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Nieuwsbrief van de Catharinakring Diest vzw.
Catharinakring Diest vzw
Tulpenstraat 21, 3290 Diest
Arr. Leuven 0653.875.911

NR 3

zestiende jaargang

april 2019

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

Veel leesgenot!

Beste vrienden en vriendinnen
op dinsdag 14 mei 2019 plannen wij een
boeiende daguitstap. Per autocar trekken
wij naar O.L.V.Waver en naar Mechelen
(Afbeelding: De Wintertuin van het klooster van de. Ursulinnen)

08. 15 uur:
09.45 uur
12.30 uur:
13.00 uur :

Voormiddag:
Vertrek aan het Beverbeekhuis Tulpenstraat, 2 , Diest.
Aankomst in het Ursulinnenklooster van Waver.
Koffie met taart. Nadien rondleiding
Einde van het bezoek en vertrek naar Mechelen.
Middagmaal in het centrum van Mechelen :
Soep – videe met frietjes – nagerecht
Namiddag:

Geleide wandeling door historisch Mechelen.
Einde van de wandeling – vrije tijd.
Vertrek naar huis.
Voorziene thuiskomst.
Prijs p. p.: €65.
In de prijs begrepen : Autocarreis - Koffie met vlaai - Geleid bezoek a.h.Ursulinnenklooster Middagmaal : 3-gangenmenu. - Geleide stadswandeling doorheen historisch Mechelen
Niet in de prijs begrepen : de drank bij het middagmaal

15.00 uur
17.00 uur
18.30 uur
20.00 uur

Inschrijving : door storting van € 65 p. p. op rekening van onze
VZW Catharinakring Diest BE 64 9731 5708 3652 met
vermelding daguitstap O.L.V.Waver-Mechelen.
Inschrijven ten laatste voor 1 mei.

Vrienden en vriendinnen, het is lente en wij "spreiden onze
vleugels". Van harte-uitgenodigd tot deelname aan deze
trip.
(Afbeelding: Het Hof van Busleyden - Mechelen).

Nog even dit: er zijn nog vier plaatsen vrij voor onze veelbelovende trip in september 2019
naar het land van de mysterieuze Katharen.
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Beste vrienden en vriendinnen,
"hallo,halloo, hallooo
wij komen U groeten
zijn blij U t' ontmoeten...".
op vrijdag 3 mei om 20.00 uur
in de O.-L.-Vrouwkerk van Diest en dit

t.g.v. ons 15de benefietconcert.
Deze gezellige muzikale avond wordt verzorgd door de Brembergband (een groepje
enthousiaste leerlingen van De Bremberg o.l.v. An, Isabelle en Evelien)
en het Catharinakoor o.l.v. Jan Uten en begeleid door Charel Torbeyns (accordeon)
en Leon Op de Beeck (piano).
Traditiegetrouw sluiten wij deze muzikale avond af met een
denderende samenzang.
Ter gelegenheid van 100 jaar scouting Diest brengen wij een
medley van kampvuurliederen!
De toegang is gratis.
De aanwezigen kunnen hun zeer gewaardeerde bijdrage
deponeren in een briefomslag ten voordele van
De Bremberg,
Home Martine Van Camp en
de Scouts en Gidsen Diest (scouts St.-Jan, scouts Poolster,
gidsen St.-Lutgardis en Akabe Biebel).
Tijdens de pauze bieden wij de gelegenheid om de "kelen te smeren".
Wij zouden het fijn vinden om jullie die avond te mogen verwelkomen.
Vriendelijke kringgroeten, Het secretariaat. Tel.013.333991 of 013.663721.
E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
Rek.nr. van de Catharinakring: BE 64 973157083652
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