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Diest, 23 december 2008

Beste vriendinnen en vrienden van de Catharinakring
Wij wensen jullie van ganser harte een zalige kerstperiode toe en een
gelukkig en gezond 2009.
Samen stappen wij hoopvol en in vriendschap het nieuwe jaar 2009 tegemoet.
De oude en wijze Socrates (469-399 v. Chr.) beweerde dat hij gemakkelijker zijn schapen dan
zijn vrienden kon tellen. Maar hij wees ook op het belang om samen, blijvend verder te
zoeken naar de definitie en de inhoud van vriendschap. Die zoektocht zet onze kring graag
verder in 2009. Want vriendschap geeft ogen aan de afstand en een stem aan de stilte.
In de nieuwsbrief van januari 2009 zullen wij een “in memoriam” wijden aan onze betreurde
vriend Theo Melens. Het logo waarmee wij telkens onze nieuwsbrieven openen zal voor altijd
een moment van herinnering blijven.
Maar vriendinnen en vrienden,deze brief dient noodzakelijk ook een dubbel doel.
Onze werkgroep reizen heeft, na grondig beraad, de reisbestemming 2009 vastgelegd.
Het wordt Andalusië
Wij verplaatsen ons per lijnvliegtuig
(Brussel-Malaga) naar de meest zuidelijke
en bijzonder intrigerende provincie van
Spanje.
Hierbij verkennen wij nader de onvolprezen
cultuursteden:
*Grazalema (2 overnachtingen),
*Sevilla (3 overnachtingen)
*Cordoba (1 overnachting)
en
*Granada (3 overnachtingen).
Vanuit deze verblijfplaatsen worden
verkenningen opgezet naar alle mogelijke bezienswaardigheden in de omgeving..

Realia.
1. Reiswinkel Diest: John Pot staat persoonlijk in voor de begeleiding.
Wij hebben een uiterste prijs bedongen maar beseffen dat het nog om een aanzienlijk bedrag
handelt. Maar geen enkel ander reisbureau wil of kan aan deze voorwaarden dit unieke
aanbod aanreiken.
2. Doelgroep: De reis wordt afgestemd op
alle leeftijden en op ieders fysieke
mogelijkheden. Zoals gebruikelijk zal ook
onze werkgroep graag instaan voor de
nodige bijkomende begeleiding.
(De Mezquita in Cordoba)
3. Kostprijs:
Tweepersoonskamer: € 1100 p.p.
Eénpersoonskamer: € 1320.
De prijzen zijn berekend op half pension en
de annulatieverzekering is inbegrepen. In
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deze prijs zijn eveneens de toegangsgelden tot de belangrijkste bezienswaardigheden
verdisconteerd.
4. Inschrijving: kan vanaf 01.01.09 tot 15.02.09.
Een inschrijving is pas geldig vanaf de storting van € 350 per persoon op het rekening
nummer 979-6178872-74, Catharinakring, Frankenstraat, 21, 3290, Diest, met de vermelding
voorschot Andalusië.
Inschrijven kan tot 15.02.09.
Maximum aantal deelnemers: 48. Deelnemers die een
spreiding van betaling wensen, nemen hiertoe contact op
met het secretariaat tel. 013. 333991
(Patio de las Doncellas. Sevilla. Deze patio behoort tot
het oudste koninklijke paleis van Europa.)
Saldo:: dient betaald voor 20.08.2009.
Het saldo voor een tweepersoonskamer bedraagt: € 750 p.p.
Het saldo voor een éénpersoonskamer bedraagt: € 970.
Vertrek: 06.10.09. om 05.45 in de bocht 1618. Verplaatsing naar
Zaventem per autobus. Vanaf Brussel wordt met een lijnvlucht naar
Malaga gevlogen. De verdere verplaatsingen gebeuren per autocar.
(Het Alambra te Granada)
Duur: 10 reisdagen. (9 overnachtingen) Thuiskomst: 15.10.09.

(Zicht op Grazalema)

Wie bijkomende info wenst kan hiertoe onze site raadplegen of bellen met 013.333991
(Rozeke) of 013.778350 (Magda). .
http://members.lycos.nl/catharinakringdiest/

Midden januari 2009 mogen jullie onze volgende nieuwsbrief verwachten met daarin
bijkomende info over onze reis naar Andalusië, een overzicht van ons jarprogramma en de
aankondiging van één van onze hoogtepunten : ‘Het feest van Lichtmis”(31/01/09).
Beste vriendinnen en vrienden geniet voluit van de eindejaarsfeesten en aan de deelnemers
van de reis 2009 vragen wij om zo spoedig als mogelijk hun deelname te bevestigen.
Vriendelijke kringgroeten
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