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"De winter is mild en de lente daagt"
Veel is gepasseerd sinds die mooie
zaterdag 26 september 2015. Op die
stralende nazomerse dag mochten wij op
ons fraaie domein aan de Kloosterdreef te
Oosterhout meer dan 1500 bezoekers
ontvangen om hen kennis te laten maken
met het omvangrijke project "Behoud door
Ontwikkeling" waarmee de innige wens
tot uiting komt om het verhaal van 745
jaar Norbertinessen- leven van Sint-Catharinadal verder te schrijven.
De warme sympathie, de instemmende reacties en de belangstelling hebben onze zusters
goed gedaan. Maar tevens de vele vrijwilligers die ons ondersteunen en eveneens de
deskundigen die bij ons project betrokken zijn. Het werd een geslaagde dag en het werd een
gebeuren zoals wij gehoopt en bedoeld hadden: een dag van verbinding en saamhorigheid
Wij willen graag die ervaring en dat gevoelen vasthouden en met u blijven delen. Vandaar
dat het idee is opgevat om per kwartaal een nieuwsbrief te verzenden waardoor u op de

hoogte blijft van de plannen, de ontwikkelingen en de voortgang van het proces. En zo treft u
nu de 1e editie van deze Nieuwsbrief aan.
Sinds eind september lijkt het wat stil. Maar het tegendeel is waar. Ver uit het zicht van de
buitenwereld is er met vereende krachten heel wat werk verzet. Het was ook afwachten op
de besluitvorming van Gedeputeerde Staten ten aanzien van onze investeringsaanvraag
door de Provincie ter ondersteuning van ons project. Na dat dit besluit in oktober werd
genomen, volgde de officiële bekrachtiging van dit besluit door Provinciale Staten op vrijdag
13 november. Het maakte een last lichter en baande de weg om heel concreet verder te
werken aan de verfijning en de verdieping van de plannen, temeer daar het solidariteitsfonds
van de Konferentie Nederlandse Religieuzen reeds eerder een mooie toezegging deed voor
de verbouwing van het gastenhuis.
Zuster Maria Magdalena van Bussel, Priorin Sint-Catharinadal

Nieuw groeiseizoen voor wijngaard
Deze maand start het nieuwe groeiseizoen van de wijngaard. En dat betekent dat er
veel werk aan de winkel is. !Go start samen met vrijwilligers met een strenge selectie
en snoei van de stokken. In tegenstelling tot wat
gebruikelijk is in vele nieuwe wijngaarden kan,
vanwege een bijzonder goede groeikracht, ruim de
helft van de stokken teruggesnoeid worden tot onder
de eerste draad. Uit dit stammetje zullen we in de
komende lente 2 takken laten groeien en ook enkele
beperkte en kleine trosjes ‘gedogen’.
Plantjes die niet of onvoldoende zijn ontwikkelend, worden verwijderd en vervangen
door een nieuwe stok in de week van 25 tot 30 april. Omdat ook nog eens een aantal
stammetjes is ‘verorberd’ door de konijnen, zullen toch zo’n 1200 nieuwe plantjes
uitgezet moeten worden; een intensief en secuur werk. Verder wordt vanaf april
gestart met een biologische tot bio-dynamische gewasbescherming met

plantvoedende en versterkende middelen met het doel weerbare en sterke planten te
ontwikkelen.
Eind mei gaan we dan een volgende en spannende fase in met nazicht van de
bloemvorming, het vallen van de kapjes, de trosjes die hieruit ontstaan en het ‘beheer’
van de nieuwe loofwand (of bladeren). Hopelijk genieten we dit jaar van een mooie
zomer en een goed ontwikkelde wijngaard!
Dirk-Antoon Samyn, Wijnbouwer

Moestuin en kruidentuin

De wintermaanden liggen bijna achter ons en dat betekent werk aan de winkel in de moestuin. De
bedden worden onkruidvrij gemaakt en voorzien van een lekker laagje compost. Half maart kunnen
dan de eerste groentes worden gezaaid. Ook dit jaar kiezen we weer voor een grote variatie bijzondere
groentes, zoals wortelpeterselie, pastinaak en palmkool.

Daarnaast wordt dit voorjaar ook de kruidentuin aangelegd. Net als de moestuin wordt dit een
bijzondere tuin. Natuurlijk ontbreken daarin belangrijke keukenkruiden zoals rozemarijn, tijm, laurier en
diverse soorten munt niet. Maar daarnaast is er ook ruimte voor medicinale kruiden: kloosters spelen al
sinds de Middeleeuwen een belangrijke rol bij het ontdekken en vervaardigen van natuurlijke
geneesmiddelen. Tot slot komt er een aantal planten dat in het verleden werd gebruikt om kleurstof
mee te maken onder andere voor verf en inkt. Hiermee wordt de link gelegd naar het ambacht van
kalligraferen dat nog steeds door de zusters wordt bedreven. Kortom: een tuin die in de toekomst zeker
een bezoek waard is.

Liesbeth van Weert, moestuinierder

Bouwwerkzaamheden gestart
Om het kloostercomplex geschikt te maken voor de toekomstplannen moet er het nodige ge- en
verbouwd worden. Inmiddels is bouwbedrijf Zwaluwe Bouw begonnen met de eerste fase: het
maken van het volledig nieuwe gastenverblijf in het klooster.
Het totale bouwplan omvat daarnaast een gastenverblijf in het poortgebouw; het verbouwen van
de koestal tot wijnproductiehuis, taveerne en congresruimte; het onderbrengen van een winkel
annex wijnproeflokaal in de carport bij de koestal; het realiseren van een nieuwe opslagloods op
de plaats waar nu de kippenschuur staat; en het geschikt maken van het voormalige schooltje
voor exposities (op de begane grond) en als personeelsruimte (op de verdieping).

Bij het opstellen van de bouwplannen is als voorwaarde gesteld dat de huidige, waardevolle
verschijningsvorm van het kloostercomplex in stand gehouden moet worden. Om dat te kunnen
realiseren, moeten alle nieuwe functies zoveel mogelijk in de bestaande bebouwing
ondergebracht worden. De architect, Pascal Grosfeld, is er met de nodige inventiviteit in
geslaagd om een ontwerp neer te leggen, dat niet alleen aan het gestelde uitgangspunt voldoet,
maar ook met enthousiasme door de zusters en het stichtingsbestuur is omarmd. Het
gemeentebestuur heeft voor de uitvoering ervan inmiddels een omgevingsvergunning
(bouwvergunning) verleend, en de eerste fase van de bouwwerkzaamheden is dus inmiddels
gestart. Nog dít voorjaar zullen ook de andere onderdelen worden opgepakt, zodat in juni 2017
het geheel zal kunnen worden opgeleverd.

Hans van Zeggeren, secretaris van het bestuur

Vrijwilligers; heel welkom!
Een wijngaard en moestuin vragen om veel onderhoud. Er zijn veel handmatige werkzaamheden, die
in een redelijk kort tijdsbestek moeten worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn voor de zusters
een middel om één van de belangrijkste doelstellingen te realiseren, namelijk maatschappelijke
verankering. Zij vinden het daarom belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan alle mensen die
een bijdrage leveren aan het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden en waarderen de inzet van
vrijwilligers enorm.

Naast dit doel is de inzet van vrijwilligers noodzakelijk om het wijndomein en de moestuin financieel te
laten renderen. Alle werkzaamheden die vrijwilligers uitvoeren
hoeven immers niet door betaalde krachten te worden uitgevoerd
en dit is nodig om de hoge kosten te beperken.

Voor de vrijwilligers moet het werken op Sint-Catharinadal een
belevenis zijn die prettig voelt. Gezamenlijk werken aan een
gemeenschappelijk doel moet leuk en ongedwongen zijn, maar
wel met een rol van betekenis voor iedereen. Het zal heerlijk zijn om gezamenlijk na een hele of halve
dag werken af te sluiten met een voldaan gevoel, terugkijkend op een mooie dag op een fantastische
plek en met fantastische mensen.

Voor iedereen die meer informatie wil, of concreet wil weten wat een rol of taak in de wijngaard of
moestuin kan zijn, staat onze deur open. Contact leggen of een vraag stellen kan eenvoudig via emailadres
info@sintcatharinadomein.nl
Frits in ’t Groen, Manager Groenvoorziening !GO

“Graag aan de slag op St. Catharinadal”
Zaterdag 26 September 2015 heb ik het St. Catharinadal bezocht en na alles te hebben gezien,
werd ik meteen enthousiast. Door de opzet van de tuinen en de wijngaard had ik al gelijk de
kriebels om hier aan de slag te kunnen. Bij de poort werd ik aangesproken door een vrijwilliger
met de woorden ‘mogen wij u als vrijwilliger noteren’. Ik hoefde daar niet lang over na te denken
en het antwoord was natuurlijk meteen ‘ja’. Ik zie er erg naar uit om bij het St. Catharinadal aan
de slag te gaan en zal mij hier dan ook volledig voor inzetten. De kennis die ik bezit in het
tuinieren wil ik graag met de zusters delen, en zal mij als collega aansluiten bij de andere

vrijwilligers.

Sjef van Blerck, vrijwilliger
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