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Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina. Wil je meer
weten? Surf naar www.freewebs.com/catharinakringdiest/ Veel leesgenot!

Beste vrienden en vriendinnen kringleden,
De lente doet de natuur ontwaken uit haar winterslaap.
Ook de mensen komen met geknepen oogjes uit hun CV verwarmde “holen”.
In de 11de eeuw bracht een Vlaamse monnik, die als kopiist verbonden was aan een Londense
abdij, de volgende woorden aan in de marge van het Latijnse boek waaraan hij werkte:

“Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c) (a)nda thu uuat unbidan uue nu”.
(Alle vogels beginnen te nestelen, behalve jij en ik. Waarop wachten wij nog?)
Het betreft een (Oudnederlandse) vertaling van een passage uit het boek dat onze monnik op
dat ogenblik kopieerde. De naam van de monnik is onbekend gebleven, de gedachte is
onsterfelijk geworden want: vergelijkingen ontleend aan de natuur blijven eeuwig geldig..
Vrienden en vriendinnen: “Waarop wachten wij nog!!!”.
Lentewandeling van de kring.
Datum: 08.05.2011.
Aanvangsuur: 14 uur.
Plaats van samenkomst: de Catharinakerk van het Begijnhof In de kerk zal onze stadsgids
Fons Bonroy een korte toelichting verstrekken over het interieur van de kerk.
Vervolgens steken wij de Ringlaan over en ondernemen een 5 km lange natuurwandeling
doorheen het Webbekoms Broek. Stads – en natuurgids Calixte Nijs zal ons begeleiden en
toelichtingen verstrekken bij de rijke fauna en flora en bij de uitgevoerde “beheerswerken”.
Duur van de wandeltocht: 80 minuten.
Alle kringleden worden heel vriendelijk uitgenodigd tot deelname.
De afstand is haalbaar en het tempo wordt aangepast en… “het is lente!!!”
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7de Benefietconcert t.v.v. “Zacht Licht” en het schooltje van “De
Bremberg”.
Datum: 27.05.2011.
Locatie: Catharinakerk Begijnhof Diest.
Aanvangsuur: 20 uur.
Toegang gratis.

Deze “warme” muzikale avond wordt verzorgd door:
de Tevonaband (een groep volwassen muzikanten met een verstandelijke handicap),
een groepje enthousiaste leerlingen van “De Bremberg”
en het Catharinakoor.
Solidair zijn is ons streven en zingen is onze regel. Dirigent Jan Uten zal de samenzang
binnen de beste banen leiden. Alle deelnemers kunnen een “vrije” bijdrage in hun
briefomslag deponeren. Wij zorgen voor de briefomslagen, jullie smeren de kelen en worden
uitgenodigd tot mobilisatie van familieleden, kennissen, vrienden en vriendinnen..
De opbrengst van dit Benefietconcert wordt integraal overgemaakt aan “De Bremberg” en aan
“Zacht Licht” (een organisatie die financiële steun verleent aan families die geconfronteerd
worden met kanker).
Vrienden en vriendinnen:van harte welkom!!!!
(H) Eerlijk ontbijt.
Met enige trots melden wij dat er dit jaar € 1.969, 75 zal overgemaakt worden aan
“Broederlijk (en zusterlijk) Delen”.
Vrienden en vriendinnen: van harte dank voor de inzet en voor de deelname.
Onze penningmeester:
Onze fotogenieke penningmeester René Vanduren,
echtgenoot van onze voorzitster Annette VandurenBondroit, tijdens de boottocht 2010. Fotograaf: Carl
Verlinden..
Onze kring kent “lief maar ook leed”.
In Memoriam.
Het heengaan van Leo Verwimp, geboren op 24.06.1930, heeft ons diep
getroffen. Leo was een gulle en bijzonder warme persoonlijkheid, een trotse
vader en grootvader, onafscheidelijk verbonden met zijn grote liefde Lena.
D. Bonhoeffer: “Als je van iemand houdt en je bent van hem of haar
gescheiden kan niets de leegte van deze afwezigheid vullen. Alleen
dankbaarheid verandert de pijn van de herinnering in stille vreugde.”
Hartelijke kringgroeten en hasta pronto.
Namens de werkgroep: het secretariaat:
Tel. 013.333991
E-mail: marsoul_h@hotmail.com
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