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Nieuwsbrief van de
Catharinakring
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zevende jaargang

juli 2010

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,
Ons Benefietconcert (11.06.2010)
en het feest van de
Zomerzonnewende (03.07.2010)
zijn bijzonder succesvol verlopen.
Vrienden en vriendinnen, heel veel
dank aan allen die, in welke mate
ook, bijgedragen hebben tot het
succes van deze evenementen.
(foto: de muzikantjes van de
“Bremberg” o.l.v. juf. Siot en
meester Theunis).
Tijdens ons benefietconcert (220
aanwezigen) werd € 928 opgehaald.
Deze collecte en de opbrengsten van het feest van de “Zomerzonnewende” stellen ons in staat
om zowel aan de VZW “Zacht Licht” als aan het schooltje van de Bremberg 800 euro over te
maken. De “Tevonaband” ontvangt € 200. Bovendien worden alle inrichtingskosten
verbonden aan het benefietconcert door de Catharinakring gedragen.
Ondermeer op deze wijze wil onze kring uitdrukking verlenen aan een streven naar “warme
verbondenheid”.
1.“Laat ons liefste, samen
varen…”
Naar jaarlijkse gewoonte
gaan wij “bootje varen”.
Op zaterdag 07.08.10
schepen wij in aan de Kaai
te Boom.
De Riverstar voert ons over
de Rupel en de BenedenDijle tot aan het Zennegat.
Daar wordt er versast en
bevaren wij het kanaal
Leuven-Dijle tot aan het
keerpunt Kampenhout.
Deze boottocht voert ons
doorheen een bijzonder mooi landschap en ons vaartuig wordt versast via gerestaureerde oude
sluizen (Zennegat, Battel en Boortmeerbeek).
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Practische info:
Samenkomst om 09.45 in de bocht 1618. Terugkomst in Diest omstreeks 19.00 uur.
Verplaatsing: met personenwagens. Carpoolen is mogelijk
Deelnameprijs boottocht: € 16 p.p.
Aan boord kan een “koude maaltijd” worden genuttigd. Zij die “te kapren varen” hebben de
keuze tussen:
1. Vleesschotel € 10 : sla, rauwkost, gebraad, aspergerolletje met ham, Ardeense ham
met meloen, gevuld eitje, aardappelsla, sauzen, broodjes en boter.
2. Visschotel € 13 : sla, rauwkost, tomaat met grijze garnalen, gerookte heilbot, verse
Noorse zalm, aardappelsla, sauzen, broodjes en boter.
Gelieve jullie deelname te bevestigen uiterlijk voor 1 augustus 2010
- Telefonisch: op het nummer 013.334032 Karel en Bernadette Bosmans-Bielen
- Electronisch:: bernadette.bielen@skynet.be
Mogen wij vragen om tevens uw keuze voor het middagmaal te vermelden
De betalingen gebeuren aan boord.
2. Herdenkingsviering: zaterdag 28.08.2010 om 19 uur in het Trudokerkje van Webbekom.
Het voorbije werkjaar hebben wij afscheid moeten
nemen van Lydi Van Houtven (°02.02.1925) en haar
echtgenoot Leon De Boeck (°03.12.1920), van Eduard
Van Rompaey (°29.11.1937) echtgenoot van ons
koorlid Ivonne Torbeyns en van onze reisgezel Marcel
Suyckerbuyck (°25.05.1924).
(Zicht op de haven van Antwerpen)

De Romeinse schrijver en filosoof Seneca (4 v. Chr.- 65
na Chr.) vergelijkt het “definitieve heengaan” met de aankomst van een schip in een haven,
een” thuishaven, die wij allen ooit moeten binnenvaren en nooit kunnen afwijzen en die ons…
op onze bestemming brengt”( brief 70 aan Lucilius, vers 3).
Deze gedachte is mogelijk mooi, maar weinigen zullen binnen deze context de begrippen
“bestemming en thuishaven” kunnen vatten of herkennen. Ieder wil zo lang als mogelijk
“blijven rondvaren” en als die thuishaven” toch in zicht komt en wij definitief moeten
aanmeren, beschouwen velen die haven als een “rovershol”: wij worden er beroofd van ons
dierbaarste bezit: het leven.
Tijdens dit herinneringsmoment zoeken wij naar een mogelijk antwoord.
Het Catharinakoor verzorgt de gezangen en na de viering biedt pastor Jef Busschots aan alle
aanwezigen een hapje en een drankje aan.
Beste vrienden en vriendinnen van harte welkom.
3. Pétanque.
Iedere dinsdagavond vanaf 19 uur wordt een passionele en verbeten strijd geleverd op de
terreinen van “Karteria” (Kluisbergstraat). Een tiental kringleden trachten er mekaar de loef
af te steken. Soms nemen de ballen erg vreemde curven aan en dat, zo beweert men, ligt
uitsluitend aan de toestand van het terrein. Van harte welkom voor een deelname.
4. Het Catharinakoor o.l.v. Jan Uten hervat de repetities op do. 05.08. om 18.30 uur in het
CCBD. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Info: Jan Uten tel. 013. 333123
Hartelijke kringgroeten en hasta pronto. (tot weldra)
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