Nieuwsbrief maart 2014
Excursie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Agatha
Voor leden en introducé. Op vrijdag 11 april aanvang 13.30 uur, tot ± 15.30 á 16.00 uur.
Het idyllisch gelegen kruisherenklooster vlak bij de Maas in St Agatha (gemeente Cuijk) is het oudste klooster
van Nederland. Sinds 2006 zijn daar de archieven, boeken en voorwerpen van minstens 100 orden en
congregaties ondergebracht. Ook het archief van de zusters Franciscanessen die vele jaren in Mierlo onderwijs
hebben gegeven en de ouderen verzorgd, is daar ondergebracht. Aan de hand van filmmateriaal krijgen we een
duidelijke uitleg over het kloosterleven in het algemeen en over de archieven die er al zijn ondergebracht. Dan
volgt een rondleiding door een deel van het klooster waar vele museale, religieuze kunstschatten zijn
tentoongesteld. Verder door de studiezaal waar de archieven en boeken kunnen worden geraadpleegd en door
de oude kerkruimte die een bewogen geschiedenis kent. Op het complex is ook een prachtige vrij te bezoeken
kloostertuin met veel oude bomen. Een bezoek aan het klooster is niet alleen voor hen die in de archieven op
zoek willen naar gegevens die daar zijn ondergebracht, maar voor iedereen een interessante ervaring.

Op deze afbeelding staat de kerk aan de kant van
de Maas. Rechts het (grijs‐witte) poortgebouw
vanwaar we aankomen via St. Agatha of Cuijk.
Daar is ook de samenkomst.

We gaan met eigen vervoer, maar proberen zoveel mogelijk met volle auto’s te gaan. Door aan te geven of u
plaats over hebt in de auto kunnen we dit centraal regelen en de leden die niet over een auto (kunnen)
beschikken ook de kans te geven om hieraan deel te nemen.
De kosten voor deze middag zijn € 4,‐ p.p. Bij ontvangst in het poortgebouw kan voor ons koffie of thee met
Cuijkse koek geserveerd worden, kosten € 1,75.


Naam:…………………………………………………………………………………mobiel nummer…………………………………….
Wil graag met …….. personen deelnemen aan de excursie naar St. Agatha op vrijdagmiddagmiddag
11 april.

o
o
o
o
o

Beschik over eigen vervoer.
Kan …….. personen meenemen in de auto.
Heb geen vervoer, zou graag met iemand meerijden (vergoeding zelf met de chauffeur te regelen).
Reserveer hierbij

koffie / thee (onderstreep uw voorkeur) met Cuijkse koek

Opmerkingen:…………………………………………………………………

Na aanmelding nemen we contact op om e.e.a. door te spreken, hebt u nog vragen over deze middag:
Inleveren uiterlijk 31 maart :
Burg. v. Lokvenstraat 135, 5731 LT, Mierlo.
E‐mail: info@heemkundekringmyerle.nl of annie.berkers@onsbrabantnet.nl
Telefonisch: 0492‐664118 (b.g.g. spreek het antwoordapparaat in).

