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NR 5

vijftiende jaargang

juni 2018

Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers
Cultus, Communio en Catharina.
Wil je meer weten?
Surf naar www.catharinakringdiest.be
Veel leesgenot!

Beste vriendinnen en vrienden,
wij trekken er weer op uit!!!

Op 16 juli '18

brengen wij een geleid bezoek
aan het nieuwe havenhuis van
Antwerpen en gaan wij
varen op het
Albertkanaal!

Het Albertkanaal heeft een lengte van 129,5 km en verbindt Luik met de haven van Antwerpen.
Vanaf Lanaken buigt dit kanaal af in zuidelijke richting met als eindpunt Luik.
Na ons bezoek aan het nieuwe havenhuis gaan wij aan boord van de "Wilford", een uitstekend
uitgerust vaartuig in eigendom van de rederij Riverstar. Via de Antwerpse haven en het
Albertkanaal varen wij naar Lummen (cfr.kaartje - versassen in Wijnegem - Olen Kwaadmechelen). Vrienden en vriendinnen dit wordt weer "een" uitgelezen moment om alle
zorgen "over boord te gooien" en vol te genieten van mekaars gezelschap.

08.45 uur:
09.20 uur:
10.30 uur:
12.00 uur:
19.00 uur:

Dagschema:
vertrek met eigen wagens (carpoolen is mogelijk) in de bocht van het begijnhof met
als bestemming de Industriestraat in Lummen. (routebeschrijving volgt)
per autobus, ingelegd door de rederij Riverstar, naar Antwerpen.
geleid bezoek aan het nieuwe havenhuis van Antwerpen o.l.v. Dhr. Danny Beckers.
aan boord van de "Wilford" . Aan boord gebruiken wij het middagmaal.
aankomst in Lummen en huiswaarts met de personenwagens.

Deelnameprijs:
autobus , boottocht en gids + havenplan: € 29 pp. Voor de maaltijd is er keuze tussen:
koude visschotel: € 16 . Totaalprijs: € 29 + € 16 = € 45 p.p. (excl. dranken).
koude vleesschotel: € 13. Totaalprijs: € 29 + € 13 = € 42 p.p. (excl. dranken).
Een inschrijving: is geldig door overschrijving van of € 45 pp of € 42 pp. op het
rekeningnummer BE 64 9731 5708 3652 en dit voor 01 juli 2018.
Minimum aantal deelnemers: 40 personen.
Routeplan: aan de autobestuurders wordt
een routeplan naar Lummen meegegeven.
(Foto: De "Wilford)

Vriendelijke kringgroeten,
namens de Algemene Vergadering: het secretariaat.
Tel.013.333991 of 013.663721.
E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
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