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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,
“Haast en spoed is zelden goed”, maar die dekselse omstandigheden nopen er ons toe om
“in zeven haasten” twee mededelingen over te maken.
1. Wij trekken weer op avontuur!
2. Overzicht van de activiteiten 2012.

1. Ons reisdoel 2012
Datum: van 16.07 tot 20.07 2012.
Bestemming: Daun (Eifelgebied).
Kostprijs:

(Schoolmuseum Immerath)
Tweepersoonskamer: € 300 p.p. (vier overnachtingen op basis van half pension)
Eénpersoonskamer: € 320
(vier overnachtingen op basis van half pension)
Half pension: uitgebreid ontbijtbuffet en diner- menubuffet + gebruik van het zwembad, de
sauna en de fitness studio.
Inschrijven:

voor 27.02. 2012 door overschrijving van € 100 p.p. op rekening nr

BE16 9796 1788 7274

ARSPBE22 Catharinakring, Frankenstraat, 21, 3290 Diest

Verblijf: Dorint Hotel & Resort Daun.
Vervoer: personenwagens . Carpoolen is mogelijk. Afspraken volgen.
Ontwerpprogramma:
*16.07.12: Sankt Vith. Gerolstein. Dorint: installatie, verkenning, avondmaal en..
*17.07.12: Abdijbezoek + middagmaal Himmerod. Manderscheid, bezoek benedenburcht,
Heimatmuseum en Steinkiste. Avondmaal en…
*18.07.12: Bezoek Daun en Dauner Maaren – wandeltochten (naar keuze).Avondmaal en…
*19.07.12: Immerath: bezoek schoolmuseum. Strotzbüsch: Romeins graf – Vulkanmuseum –
Vulkanhaus. Greimerath: plantentuin. Avondmaal en…
*20.07.12: Beilstein. Bernkastel: stadsbezoek + boottocht op de Moezel.

Beste vrienden en vriendinnen, dit betreft een “ontwerpprogramma”!
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2. Jaarprogramma 2012 .
-29.01 2012: Feest van Lichtmis. CCBD: Balletzaal.
16.00 uur: terugblik.
16.30 uur: pannenkoeken
-25.02 2012: Bezoek Gallo Romeins Museum.
-11.03.2012: (H) Eerlijk ontbijt
-25.05. 2012: Benefietconcert.
-30.06. 2012: Feest van de Zomerzonnewende.
(Foto Bernkastel)
-Juni, juli en augustus 2012: pétanque
-16/07/2012 tot 20/07/2012: vierdaagse trip naar Daun.
-Natuurwandeling : nader bericht volgt.
-Augustus: boottocht: nader bericht volgt.
-25.08.2012: Herdenkingsviering St. Trudo Webbekom
(19 uur) gevolgd door een gezellig samen-zijn.
-September /oktober : lezing.(nader bericht volgt.
-Begin november 2012: ochtendviering Allerheiligenkapel
gevolgd door gezamenlijke receptie. Nader bericht volgt.
-24.11.2012: Catharinafeest. Locatie: zaal van “Ons Tehuis”.
-15.12.2012: Dankfeest
De leden die hun lidgeld 2012 nog niet betaald hebben, kunnen € 5 p. p. overschrijven op
rekening: BE16979617887274 ARSPBE22 Catharinakring,Frankenstraat,21,3290 Diest

Hartelijke kringgroeten en hasta pronto.
Namens de werkgroep: het secretariaat:
Tel. 013.333991 E-mail: marsoul_h@hotmail.com
Daun. Enkele beelden.
Aan de rand van het Weinfelder Maar
(Vulkaanmeer) staat de kapel van Weinfeld, een
dorp dat geen dorp meer is: Kirche ohne dorf”.

Abdijkerk van Himmerod
Ter info:
Op 24.02.2012 houdt Prof. Manu Keisse een lezing onder de titel: “Geen kind is zo aanwezig
als het kind dat wordt gemist” Aanvangsuur 20 uur. Locatie: Uilenspiegeltheater. Inkomprijs:
€ 5. Voorverkoop: tel 013312762. Organisatie: “Het Rode Kruis”. De opbrengst wan de
voordracht gaat integraal naar de actie Annick for Kenya.
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