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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 voorzitster en de leden van de werkgroep wensen jullie van harte een
“ zalig…………… gezond……….en gelukkig…………………
Met de broodnodige zin voor humor en een gezond relativeringsvermogen ondernemen wij
samen “een lichtvoetige wandeling” doorheen de komende 358 dagen. Zelfs krakende knieën
en kunstheupen kunnen dat niet verhinderen. Wij vliegen er trouwens onmiddellijk in!!!

1.Feest van Lichtmis.
Beste vrienden en vriendinnen wij nodigen jullie allen van harte uit tot deelname aan ons
traditionele feest van Lichtmis.
*Datum: zaterdag 29 januari 2011.
*Aanvangsuur: 16 uur.
*Locatie: wij verzamelen in de Catharinakerk voor een korte (20 minuten durende ) viering.
*Vervolgens haasten wij ons naar de balletzaal van het CCBD. waar “Marina” ons op
heerlijke pannenkoeken onthaalt.
*Maar ook dit jaar wordt het “rooster van Laurentius” heet gestookt. Jullie worden per
groepjes ingedeeld en “figuurlijk” op dit rooster gelegd. Op 20 beeldvragen dienen de juiste
antwoorden gegeven. Het thema van de quiz: “Verre vrienden en vriendinnen”.
De winnaars mogen zich gedurende dit jaar met trots de “allerslimste kringleden” noemen.
*Na de strijd om de eer volgt een gezellig samenzijn met samenzang o.l.v. Jan en met de
instrumentale begeleiding verzorgd door Charel, want….zingen is onze regel.

2. Reisdoel 2011.
Portugal: van “Lissabon tot Porto” (314 km.)
Periode: van 12.09.2011 tot 21.09 2011
Prijs per persoon: tweepersoonskamer: € 1210
éénpersoonskamer: € 1490
Inbegrepen:
overnachtingen
op
basis
van
halfpension
(maaltijddranken inbegrepen), alle inkomgelden en een
Nederlandstalige gids die gedurende de ganse reis de begeleiding
verzorgt, annuleringsverzekering, de algemene begeleiding wordt
verzorgd door John en Anneke Pot.
Minimum en maximum aantal deelnemers: vanaf 45 tot. 55
Uiterste datum van inschrijving: 30 maart 2011
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Voorschot: € 350 p.p. te storten op het rek.nr: 979-6178872-74 met de vermelding één of
tweepersoonskamer.
Enkele kringleden zullen in de loop van de maand januari en op basis van het huidige
“frame”, het reistraject in een definitieve plooi leggen.
Erg reislustige vrienden en vriendinnen kunnen nu reeds inschrijven. Een inschrijving is pas
geldig na het storten van het voorschot.
Met de bestemming Portugal zijn wij aan ons zevende reisdoel toe. Om de twee jaar wordt
respectievelijk een verder en een meer nabij gelegen bestemming uitgekozen. Samen op tocht
trekken, het beleven van natuur- cultuur- en religieuze waarden en de aandacht voor een
hechte groepsvorming vormen de dragende gedachten voor onze reisprogramma’s.
Tot heden trokken wij naar: Compostela (2005), Herbeumont, Gubbio (Umbrië), Monschau,
Andalusia, Burg Reuland en dit jaar doorkruisen wij Portugal.
.
.

3. In memoriam.
Ons kringleven kent veelal aangename maar soms ook droeve gebeurtenissen.
Op 07 dec. 2010 overleed in het rusthuis “Op Haanven” in Veerle ons kringlid Elodie
Blockmans. Elodie is geboren in Halen op 5 januari 1920 en was gehuwd met wijlen Gustaaf
Janssens. Zij woonde meer dan 50 jaar in “haar” Vestenstraat. In 2009 diende Elodie haar huis
te verlaten om een intrek te nemen in het rusthuis “Op Haanven”. Velen zullen zich Elodie
blijven herinneren als een bedachtzame, innemende en bijzonder charmante persoonlijkheid.
De Catharinakring deelt in het verdriet van haar zoon Victor en zijn echtgenote Jeannine.
Familie en vrienden namen afscheid van Elodie op 13 december in zaal Julis.

4. Kringnieuws
*Onze kring telt op dit ogenblik 289 leden. De vergaderingen van de werkgroep worden
gemiddeld door een 18 tal leden bijgewoond.
* Tijdens het voorbije Catharinafeest werd onze gewezen voorzitster Magda Van Muysen,
bij acclamatie tot erelid van de Catharinakring benoemd. Magda bedankt voor de steun, de
vriendschap en de gastvrijheid die wij altijd hebben mogen ondervinden.
*De werkgroep komt samen op woensdag 19 januari om 20 uur. Locatie: Gasthof 1618.
Kringleden die zich aangesproken voelen zijn van harte welkom op deze samenkomsten.
Vooraf liefst een seintje geven aan het secretariaat.
*Vaste data 2011: naast een aantal activiteiten waarvan de datum nog dient vastgelegd,
kunnen de volgende data reeds genoteerd worden:
27.03.2011: “H”Eerlijk Ontbijt” ten voordele van Broederlijk Delen.
27.05.2011: Benefietconcert ten voordele van de Bremberg en van “Zacht Licht”.
02.07.2011: Zomerzonnewende.
27.08. 2011: Herdenkingsviering in het Sint Trudokerkje.
12.09. 2011 tot 21.09.2011: …. juist.
27.11. 2011: Catharinafeest. (met o.a.de hernieuwing van de lidgelden, de viering van de
jarigen en de voorstelling van het reisdoel 2012.
18.12. 2011: Dankfeestje.
*Wij zoeken nog een geschikte datum voor: 1. Bezoek aan een begijnhof. 2. Boottocht op het
kanaal Leuven-Mechelen. 3. Begin november: viering in de Allerheiligenkapel gevolgd door
een gezamenlijk ontbijt. 4. Lezing 5. Verkenning reisdoel 2012.
Hartelijke kringgroeten. Hasta pronto.
Namens de werkgroep: het secretariaat:
Tel. 013.333991

E-mail: marsoul_h@hotmail.com
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