1
Diest, 11 januari 2007

Nieuwsbrief 1-jaargang 4
Beste vriendinnen en vrienden van de Catharinakring,
Een gezond en gezellig 2007.
2007 is reeds enkele dagen oud en… “het gaat vooruit, het gaat
razendsnel vooruit”, zingt R. Van het Groenewoud.
Dagelijks worden wij geconfronteerd met verandering, met
evolutie. De technologische evolutie dendert zelfs in
sneltreinvaart voort. Maar, wees gerust, technologie is enkel een laagje vernis. De
menselijke genen zijn niet gewijzigd sedert het Steentijdperk.
Alle wetenschappelijke onderzoekers zijn het eens over het inzicht dat sedert het
ontstaan van de mensheid: “samenwerking (en niet conflict) de diepste drijfveer van het
menselijke handelen is”. Deze genetische aanleg kan (en moet) uiteraard verfijnd
worden. Onze kring wil daar in de loop van 2007 verdere kansen toe aanreiken. Het
belooft immers weer een boeiend en avontuurlijk kringjaar te worden.
Februari is in reeds in zicht, dus tijd voor ons eerste trefmoment op
LICHTMIS: 02.02.07 ter gelegenheid van ons
“PANNENKOEKENFEEST”.
Locatie: Schuur van het Begijnhof
Vanaf 16 uur tot 19.30 uur.
Aan onze leden, de bewoners van het Begijnhof en de Vestenstraat worden (gratis)
pannenkoeken met koffie aangeboden. Nadien kunnen consumpties genuttigd aan € 1,5.
Stefaan verhaalt ons over “ Birgitta”. Ons koor verzorgt een kort optreden. “Zingen is
onze regel” dus heffen wij een samenzang aan met de instrumentale steun van onze
accordeonist Charel en o.l.v. onze procantor Fons.
Een beeldmontage evoceert onze activiteiten 2006.
Het jaarprogramma 2007 wordt gepresenteerd en toegelicht.
Alle kringleden zijn van harte welkom. Wij zetten hiermede een traditie verder.
Dit kerkelijke feest werd immers, binnen onze Begijnengemeenschap op een zeer
nadrukkelijke wijze gevierd. Het feest zelf stoelt dan weer op oude Joodse rituelen.
Volgens Lucas bezochten Jozef en Maria met Jezus de tempel van Jeruzalem omdat
Maria, na de geboorte van haar zoon, een reinigingsritueel diende te ondergaan.
Vervolgens werd Jezus (= de Griekse vorm van het Hebreeuwse Jozua), als mannelijke
eerstgeborene toegewijd aan God.
De Romeinen hadden deze maand aan de god Neptunus gewijd. Februari betekent
“maand van reiniging”.
Maar twee februari is ook het “Feest van het Licht”, de dagen lengen. Twee februari is
tevens vrouwendag: “Meisjes aan de macht”. Is het ooit anders geweest? Maar “een
lichtmis” betekent ook een losbol.
Dus vrienden en vriendinnen redenen genoeg om te vieren en onze vriendschapsbanden
aan te halen.
1. Er zijn voor dit werkjaar 160 lidkaarten uitgeschreven. Enkele leden hebben hun
lidgeld nog niet hernieuwd. Dit kan nog steeds door € 5 te overhandigen aan Pros Van
Leeuw of door overschrijving op het rekeningnummer 979-6178872-74 met vermelding
“lidgeld Cat.“.
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2. “De teerling is geworpen”. Wij ondernemen dit jaar een tocht in de voetsporen van
Francesco di Assisi. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 50. Op dit ogenblik zijn
reeds 42 deelnemers ingeschreven. Periode: van 18.08.07 tot en met 27.08.07.
Deelnameprijs, op basis van halfpension: € 740 p.p. met verblijf in een
tweepersoonskamer.
Annulatieverzekering (= niet verplicht): € 25 p.p.
Een inschrijving is definitief vanaf de storting van het bedrag op het rekening nummer
979-6178872-74. Wie nog wil deelnemen schrijft liefst zo snel als mogelijk in. Wordt
vervolgd.
3. Het komt er niet op aan hoe oud wij zijn maar hoe wij oud zijn.
Dit jaar vieren wij .Pros Van Leeuw (°1922), Daems Lea (°1927) en Verheyen Hubert
(°1927).
Aan al onze andere leden zeggen wij: volhouden, jullie beurt komt ook maar… niets
maakt sneller oud dan er altijd mee bezig te zijn.
4.Catharinakoor. Ons koor heeft de repetities hervat.
Locatie: het huisje der Kosteresse. Tijdstip: iedere maandag om 16 uur.
Ons koor wordt steeds meer gevraagd om samenkomsten op te vrolijken: op 21.01.07 in
de “Ketel” in Kaggevinne; op 01.02.07 in Beringen in zaal “Sint Sebastiaan”; op 23.05.07
in de “Mariahal” in Scherpenheuvel en op 07.06.07 in Vosselaar.
Ter gelegenheid van het benefietconcert 2006 beleefden onze koorleden een hoogtepunt
met een gave collectieve prestatie en prachtige solo’s van Chantal Câlin en Charel
Torbeyns.
Voor de tweede maal verzorgde Chantal (kringlid), met de steun van Jean en zijn broer,
een gratis optreden. Van harte dank!!!
Er werd ongeveer € 1000 overhandigd aan de VZW “Zacht Licht”. Kringleden: bedankt.
5. Louis Rondas en Viviane Liboton maken moeilijke tijden door. Viviane staat voor
een ernstige chirurgische ingreep. Heel de kring duimt voor een spoedig en algeheel
herstel.
6. Samenstelling van de “Werkgroep van de Catharinakring“.
Magda Van Muysen (voorzitster), Bernadette en Karel Bosmans, Jenny en Gaston
Vanrompay, Els en Leander Laruelle, Magda en Clement Bruffaerts, Maria en Roger
Eeckhout, Pros Van Leeuw, Michel Van der Eycken, Jeanneke en Charel Torbeyns,
Marleen Torbeyns, Ria en Yannic Smeets, Fons Bonroy, Peter Claes, Annette en René
Van Duren, Carol Van Schoonbeek, Heidi en Stefaan Van den Eynde, Rozeke en Hugo
Marsoul.
Op de werkvergadering van 10.01.07 werden de volgende opdrachten toegewezen:
∗
Ondervoorzitter: Stefaan Van den Eynde (013/290997).
Stefaan volgt Pros Van Leeuw op. Pros blijft als ankerman voor het Begijnhof
fungeren en tevens als dirigent van het Catharinakoor en lid van de
werkgroep. Onze “nestor” brak een lans voor de inbreng van jongere mensen.
Pros, bedankt voor de voorbije drie jaren!!!
∗
Penningmeester: René VanDuren. (013/311918)
∗
P.R. en procantor: Fons Bonroy (013/334751)
∗
Secreatriaat: Rozeke en Hugo Marsoul (013/333991)
Alle kringleden zijn van harte welkom als werkend lid. (Tot heden is een engagement
als werkend lid nooit “persoonlijk” gevraagd teneinde onze kringleden een maximale
vrijheid te gunnen. Geef aub een seintje als je graag wil meewerken.)

Catharinakring Diest

3
7. Tochtgenoten.
Data van de tochten: 28.01.07.////11.02.07 en 25.02.07 en 18.03.07 ////01.04.07 en
15.04.07 en 29.04.07. 13.05.07 en 27.05.07////10.06.07 en 24.06.07
De tochten starten telkens om 13.30 uur aan de hoofdingang van de Catharinakerk Alle
sportievelingen zijn van harte welkom. De tochten beslaan 10 tot 15 km. Uiteraard met
een tussenstop, waarbij de noodzakelijke brandstof dient bijgetankt.
Maak jullie geen zorgen: het tempo wordt afgestemd op dat van de minst snelle
tochtgenoot
8. Evaluatie Winterzonnewende.
Er werd een dubbel doel beoogd: het vrijwilligerswerk en de onderlinge solidariteit een
forum bieden en financiële steun verlenen aan de V.Z.W Zacht Licht enerzijds en aan
“Artsen zonder Vakantie“ anderzijds.
Onze kringleden Jef Sleeckx en Peter Claes zijn zeer actief binnen deze organisaties.
Aan beide organisaties kon een bedrag van telkens € 250 overgemaakt dank zij… jullie.
9. Schilderijen Catharinakerk.
Velen, maar zeer in het bijzonder ons kringlid en kunstenaar Theo Melens, hebben hier
hun bezorgdheid reeds herhaaldelijk over geuit.
Op datum van 05.05.06 is, ter gelegenheid van de plenaire vergadering m.b.t. het
restauratiedossier van de Catharinakerk, door onze kringleden met aandrang verzocht
om onmiddellijke beschermende maatregelen te treffen m.b.t. de aanwezige schilderijen
in de Catharinakerk. Deze maatregelen werden toegezegd.
Wij zullen ons verzoek nogmaals en met nadruk moeten herhalen.
10. Restauratiedossier Catharinakerk:
Het dossier is opgedeeld in verschillende fases:
1. Dakwerken, versteviging toren, dakgoten en dakafvoeren, riolering, funderingen
en buitenmuren stabiliseren en injecteren van de muren tegen opstijgend vocht.
2. Restauratie buitengevels, ramen en glasramen.
3. Restauratie van de binnenkant van de kerk. bezetting, schilderwerken,
schilderijen en technieken ( o.a.electriciteit en verwarming).
De dranghekkens, opgesteld langsheen de zuidzijde van de kerk expliciteren de “hoge
nood” waarin dit prachtige bouwwerk zich bevindt. Onze kring dringt bij de bevoegde
instanties aan op een prioritaire behandeling van dit dossier.
11. Voor wie onze website wil raadplegen:
http://members.lycos.nl/catharinakringdiest/
Deze site is aangemaakt en wordt beheerd door ons kringlid Leander Laruelle. Leander
heeft de site geïllustreerd met tekeningen van Veerle Van Leeuw.. Wie graag een
bijdrage levert kan deze overmaken op het mailadres: leander.laruelle@skynet.be
12. Onze man of vrouw in de kijker. In 2005 werd de cultuurpenning, uitgereikt door de
cultuurraad van Diest, toegekend aan ons kringlid Pros Van Leeuw. Voor 2006 viel deze
eer te beurt aan kringlid Fons Bonroy. Fons is een rasechte Die(n)stenaar die een
bijzondere liefde koestert voor zijn stad en haar bewoners. Hij blijft deze voorliefde graag
uiten op een veelzijdige en erg creatieve wijze.
Waar haalt Fons zijn mosterd?
Wel, kwatongen beweren dat hij bij de du(i)vel te biechten gaat.
Nonsens.!
Namens de Catharinakring: van harte gefeliciteerd en geniet van je nominatie.
Het secretariaat.
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