Brief 2 – derde jaargang - maart 2006.
Beste kringleden,
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid” (Gorter 1889) is ook voor onze kringwerking in aantocht.
Onze voorbije activiteiten verliepen erg succesvol.
•

Lichtmis (02.02.06): 90 deelnemers. Stefaan bracht een boeiend verhaal over de betekenis van “Lichtmis”
en het ontstaan van de gebruiken rond dit feest.

•

Voordracht over de Commanderij van Bekkevoort (24.02.06): 78 deelnemers luisterden geboeid naar de
knappe uiteenzetting van ons kringlid Michel over een relatief onbekend stukje geschiedenis uit onze regio.

•

Optreden in Huize Augustinus (28.02.06): onze koorleden o.l.v. Pros, accordeonist Charel en Fons hebben
een puik optreden gebracht. De 45 aanwezige senioren staken hun enthousiasme niet onder stoelen of
banken. Wij werden bovendien bijzonder warm onthaald door Nelly, Door en Mathilleke (ondertussen 93),
oud bewoners van ons Begijnhof.

•

Ons kringlid Leander Laruelle heeft voor onze kring een website ontworpen.
Je kan de site bezoeken op: http://www.geocities.com/catharinakringdiest/
Kringleden die zich geroepen voelen om deze site te documenteren verzenden hun
bijdrage aan: leander.laruelle@skynet.be

Onze kring ondergaat de toekomst niet, maar tracht haar mede te maken.
Onze toekomstige activiteiten:
•

Nogmaals een warme oproep tot deelname op 19.03.06 aan het (H) Eerlijk Ontbijt (€ 6) in de refter van het
VTI (Technische School, Mariêndaalstraat)

•

Actie “Tochtgenoten”: wandeldagen in april, mei en juni 2006:
- april:
02.04.06, 17.04.06 (paasmaandag !) en 30.04.06.
- mei:
14.05.06 en 28.05.06
- juni:
11.06.06. ( 25.06. 06 vervalt omwille van het feest van Zomerzonnewende)
Onze tochten starten telkens aan de hoofdingang van de Catharinakerk om 13.30 uur.
Gemiddelde afstand: 15 km.
Iedereen, die wat kilometertjes wil malen, is zeer welkom. De voorbije 6 tochten waren goed voor ongeveer
90 (kleine of grote) kilometers. De tocht van 05.03.06 werd uitgestippeld door Roger en Maria en verliep
over een afstand van precies 15,6 km.
De mooiste plekjes van Schaffen werden doorkruist. Wij zagen een prachtige blauwe reiger opvliegen met
ingetrokken hals en langzaam slaande “flapvleugels”.

•

Daguitstap per trein naar Kortrijk op zaterdag 27 mei 2006, met geleid bezoek aan het Begijnhof en het
historische centrum van de stad.
Plaats en uur van samenkomst: station van Diest om 7u 45.
Deelnameprijs: treinticket.
Vermoedelijk uur van thuiskomst: 19 uur. Mogen wij vragen om een deelname uiterlijk voor 20 mei aan
Fons Bonroy te melden. ( tel. 013/ 334751 ; mail: fons.bonroy@pandora.be )

•

Op zondag 04.06.06 (Pinksterdag) verzorgt ons Catharinakoor de gemeenschapsviering in de
Catharinakerk. Aanvangsuur: 11 uur. Een warme oproep aan al onze kringleden tot deelname aan deze
viering.

•

Feest van de Zomerzonnewende: zaterdag 24.06.06.
Ons muzikaal en culinair aanbod klinkt en ruikt dit jaar typisch “Belgisch”.
Locatie: Schuur van het Begijnhof.
Nader bericht hierover volgt, maar stip deze datum alvast aan want…wij houden een verrassing in petto.
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•

Vijfdaagse Herbeumont van maandag 17 tot vrijdag 21 juli 2006.
Wij verblijven in “Eurovillage Ardennes, Les Fouches, 6887 Herbeumont (twee persooonskamers).
Leander heeft een optie vastgelegd voor 30 deelnemers.

Delnameprijs: € 159 ( halfpension) per persoon.

Wijze van verplaatsing: personenwagens. Wie niet over vervoer beschikt bezorgen wij wel “een plekske”.
Wij vragen om voor 15 april in te schrijven.
Een inschrijving is geldig vanaf de storting van het bedrag op het rekeningnummer: 979-6178872-74 met
vermelding Herbeumont.
Onze vijfdaagse wordt uitgewerkt rond VIER COMPONENTEN:
Sport – Cultuur – Natuurbeleving – Bezinning.

Voor de minder sportieve deelnemers wordt, tijdens de bewegingsmomenten, een
alternatief programma uitgewerkt.
Het algemeen concept is klaar, een gedetailleerd programma wordt later aangereikt.
∗

Ons jongste kringlid Johan van der Eycken is tijdens een toneelopvoering en voor een nokvolle zaal
letterlijk door de knie(ën) gegaan. Ondanks de stekende pijn, wist hij van de nood een deugd te maken. Het
publiek beloonde zijn doorzettingsvermogen met een stevig applaus. Op maandag 06.03.06 volgde een
kijkoperatie met als uitslag: een gebarsten knieschijf. Wij wensen Johan een spoedig herstel na zijn
“publieke misstap”.

∗

Ons kring- en koorlid Stefaan Van den Eynde heeft een ernstige operatieve ingreep succesvol doorstaan.
Onze voorzitter heeft, namens de kring, hem de nodige “vitamientjes” bezorgd. Stefaan houdt eraan om via
dit medium alle kringleden van harte te danken. Wij “duimen” voor een spoedig en algeheel herstel.

•

UITNODIGING STEFAAN: op 15 april organiseert de Werkgroep Traditie v.z.w. voor haar leden een
trefdag in de Schuur van ons Begijnhof. Alle leden van de Catharinakring zijn van harte uitgenodigd
tot deelname.
Om 10 uur: opening met volksdans. Daaropvolgend zoeken de jongens en meisjes paaseieren met
aansluitend een kroning tot “Oosterkoning en –koningin”.
Verder: traditionele volksspelen zoals touwtrekken, eierwerpen, ringsteken, pudebak voor jong en oud en
een initiatie in het volksdansen. In de Schuur kan men getuige zijn van een demonstratie van het
traditionele steenkappen. Een steenhouwer demonstreert de knepen van dit oude vak.
De toegang is gratis. Vanaf 13 uur kan je aanschuiven voor een stevige hap en tap. Vooraf moet wel het
aantal deelnemende personen aan Stefaan overgemaakt worden. (tel. 013. 290997)

•

Op 21 maart wordt, in het kader van “De nacht van de geschiedenis”, door ons kringlid Fons Bonroy de
multimediapresentatie “13 maal 13” gehouden. Fons belicht 13 Begijnhoven in Vlaanderen die tot
werelderfgoed werden verheven.
Locatie: Aula. Aanvangsuur: 20 uur. .Een absolute aanrader!
Organisatie: Davidsfonds Afdeling Diest.

•

Op 02.04.06 ontvangt een delegatie van onze kring, op initiatief van Jan van Leeuw, een Nederlandse
Compostelaganger. Om 17 uur plannen wij een ontmoetingsmoment in Gasthof 1618. Alle
geïnteresseerden zijn van harte welkom.

************* Om onze ledenlijst aan te vullen zouden wij willen beschikken over de geboortedatum van
onze leden. Wij zijn namelijk zeer nieuwsgierig ingesteld en weten graag zo veel als mogelijk.
Samen met het “wel en wee” van de kringleden (dat voor publicatie vatbaar is) kun je deze gegevens
overmaken aan het secretariaat: tel. 013/333991 --- marsoul_h@hotmail.com *************************
Het secretariaat
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