Werkhuizen bij klooster Sion
De monniken van de Cisterciënzer orde hebben veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de
maatschappij. Door de lekenbroeders werd zware arbeid verricht in de landbouw. Zo werden vele
stukken woeste gronden geschikt gemaakt voor de landbouw. Ook voor klooster Sion gold dit. Een
deel van de gronden rond het klooster is de afgelopen eeuw ontgonnen. Ieder klooster had zijn eigen
voorzieningen en kon in de eigen (vegetarische) behoefte voorzien, dit alles volgens de Regel van St.
Benedictus: “Hij is pas waarlijk monnik, als hij leeft van het werk zijner handen”. Vanaf het begin
van het klooster in 1890 zocht de kloostergemeenschap naar een goede, betrouwbare bron van
inkomsten omdat het klooster economisch niet onafhankelijk was. Met name de voortdurende
bouwwerkzaamheden vroegen om veel geld om dit te financieren. Om de inkomsten te verhogen,
bedacht de prior Dom Placidius Verheggen een industrie te beginnen. Na raad ingewonnen en ook de
goedkeuring van de hogere Oversten der Orde verkregen te hebben, zette hij een boterfabriek op in
1897. De boterfabriek werd gebouwd tussen het klooster en de stal (dit was de oude boerderij De
Vuliker die gelegen was in de huidige notenboomgaard). Aangrenzend aan de boterfabriek werd een
dorskamer gemaakt. De timmerwerkplaats volgde aan de zuidkant van de boterfabriek, tegelijk met
een tuighuis, paardenstal en een comfortabele bakkerij. Rechthoekig op deze bouw volgde een muur
met een poort. Aan deze muur werd, onder een afdakje, een plaats voor brandstoffen en dergelijke
ingericht. Later werd dit uitgebreid tot een smederij. Door deze bouw ontstond een binnenplaats. In
1905 kwamen er nieuwe werkplaatsen bij in het klooster zoals een schoenmakerij, boekbinderij,
schilderwerkplaats. Ook zette men een kleine drukkerij op. In 1906 werd er een stal opgetrokken. En
in 1918 begon men met de aanleg van elektriciteit, met eigen centrale. Ook in 1929 werd een stal
gebouwd, met meel- en melkkamer, in het verlengde van de werkhuizen. De stal was berekend op 35
stuks groot vee, en aanvullend pinken, kalveren en stier. Daarenboven werd er een ruimte
ingebouwd voor vier paarden en twee veulens. In 1934 metselde men een flinke regenput, waardoor
beter water werd verkregen voor de wasserij. In 1935 werd een graan- en dorsschuur gebouwd. Al
die tijd werden de werkzaamheden door de kloosterlingen gedaan. In 1982 kwam er tenslotte een
bedrijfsleider op het landbouwbedrijf van de monniken. In 1998 nam de bedrijfsleider De Munnik als
pachter het bedrijf van de monniken over. Later nam zijn zoon de werkzaamheden over. Dit duurt tot
besloten werd dat het klooster verkocht zou worden in 2015. De familie de Munnik woont nog wel in
de woning langs de Vulikerweg (oprijlaan naar het klooster).
De boterfabriek
Op 18 mei 1926 werd de boterfabriek, na bijna 30 jaar, opgeheven. Al vanaf het begin van de
oprichting in 1897 leidde de fabriek een nood leidend bestaan, ten gevolge van concurrentie van een
in het zelfde jaar gestarte boterfabriek van de heer IJssel de Schepper, die aan de Bevrijdingsweg 2 te
Eikelhof, een buurtschap op steenworp afstand van het klooster. Aan beide fabrieken werd ieder een
deel van het omringende gebied aangewezen voor werving van melkleveranciers, van daar buiten
mocht geen melk ter verwerking worden aangeboden. De fabriek op Eikelhof ging in 1911 failliet,
maar de heer IJssel de Schepper hield voornoemd leveringscontract aan, totdat zich in Olst en
Wesepe twee flinke coöperatieve zuivelfabrieken gevestigd hadden, die de kloosterboterfabriek een
niet vol te houden concurrentie aandeden. Aanhoudend verloor het klooster melkleveranciers en
daarbij kwam nog de dood van broeder Robertus, die jarenlang een ijverige directeur was. Een
vervanger werd niet gauw gevonden. Op de boter werd niets meer verdiend aangezien zij zonder
transportkosten dus voor de boter marktprijs aan huis bij de klanten werd geleverd. Dom Jacobus
Fokkes en zijn raad achtte het daarom raadzaam om met de fabriek te stoppen en alleen nog voor
het klooster zelf te gaan karnen. Zo werd het klooster van boterfabrikant melkleverancier aan de
fabriek te Wesepe.

