
Informatie rondleiding Klooster Sint Agatha
Het gehele jaar door verzorgt het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, gevestigd in Klooster Sint 
Agatha, op aanvraag rondleidingen op de woensdagmiddag (13.00- 17.00 uur), donderdag en vrijdag (09.00- 
17.00u). Op vrijdagen in juli en augustus is er om 14.00 uur een inlooprondleidig waar u niet voor hoeft te 
reserveren. Tijdens de  rondleiding krijgt u een inkijkje in de geschiedenis van het kloosterleven én komt u 
meer te weten over het huidige gebruik van Klooster Sint Agatha. U kunt zelf uw bezoek uitbreiden met een 
bezoek aan de historisch waardevolle kloostertuin.

Inhoud
Wij ontvangen u graag in het Poortgebouw* van ons klooster met koffie/thee en kloosterkoek of een lunch.
 
Daarna volgt een introductie in onze huiskamer. U kunt kiezen uit:

 Inleiding over het eeuwenoude klooster van Sint Agatha en over de werkzaamheden van het 
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven dat er sinds 2006 is gevestigd (ca. 30 minuten);

 Inleiding over de geschiedenis van het kloosterleven in Nederland (ca. 30 minuten);
 Powerpointpresentatie over de kloostertuin van Sint Agatha waarin u meer te weten komt over de 

functies van deze historische kloostertuin (ca. 15 minuten).

Na de introductie neemt onze gids u mee naar de begane grond van het klooster. U bezoekt diverse 
voormalige kloosterruimtes, waaronder de refter, ontvangstkamer, bibliotheek, biechtkapel en kapel. Deze 
ruimtes – op de kapel na – zijn nu in gebruik door het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven als 
studiezaal en tentoonstellingsruimtes. De huidige tentoonstelling ‘Kloosters op een Keerpunt’ gaat over de 
duizelingwekkende veranderingen die het kloosterleven heeft ondergaan. U neemt ook een kijkje in het 
iconenatelier waar Liesbeth Smulders met oude technieken nieuwe iconen schildert en u ziet het werk van 
textielkunstenares Liesbeth Werts. De rondleiding duurt een ruim uur.

Tijdens de rondleiding werken we met groepen van maximaal 15 personen. Is uw groep groter? Dan werken 
wij met meerdere gidsen en meerdere groepen.

Kosten
Rondleiding: € 4,00 p.p. met een minimum van 10 personen. 
Koffie/thee: € 2,00 p.p. (3,00 p.p. voor twee kopjes) 
Kloosterkoek (huisgemaakt): € 1,50 per plak.
Lunch: € 14,00 p.p.
De lunch bestaat uit: huisgemaakte soep, twee belegde broodjes, krentenbol, fruit, koffie/thee en sap.
Na afloop ontvangt u per e-mail een factuur.

Voorwaarden
 Reserveringen zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van een (of meerdere) gids(en).
 Wijzigingen (aantal deelnemers, afspraken over catering) kunnen tot één week voor aanvang 

kosteloos worden doorgegeven. Daarna wordt gerekend met de eerder gemaakte afspraken.

* Bij rondleidingen in de periode november tot en met april worden koffie/thee en lunch geserveerd in de 
huiskamer van het klooster.
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