Brief 4-derde jaargang- mei 2006.
Beste vrienden,
Wij maken ons op voor het feest van de “Zomerzonnewende”. Wij nodigen iedereen vriendelijk uit tot deelname.
Samen met deze brief verzenden wij een eetkaart teneinde aan éénieder de mogelijkheid te bieden tot deelname.
Breng vrienden en kennissen mee want… hoe meer zielen hoe meer vreugde..
1.Feest van de Zomerzonnewende.
Met de zomerzonnewende wordt de langste dag van het jaar gevierd.
Het was een zeer belangrijk feest bij de oude Kelten.
Men geloofde dat op midzomernacht de poorten tussen deze wereld en de wereld der elfen opengingen en dat de
goede geesten naar goeddunken konden komen en gaan.
Kom samen met ons, de elfen begroeten tijdens het feest van de zomerzonnewende op 1 juli 2006.
Wees echter voorzichtig want ze hebben de reputatie kattenkwaad uit te halen.
Eet ook nooit hun voedsel want wie dat wel doet zal voor altijd hun dienaar blijven.
Zoals blijkt uit onderstaand programma hebben wij trouwens een uitstekend culinair alternatief.
Programma
Alle evenementen vinden plaats in en om de Schuur van het Diestse Begijnhof.
Vanaf 15.30 uur leidt de Millstone Jazz-band van Molenstede het feest in.
Vanaf 17.00 uur is er mogelijkheid het zonnewendemenu te degusteren.
Het aanbod is dit jaar typisch Belgisch.
Voor de ronde som van € 10,00 kunnen volwassenen kiezen uit volgend aanbod:
- aperitief of fruitsap
- stoofvlees of tomaat-crevettes met frieten of brood.
- Dame Blanche
Kindermenu voor € 5,00:
- fruitsap
- curryworst of stoofvlees met frieten of brood
- ijsje
Alle dranken aan € 1,50
Inschrijven voor 25/06/2006 melden aan: Gasthof 1618 tel. 013/333240; Pros Van Leeuw tel.0474/350713;
Fons Bonroy tel.013/334751; Marsoul Hugo tel. 013/333991, Charles Torbeyns tel. 013/311743; René Vanduren
tel. 013/311918, Adèle Berckx tel.013/311136, Stefaan Van den Eynde tel. 013/290997; Clement Bruffaerts tel.
013/778350, Carol Van Schoonbeek tel.0475/474927
De muzikale omlijsting tijdens het eten wordt verzorgd door de Hagelandse Orgel- en Keyboardclub “
Fantasia “.
Helpende handen zijn welkom.
2. Catharinakoor.
Op zondag 04 juni om 11 uur zal ons Catharinakoor, o.l.v. Pros, de Pinksterviering opluisteren in de
Catharinakerk Alle leden worden van harte uitgenodigd tot deelname aan deze viering..
3.”De Rode Loper”
- Jacques Wittemans en Elvire Cleymans zijn voor het eerst opa en oma geworden. Proficiat!
- An Neuts en Georges De Block ondernemen dit jaar, samen met enkele andere peregrino’s, opnieuw
een voettocht naar Compostela. Veel doorzettingsvermogen en een mooie pelgrimage!!!
- Adèle Berckx nam tram acht op datum van 11.01. Van harte gelukgewenst en ad multos annos!!
- 26 kringleden hebben tot heden ingeschreven voor deelname aan onze reis naar Herbeumont.
- Charel en Jeanneke zijn onze koks van dienst tijdens ons Feest van de Zomerzonnewende. Alle
bereidingen zijn van “eigen huize” (ook de frieten!).
- Onze kring telt 136 leden waarvan 15 plus-tachtigers.(= 11%). Eén voor één trouwe leden, jong van
hart en in sommige gevallen zelfs zeer actief. Wij zijn trots op jullie.
- De zoon van Karel en Bernadette Bosmans-Bielen, Kristof, verdedigt deze maand zijn doctoraal
proefschrift. De verdediging zal plaatsvinden op 26 mei. Wij wensen Kristof alle succes toe.
- In de volgende nieuwsbrief brengen wij de stand van zaken omtrent het restauratiedossier van de
Catharinakerk.
- Heidi en Stefaan worden, in de nabije toekomst, bewoners van ons Begijnhof. Wij wensen hen een
mooie en liefdevolle toekomst toe.
De Catharinakring.

