Nieuwsbrief Sint-Catharinadal 2016 nr. 2

2e Pinksterdag 16 mei 2016: Dag van het Kasteel
Sint-Catharinadal biedt op deze dag aan haar bezoekers een unieke kans om over de
toekomstplannen te vernemen en de voortgang met eigen ogen te zien. Zo kunt U,
behalve het kasteel “De Blauwe Camer” ook de vorig jaar aangelegde wijngaard,
moestuin, en fruittuin bewonderen. Verder zijn ook de bijenkasten en de dit voorjaar
gerealiseerde kruidentuin te zien. Tijdens de rondwandeling wordt uitleg gegeven door
gidsen. Aanmelding op voorhand is noodzakelijk.
Aankomst van de bezoekers tussen 13.30 en 14.00 uur.
Bij de receptie zijn toegangskaartjes verkrijgbaar. Deze kaartjes (€ 12,- per persoon incl.
een consumptie) zijn tevens een bijdrage voor het omvangrijke project dat de toekomst
van onze kloostergemeenschap en de monumentale gebouwen mogelijk zal maken.
Programma:


De middag begint met de gebedsdienst om
14.00 uur.



Priorin Maria Magdalena van Bussel houdt
daarna een inleiding over de
Norbertinessengemeenschap en haar
toekomstplannen.



Rondgang door het kasteeltje De Blauwe Camer en woonruimten van de zusters.



Ontmoeting met de zusters bij een kopje koffie/thee of frisdrank.



Rondgang door de wijngaard en tuinen.

Aanmelden en bestellen toegangskaarten vóór 10 mei 2016 is noodzakelijk.
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60-jarig Professiejubileum van Zuster Imelda
Op 23 april 2016 vierde zuster Imelda haar
60 jarig jubileum in Sint-Catharinadal. Na een
mooie en plechtige Eucharistieviering was er
een receptie. De familie Van der Staak van
zuster Imelda was met 4 generaties in grote
getalen aanwezig. Daarnaast feliciteerden de
zusters, vrienden en kennissen haar met
deze bijzondere gebeurtenis.
Ruim 55 jaar heeft Zuster Imelda zich gewijd
in grootse en dienende inzet voor SintCatharinadal.Een onverhoedse val, vijf jaar geleden, had een ingrijpend gevolg voor haar leven.
Haar gezondheidstoestand dwong Zuster Imelda naar Stichting Maria-Oord te Dongen over te
gaan waar zij onder dak van de Franciscanessen een aangenaam onderkomen heeft.
Al woont Zuster Imelda nu buiten de Canonie van Sint-Catharinadal, haar hart en wezen is
vervuld van haar Norbertines-zijn, diep verankerd door haar trouw aan Christus en de
gemeenschap van Sint-Catharinadal.

Verbouwing gastenhuis: gereed per 1 september 2016
De verbouwing van het gastenhuis in het spreekhuis
verloopt volgens planning. Er zijn wel enkele
onverwachte tegenvallers. Het dak moest worden
vernieuwd en voorzien van een dampremmende folie.
Verder moest houtworm bestreden worden. De kamers
worden mooi, maar wel sober en doelmatig ingericht.
Aansluitend aan deze verbouwing zal de verbouwing van het poortgebouw starten. Ook
hier komen gastenkamers. Verwacht wordt dat deze 7 kamers, waarvan zes
tweepersoonskamers, eind van dit jaar gereed zullen zijn.

Verder is inmiddels de aanbesteding gestart van alle overige bouwwerkzaamheden: het
wijnhuis, de taveerne, de winkel, de opslagloodsen en de personeelsruimten. Deze
verbouwing zal in het voorjaar van 2017 opgeleverd worden.

Financiering Toekomstproject
De financiering van het Toekomstproject van SintCatharinadal is rond. De provincie Noord-Brabant verstrekt
een rentedragende lening, die in jaarlijkse termijnen moet
worden afgelost. Met name de eerste jaren zullen financieel
zwaar zijn, omdat de inkomsten uit de wijngaard pas in 2017
of 2018 verwacht worden. Tot die tijd moeten alle onkosten
worden voorgefinancierd.
Het is daarom voor ons van belang om met vrijwilligers te werken. Gelukkig hebben zich reeds
tientallen aangemeld. Zij zijn op dit moment vooral werkzaam in de moestuin en de wijngaard.
Voor de moestuin hebben we overigens inmiddels voldoende vrijwilligers, voor de wijngaard zijn
nieuwe aanmeldingen welkom.
Vanaf 1 september aanstaande start het logeerhuis. Voor de ontvangst, het verzorgen van de
maaltijden en het schoon maken van de kamers zijn vrijwilligers welkom om zich aan te melden.
Aanmelding kan op het volgende emailadres: info@sintcatharinadomein.nl of telefonisch op
nummer: 06-11740308.
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