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

“Wat wilt gij dat ik doe?”
Dit lijkt een simpel vraagje.
Hierop een zinvol antwoord vinden is niet eenvoudig tenminste… als de persoonlijke
voornaamwoorden niet van plaats worden gewisseld.
Ook binnen onze kring leeft die vraag en de zoektocht naar een betekenisvol antwoord blijft ons
mateloos boeien.

1. Beste vrienden en vriendinnen,
van harte uitgenodigd tot deelname aan ons 9

de

benefietconcert.

Wanneer: vrijdag 26 april om 20 uur.
Waar: in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Diest (Schaffensestraat).
Deze muzikale avond wordt verzorgd door:
de “Tevonaband” (verstandelijk
gehandicaptemuzikanten) o.l.v. Ingrid Wynen,
enkele enthousiaste leerlingen van “De
Bremberg” o.l.v. An en Astrid
en
het Catharinakoor o.l.v. Jan Uten.
De toegang is gratis. Alle aanwezigen kunnen wel een bijdrage deponeren in een briefomslag.
De giften worden integraal overgemaakt aan “De Bremberg” en aan de VZW “Zacht Licht”
(een organisatie die financiële steun verleent aan families die geconfronteerd worden met
kanker.).
Omdat ons koor 10 jaar bestaat, vieren wij dat met een spetterende samenzang: een medley
van onvergetelijke operettemelodieën! Charel Torbeyns (accordeon) en Wim Van Aelst
(keybords) verzorgen de instrumentale begeleiding van het koor.

Aan alle kringleden en hun vrienden en kennissen: welkom!!!

2. Ledennieuws.
*Op donderdag 21.02.2013 hebben wij afscheid genomen van Mevrouw Alice Breugelmans,
moeder en schoonmoeder van onze kringleden Albert Vandeweeghde en Marga Swerts.
Mevrouw Alice werd geboren te Diest op 07.09.1909. Zij heeft in haar geliefde Diest een
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algemene bekendheid verworven als stijlvolle modiste – hoedenmaakster. Haar handelszaak
bevond zich in de Leuvensestraat. Daar verkregen veel dames opnieuw hun felle, stralende
blik vanonder een passend en modieus hoofddeksel. Alice maakte de mensen “mooier”.
*Op 27.02.2013 namen wij afscheid van de heer Marcel Nijs, vader van onze kringleden
Flor, Calixte en Geert Nijs en schoonvader van ons kringlid Chris Geuens
Marcel werd geboren te Scherpenheuvel op 19.02.1916, midden een donkere oorlogsperiode.
Hij studeerde rechten aan de KUL en leerde vervolgens zijn grote liefde kennen: Yvonne
Mertens. Marcel was een geboren hovenier en mede dank zij de vitamientjes uit zijn tuin telde
het gezin weldra “8 geweldige spruiten”.
Dochter Marieke overleed op 26 jarige leeftijd. Marcel heeft dit blijvende verdriet altijd
moedig gedragen. Op 97 jarige leeftijd is hij, liefdevol omringd door kinderen en
kleinkinderen, vanuit zijn geliefde basiliek naar zijn “Vaderhuis” gegaan.

3. Uit ons archief.
2010. Wandeling doorheen het Webbekoms
Broek o.l.v.onze natuur- en stadsgids Calixte
Nijs. Op de foto (van links naar rechts) kijken
Magda Commers, Clement Bruffaerts, Yannic
Smeets, Maria Verluyten en Ria Bonnyns vol
bewondering naar… een prachtige maar uiterst
zeldzame poelifinario. Deze vogel werd voor
het eerst in onze contreien waargenomen door
de ornitholoog T. Hermans ☺.

4. Viering Kruisheren (17.03.2013)
Ongeveer 350 mensen woonden deze sfeervolle dankviering bij en genoten na afloop, van de
aangeboden receptie en van de fotomontage samengesteld door Karel Bosmans.
Voor aanvang van de receptie overhandigde onze voorzitster Annette Bondroit, € 800 aan de
kruisheren ten bate van hun overzeese missiewerken.
Presentator Rob Degelin vervolgde met een zachte maar wervende wenk tot participatie van
de aanwezigen. Vol enthousiasme, gehuld in misdienaarskleren en voorzien
van de bekende collectezakken, startten Jan Uten en gastspreker Gaston
Vanrompay hun succesvolle rondgang.
Missieprokurator P. Snyckers keerde met dankbare gevoelens huiswaarts en
met tastbare tekenen van waardering en genegenheid: een talrijke opkomst, de inzet van velen
en € 1865.
Prior Guy Rigole, drukte zijn dank uit jegens de Catharinakring.
Michel Van der Eycken ontbrak (noodgedwongen) op de afspraak maar:uitstel is geen afstel!
Vriendelijke groeten
Het secretariaat.

(tel. 013.333991
e-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be)
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