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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,
“Matteken” was een vrome begijn die omstreeks het einde van de 15de eeuw in het
Elisabethbegijnhof van Gent leefde. Op zekere dag richtte de grootjuffrouw van het
hof een groot feest in. Matteken, een begijntje van geringe afkomst, behoorde tot
haar groot verdriet niet tot de genodigden. Mistroostig slofte zij naar de kerk ging
hierover haar beklag maken bij de gekruisigde Christus. En…. zij verkreeg een
antwoord: “Ga naar de grootjuffrouw en zeg haar dat de naad van haar rok gescheurd was
en dat die door mijn moeder met rode draad werd hersteld. Dan zal zij jou opnemen in haar
kring” Matteken voerde de raad uit en de grootjuffrouw nodigde haar vervolgens uit op het
grote feest. Maar….wie wil weten of Matteken ook werkelijk deelnam aan het feest moet het
boek “Grote Madammen” (Averbode, 2010, pg 134-135) lezen.
1. Beste vrienden en vriendinnen, wij nodigen jullie van harte uit om samen met familieleden
en kennissen deel te nemen aan ons culinaire

“Feest van de Zomerzonnewende”.
Locatie: de schuur en de boomgaard van het begijnhof.van Diest
Datum: 02.07.2011.
Om te lange wachttijden te vermijden spreiden wij ons aanbod weer over twee periodes:
tussen 11.30 en 13.30 uur en
tussen 16.30 en 19 uur.
+Naast het veilige bladerdek van onze “trompetboom” beschikken wij over vier grote tenten
teneinde alle gasten onder de beste omstandigheden te laten genieten van mekaars gezelschap
en van de heerlijke gerechten.
+Weer zijn wij zo vrij om samen met deze brief twee menukaarten te verzenden.
Op één kaart kunnen meerdere bestellingen worden geplaatst van mensen die op hetzelfde
tijdstip komen eten.
-Mogen wij vragen om de beide stroken van de kaart in te vullen en de rechterstrook samen
met de totaalsom ten laatste op donderdag 23.06.2011 over te maken aan het secretariaat
Tulpenstraat, 21, 3290 Diest. Tel. 013.333991, e-mail: marsoul_h@hotmail.com
+Prijs van de dranken: € 1,5: Pils, frisdranken en koffie.
€ 2 : Palm, gilde, Tongerlo (blond), rode en witte wijn.
+De muzikale noten worden verzorgd door Paul Verlinden en Johny Beerten.
+Bijkomende kaarten kunnen bekomen worden bij:
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Pros Vann Leeuw: tel. 0474/350713, Engelen Conventstraat, 18, 3290 Diest
Fons Bonroy: tel. 013/334751, Leuvensesteenweg, 17, 3290 Diest
Charele en Jeanneke Torbeyns: tel. 013/311743, Citadellaan, 3, 3290 Diest
Annette en René Van Duren : tel. 013/311918, Frankenstraat, 21, 3290 Diest
Magda van Muysen: tel. 013/333240, G. Gezellestraat, 22, 3290 Diest
Adèle Berckx: tel. 013/311136, Vissersstraat, 4A3, 3290 Diest
Bernadette Bielen: tel. 013/334032, Postbaan, 96, 3290 Schaffen-Diest
Maria en Roger Eeckhout: tel. 013/311708, Kelbergenstraat, 65, 3290 Schaffen-Diest
Monique Broos: tel. 0498/745131, Meidoornstrat, 30, 3290 Diest
Het secretariaat: tel. 013/333991, Tulpenstraat, 21, 3290 Diest
Vrienden en vriendinnen wij hopen jullie op 02.07.2011
te mogen ontmoeten.”in één van de wonderbaarlijke
mystieke tuinen van Europa: het Catharinabegijnhof”.
Let hierbij zeker niet op een op één of andere
“gescheurde naad”, Wij herstellen die ter plekke met de
“rode draad” van de vriendschap...
2. Pétanque.
Vanaf dinsdag 07 juni om 19.00 uur hervatten wij deze
wekelijkse sportieve maar ook bijzonder “riskante”
bezigheid.
Locatie: terreinen van Carteria. Dames en Heren: wie
over “ballen” beschikt wordt vriendelijk verzocht om
die mee te brengen.
3. Boottocht:
Boottocht
Omwille van een probleem met de sluizen dient de datum voor onze boottocht verplaatst naar
12.08.2011. De Riverstar voert ons dan over het kanaal Mechelen –Leuven. Nader bericht
volgt.
4.Herdenkingsviering in de Sint Trudokerk.
Trudokerk
Op 27.08.2011 herdenken wij om 19 uur alle overleden kringleden tijdens een
gemeenschapsviering in het Trudokerkje. Voorganger: E.H. J. Busschots Nader bericht volgt.
5. InfoInfo-avond reisdoel “ Portugal” .
Op 10 augustus om 19.30 heeft John Pot voor ons een extraatje voorzien. Wij laten John
graag zelf aan het woord: “Ik heb contact gehad met de Nationale Dienst voor Toerisme van
Portugal. De directeur is Mr Joao Rodeia. Hij spreekt quasi perfect Nederlands en is bereid naar
Diest te komen op 10 augustus om wat meer uitleg te geven over onze trip in september. Mogelijk
worden de aanwezigen onthaald op enkele glaasjes witte Port-wijn.”

Locatie: refter van het Kruisherenklooster, H. Verstappenplein, 12, 3290 Diest. De
reizigers “Portugal” en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Hartelijke kringgroeten, een zonnige zomer en hasta pronto.
Namens de werkgroep: het secretariaat:
Tel. 013.333991
E-mail: marsoul_h@hotmail.com
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