjes, prei, rode ui en geraspte kaas (vegetarisch verkrijgbaar)

Clubsandwich Klooster Nieuwkerk vlees ..............................................
Toast van zuurdesem brood, gerookte kipfilet, spek, sla, trostomaat, komkommer, 
groentenchips en huisgemaakte clubsaus

Clubsandwich Klooster Nieuwkerk vis ...................................................
Toast van zuurdesem brood, gerookte zalm, sla, trostomaat, komkommer, 
groentenchips en huisgemaakte clubsaus

Clubsandwich Klooster Nieuwkerk vegan ............................................
Toast van zuurdesem brood, plantaardige kaas, spekjes van rode biet, sla, 
trostomaat, komkommer, groentenchips en huisgemaakte clubsaus

Twaalf uurtje vlees .......................................................................................
Kloosterbrood met spiegelei, boerenham, bourgondische rundvleeskroket en 
salade rundercarpaccio

Twaalf uurtje vis ............................................................................................
Kloosterbrood met spiegelei, kaas, garnalenkroketjes en salade gerookte zalm

Twaalf uurtje vegan .....................................................................................
Kloosterbrood met plantaardige kaas, vegankroket en salade quinoa

10.50

11.00

10.50

13.50

15.00

13.50

12.50

14.50

13.50

Voor de bengeltjes
Brabants Worstenbroodje .........................................................................

Kinderboterham ...........................................................................................
Kloosterboterham met jam of hagelslag

3.50

3.00



Borrelhapjes
Ovenvers Klooster desem breekbrood ..................................................
Met aioli, roomboter en truffelmayonaise

Goed gevulde Borrelplank .........................................................................
Verschillende boerenkazen, worsten, olijven, zongedroogde tomaten, 
Amsterdamse uien, kaasstengels, kletzenbrood, rode uiencompote en 
appelstroop

Kaasplank .......................................................................................................
Een goedgevuld plankje met heerlijke kazen uit de streek, kaasstengels, 
Amsterdamse uien, kletzenbrood, rode uiencompote en appelstroop

Plankje Pata Negra ......................................................................................
100 gram exclusieve Spaanse Iberico ham

Crunchy chicken ...........................................................................................
Crunchy chicken met yakitori dip en chilisaus
Portie van 8 stuks
Portie van 12 stuks - 12.50

Bitterballen ....................................................................................................
Bitterballen van ‘Tra’ met mosterd en mayonaise
Portie van 8 stuks
Portie van 12 stuks - 9.00

Gemengde bittergarnituur .......................................................................
Een mix van bitterballen, mini frikandellen, nasihapjes en bamihapjes van ‘Tra’. 
Geserveerd met diverse sauzen
Portie van 8 stuks
Portie van 12 stuks - 11.00

Gemengde veganhapjes ............................................................................
Een mix van verschillende vegan hapjes
Portie van 8 stuks
Portie van 12 stuks - 12.50

Gyoza dumplings .........................................................................................
Met hoisin (vegan)
Portie van 6 stuks

Tortillachips Pollo uit de oven ...................................................................
Nacho’s met tomatensalsa, cheddar, rode ui, pulled chicken, jalapeños, 
zure room, guacamole en chilisaus (vegetarisch verkrijgbaar voor 8.50)

Borrelkaart van 10.30u tot ...

7.50

20.50

16.00

12.50

9.00

6.50

7.50

9.50

11.50

9.00



VoorgerechtenDiner van 17.00u tot 20.00u

Ovenvers Klooster desem breekbrood ..................................................
Met aioli, roomboter en truffelmayonaise

Tomatensoep ................................................................................................
Soep van tomaten, geslagen room, bosui en croutons

Bospaddenstoelensoep .............................................................................
Soep van bospaddenstoelen, bosui en een vleugje truffel

Soep van het seizoen ..................................................................................
Vraag hiernaar bij ons personeel

Beef Tataki .....................................................................................................
Sesamzaadjes, gefrituurde uitjes, bosui, shiitake, sojastroop en yakitoridip

Bieten parade ...............................................................................................
Rode bieten carpaccio, chioggia biet zoet zuur, gele biet chutney en 
balsamico-stroop (vegan)

Papadum hummus ....................................................................................
Ratatouille, gepofte tomaatjes en groentenchips (vegan)

Duo coquille en Pata Negra ......................................................................
Met truffelmayonaise en toast van brioche

Gamba’s Pil Pil ..............................................................................................
Garnalen, rode pepers, peterselie, knoflook, olijfolie, citroen en kloosterbrood

7.50

5.75

6.50

6.50

12.50

10.50

9.50

13.50

11.50

Salades
Schaal- en schelpdieren .............................................................................
Coquilles, gamba’s, langoustine, rode ui, zeekraal, croutons 
en chili-crème dressing

Betinne Blanc ...............................................................................................
Geitenkaas op toast van brioche, honing, zongedroogde tomaten, 
gemengde noten, blauwe druiven en appelstroopdressing

Ossenhaas furikake .....................................................................................
Oosterse groenten, spekjes, sesamzaad, shiitake, wasabi kroepoek en
yakitori

Quinoa ............................................................................................................
Jackfruit, ratatouille, rode ui, olijven, zongedroogde tomaatjes, 
pittenmelange, groenten chips en tuinkruiden-knoflook olie

Salades worden geserveerd met een Klooster brood en boter*

19.50

16.50

18.50

17.50



Boerenschnitzel Nieuwkerk ......................................................................
Met chamignons, spekjes, rode ui, prei en een spiegelei

Hollandse Biefstuk ......................................................................................
Met jus naturel

Mediterraans vispannetje ..........................................................................
Diverse vissoorten, schaal en schelpdieren in saffraansaus

Kabeljauwfilet ...............................................................................................
Op de huid gebakken met knoflook-saliejus

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een passende garnituur*

Voor de bengeltjes
Kindermenu ...................................................................................................
Keuze uit frikandel, kipnuggets of kipsaté of pizza margeritha, een kinderijsje 
en een verrassing

18.50

21.50

22.50

23.50

10.50

Hoofdgerechten
“More Life Less Meat” Burger ..................................................................
Falafel-quinoa burger, sla, rode uiencompote, augurk en gegrilde paprika spread 
(vegan)

Klooster Burger ............................................................................................
200 gram rundvlees burger van ‘t Zandeind met bacon, cheddar, 
rode uiencompote, augurk, sla en burgersaus

Massala Curry ...............................................................................................
Curry met Quorn, papadum, zoete aardappel, bosui en lotuswortel en 
naanbrood (vegan)

Pannetje Brabantse stoofpot ...................................................................
Stoofpot van rundvlees met groenten

Kalfssukade met rode wijnjus ...................................................................
Met hete bliksem op basis van zoete aardappel

17.50

17.50

18.00

16.00

22.50



NagerechtenNagerechten van 12.00u tot 20.00u

Stoofperen tartelette ..................................................................................
Met crispy kaneelijs en crème Swiss

Stapelaar van boekweitkoekjes ................................................................
Met chocolademousse en cranberry-ijs (vegan)

Framboos cheesecake ....................................................................
Met witte chocolade crumble

Hangop van vanille ......................................................................................
Met compote van rood fruit

Apfelstrudel ...................................................................................................
Met speculaas-ijs en caramelcrème

Plankje friandises .........................................................................................
Plankje met vijf verschillende zoetigheden

IJsjes
Magnum .........................................................................................................

Cornetto .........................................................................................................

Raketje ............................................................................................................

Calippo ...........................................................................................................

11.50

10.50

9.50

7.50

11.50

12.50

3.50

2.50

1.50

2.00

Extra’s
Brood met dip naar keuze ..........................................................................

Portie friet ......................................................................................................

Portie groenten ............................................................................................

Portie gemengde salade ............................................................................

Bakje mayonaise, ketchup, curry, aioli, truffelmayonaise,

chilisaus, Yakitoridip of mosterd ..............................................................

2.50

3.00

3.00

3.00

1.00



Bij Klooster Nieuwkerk Goirle 
kom je volledig tot rust, geniet je 
volop van het heerlijke eten, een 
lekker drankje en uiteraard van de 
prachtige omgeving. Even weg 
uit alle drukte, een moment voor 
jezelf, genietend van het warme 
thuisgevoel dat wij onze gasten 
zo graag willen laten ervaren.

Terrassen & wandelen

Het landgoed is omringd door 
prachtige bossen en ligt op 

loopafstand o.a de Regte Heide, 
de Halve Maan, 

Landgoed Ooienvaarsnest en 
Riels laag. In de zomer 

afkoelen onder de bomen na een 
heerlijke wandeling in de natuur. 

Vraag naar een wandelroute bij 
de bar.

Naast het klooster bevindt zich 
een naturentuin waar u prachtige 

bloemen, moestuinen, vlinders en 
libellen kunt vinden (beperkte 

openingstijden).

Goed om te weten
• Houd onze Facebook en Instagram pagina in de 
   gaten voor de leukste terrasconcerten en evenementen!
• Reserveren op het terras is niet mogelijk (m.u.v het 
   diner en voor grote groepen).

@kloosternieuwkerkgoirle
@Klooster Nieuwkerk Goirle



Wist u dat u ook kunt ontbijten bij 
Klooster Nieuwkerk. Kom langs 

en geniet van ons heerlijke 
ontbijtbuffet met een gekookt 

eitje en verse Jus D‘orange, 
goede koffie, diverse soorten 

brood, croissantjes, chocolade 
broodjes, yoghurt uit de streek en 

vers fruit.
 

Dagelijks van 7:00 tot 10:00 en in 
het weekend van 8:00 tot 11:00 

voor slechts €15,00 per persoon.

Ontbijt

Goed om te weten
• Wilt u zelf met uw gezelschap aan een goed gedekte tafel zitten? 
   Dat kan voor €17.50 per persoon.



Vergaderen in een inspirerende 
omgeving?
Klooster Nieuwkerk is een plek 
waar je energie van krijgt, waar je 
productief vergaderen kan 
afwisselen met een 
ontspannende wandeling in de 
bossen. Zeer aangenaam voor het 
houden van een meeting, 
training, coaching-sessie, 
seminar, workshop
of meerdaagse. 

Vergaderen

Ook kunt u na het werk lekker 
blijven eten op verschillende 

culinaire niveaus, en u kunt 
eventueel overnachten in ons 

hotel. 

Goed om te weten
• Onze vergaderruimtes zijn voorzien van een beamer en een flipover en 
   worden voorbereid naar wens.
• Evt. teambuildingsactiviteit  i.s.m. Rocks ‘n Rivers.



Trouwen op 
Landgoed Nieuwkerk is een feest. 

Je huwelijk  laten voltrekken in 
onze sprookjesachtige kapel 

en het vieren in onze boshut of 
onder de appelbomen? Alles is 

mogelijk. Er zijn meerdere mooie 
ruimtes met elk hun eigen sfeer, 
variërend van klein en intiem tot 
groots en bruisend, van goed tot 

slecht weer scenario’s.

Bruiloften & partijen

Je kunt bij Klooster Nieuwkerk 
je complete trouwdag vieren of 
onderdelen ervan. Ook de 
huwelijksvoltrekking kan bij ons 
plaatsvinden. We regelen alles 
tot in de puntjes en nemen jullie 
zoveel mogelijk organisatie uit 
handen, zodat jullie een 
onvergetelijke en onbezorgde 
dag beleven.

Goed om te weten
• Klooster Nieuwkerk Goirle is een officiële trouwlocatie.
• Na het feest met je gasten blijven slapen is mogelijk tot 42 personen.
• U kunt bij ons op elk culinair niveau verwend te worden. 

Heeft u iets anders te vieren? Dat 
kan natuurlijk ook! Of het nu gaat 
om een jubileum, een verjaardag 

of gewoon gezellig samen 
borrelen met een vriendengroep. 

Het kan allemaal bij Klooster 
Nieuwkerk. 



Klooster Nieuwkerk beschikt over 
21 kamers, waaronder 10 met 
eigen badkamer en 
televisie en 11 met gedeelde 
sanitaire voorzieningen.  De 
kamers zijn allemaal 
verschillend van vorm en 
inrichting met een knipoog naar 
de oorsprong van het gebouw. 
De bedden en faciliteiten zijn op 
alle kamers zijn bedoeld om u te 
verwennen en tot rust te laten 
komen. 

Hotel

Voor de gasten die graag iets 
speciaals ondernemen, hebben 

wij een aantal leuke 
arrangementen waarmee u zowel 

van Klooster Nieuwkerk als van 
diverse faciliteiten in de 

omgeving kan genieten. 
We bieden u ook 20% op de 

greenfee bij golfclub Landgoed 
Nieuwkerk.

Klooster Nieuwkerk biedt u 20% 
korting op het vertoon van uw 

kassabon op de entree inclusief 
huur van badjas en handdoeken 

bij Thermen Goirle.

Goed om te weten
• Onze kamers zijn te combineren met bruiloften, feesten en vergaderingen.
• Er is geen lift aanwezig in het gebouw.
• Een overnachting is inclusief ontbijt.



In de Kapel, maar ook in het 
Klooster, afscheid nemen van je 

dierbare. Neem de tijd, rust en 
ruimte op deze bijzondere plek in 

de bossen. In de kapel kan je 
terecht voor een intieme 

afscheidsceremonie tot 
190 personen. Tevens kunt u in  

de kloostertuin een kaarsje 
aansteken bij het Maria altaar. 
Sluit af met een kopje koffie of 

thee, lekkere broodjes of een 
borrel. 

Afscheid

Een condoleance in de kapel kan 
kerkelijk of ceremonieel geregeld 
worden. Met een koffietafel na 
afloop om samen na te praten en 
mooie herinneringen op te halen. 
Klooster Nieuwkerk biedt u de 
mogelijkheid om prettig afscheid 
te nemen.

Goed om te weten
• Klooster Nieuwkerk werkt nauw samen met Nemas uitvaartverzorging.
• Klooster Nieuwkerk Goirle ligt op steenworp afstand van Natuurbegraafplaats de Hoevens.



Maak gebruik van onze huiskamer, een 
open ruimte met schouw en prachtige 
tuindeuren die uiteraard open kunnen bij 
mooi weer.

Onze ruimtes

Voor het huren van een vergaderruimte 
kunt u onder andere  terecht in onze 

kloosterkamer.

Voor grote feesten en diners kunt u 
terecht in onze grote zaal. Deze kunnen 
ook gesplitst worden tot twee intieme 
knusse ruimtes.

De kapel is een mooie ruimte voor cere-
monies. Hier houden we nog steeds elke 

zondagochtend om 9.00u een mis.

In de zomer raden we u aan om uw bijeenkomst gezellig onder de
 appelbomen of bij slecht weer in onze boshut magisch te dineren. 



Benieuwd naar de mogelijkheden of heeft u vragen? Neem contact 
met ons op via info@kloosternieuwkerkgoirle.nl of 
bel + 31 (0)13 530 25 10. 
Wij helpen u graag bij het maken van uw keuze.

Contact

WiFi: Klooster Beveiligd
Wachtwoord: klooster2015


