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Het is duidelijk dat de Open Dag op zaterdag 26 september een
unieke gelegenheid is om te zien en te horen wat er allemaal op
Sint-Catharinadal gebeurt. Zowel het oude Slotje (waarvan het
oudste gedeelte uit 1400 dateert) als de rest van het domein,
inclusief wijngaard en moestuinen zijn te bezichtigen.
Overal zullen deskundigen toelichting geven en vragen beantwoorden. De zusters vertellen hun verhaal van verbinden, vertrouwen, verwachten, verrassen. Een ontmoetingsdag met gratis
toegang waarbij de gasten gevraagd wordt aan te geven of zij zich
als vrijwilliger willen verbinden met het klooster en de manier
waarop zij daar invulling aan willen geven.
Het wordt vooral ook een gezellige dag met rondleidingen door
het Rijksmonument met stands verspreid over het domein
waar uitleg gegeven wordt over wijnbouw, de aanleg en het beheer van de moestuin, de kruidentuin en de bijen. Daarnaast
kunnen de bezoekers de bouwplannen inzien.
Voor de muzikale omlijsting zorgen de koorgroepen Vocetta
en Aurora, de Oosterhoutse Nachtegalen, het Oosterhouts
Kamerkoor. Jan Willems, onder meer hoofdorganist van de orgels van de Sint-Jansbasiliek en als artistiek adviseur betrokken
bij de orgelserie die de Stichting Ludens hier jaarlijks organiseert,
bespeelt het orgel in de kerk van de priorij.
Uiteraard is er een goed glas wijn en bakt de Kookclub Les
Copains Culinair pannenkoeken. Assistentie bij alle drukte verlenen vrijwilligers, de medewerkers van Amarant en !Go voor
mensenwerk.
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