Diest, 5 mei 2007
Nieuwsbrief 3 – jaargang 4.
Beste vrienden en vriendinnen van de Catharinakring,
Van de Griekse wijsgeer Herakleitos (550-480) is ondermeer
volgende uitspraak bekend:“Als de zon niet bestond zou het altijd
nacht zijn ondanks de aanwezigheid van de sterren.”
Deze oude waarheid wordt nu meestal in de overdrachtelijke zin
geciteerd. Ze is ondermeer van toepassing op personen die door hun
vriendelijke en attente omgang “licht en warmte uitstralen”.
Wij noemen ze graag bij naam: Theo en Irma Melens-Mariën.
Theo dient, omwille van gezondheidsproblemen, zijn artistieke bezigheden voorlopig volledig
te staken.
Onze kring wil hem, via dit bescheiden medium, een “flinke dosis zuurstof” inblazen.
Volhouden vriend: er komen betere tijden!
Er bestaat discussie over de naam van jullie “huisheilige”. Wij hebben hem gevonden: Irma.
1.Huisheiligen.
“Dit fenomeen was algemeen in gebruik tijdens de 16de eeuw. Deze naamgeving diende een
dubbel doel: enerzijds het herkennen van de woning en anderzijds het afsmeken van
bescherming”. (Van der Eycken M. e.a. (1988) Kunstschatten uit het Diestse Begijnhof.
Diestse Cronycke 9. p173)
Mede dank zij deze publicatie kunnen wij onze kringleden, bewoners van het begijnhof, onder
hun oorspronkelijke beschermheiligen plaatsen.
Wij zijn uiteraard benieuwd naar het effect.
Kerkstraat:
-Berckx Adèle: nr 9: H Andreas.
-Peeters Piet : nr 13 : Johannes de Evangelist.
-De Meulenare Bea nr 17: H. Philippus
-Broeders Paula: nr 23: H. Simon
Engelenconventstraat of de vroegere Hoogstraat
-Claeskens Filicie nr.3 : Philippus Nereus -Theo en Irma Melens nr. 8: onbekend (cfr supra)
-Lagaeysse Nicole nr. 9: H. Dyonisius
-Pros en Veerle Vanleeuw nr. 18: H. Jan De Doper
-Cattie Louisette nr. 19: H. Cornelius
-Rayen Maria nr. 20: H. Jozef
-Steenwinkels Ingrid nr. 21: H. Cyprianus
-Annie Aerts nr. 26: H. Rosalia
-Danielle Vandewijngaerden nr. 28: H. Bruno
Heilige Geeststraat:
-Gary en Nicole Winand nr. 3: H. Clara
-Leon en Lydi De Boeck nr. 6: H. Nicolaas
-Gisèle en Maria Borgers nr. 12: H. Thecla
-Celine Vanhentenrijk nr. 15: H. Adrada
Kraaienneststraat of “dat cort straeteken naar de warande”:
-Jan en Valerie Vanleeuw nr. 7: H. Babara -Hubert en Delphine Verheyen nr. 9: H. Martinus.
2.Er roert wat.
Op datum van 18.04.07 heeft onze kring vanwege het OCMW een positief antwoord
ontvangen op ons eerder schriftelijk verzoek om de twee grote schilderijen, die in de
Catharinakerk tegen de westgevel hangen, onder een betere bewaringstoestand te brengen. In
hetzelfde schrijven wordt formeel bevestigd dat het restauratiedossier van de kerk geactiveerd
is.
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3. Pétanque:
Iedere vrijdag vanaf 19 uur op de terreinen van Carteria. Van harte welkom.
4. Pro memorie:
Op 05 mei trekken wij voor een dagbezoek naar Zoutleeuw en op 30 mei kunnen onze
kringleden een thema-dag volgen in het abdissenkwartier van de voormalige abdij van
Herkenrode. Voor meer info: raadpleeg onze vorige nieuwsbrief.
5.Benefietconcert.
Ons benefietconcert zal dit jaar doorgaan op vrijdag 21.09.07. Gastvedette is Guido
Cassiman (één van de leden van het voormalige Trio Cassiman) Stip nu reeds deze datum aan.
6. Over het Taalbad, dorstige kelen en verliefde begijnen..
Zeven kringleden Karel, Annemie, Fons, Magda, Rozeke, Marie-Louise en Hugo hebben
gedurende zes dagen mede vorm en inhoud gegeven aan een taalbad voor kinderen met een
andere thuistaal. Dit taalbad werd georganiseerd door het Provinciaal Integratiecentrum en is
doorgegaan in het Ecocentrum. De kinderen en de begeleiders hebben dolenthousiaste dagen
beleefd. Bij de verkenning van ons begijnhof leerden de kinderen ondermeer waar de bakkerij
en de brouwerij zich bevonden. Al onze begijnen konden immers iedere dag rekenen op “hun
hapje en hun tapje” Zo kon iedere begijn dagelijks aanspraak maken op drie liter bier. Dit
brouwsel had een alcoholgehalte van 3 °.
Voor het “bakken en brouwen” deden de begijnen een beroep op mannelijke werkkrachten.
Deze dienden echter het hof te verlaten volgens een zomer- en wintertijdregeling: ’s winters
om 19 uur en ’s zomers om 21 uur. Dit vonden de jongeren een erg spijtige maatregel, want…
“wat diende er te gebeuren als een begijntje verliefd werd?”. Onze begeleiders bleven het
antwoord schuldig. Wellicht is het antwoord op deze vraag één van de best bewaarde
geheimen die nog in dit “besloten hof” schuilen.
7. Onze tocht naar Umbrië.
51 deelnemers hebben ingeschreven voor onze tocht naar Umbrië. Ter voorbereiding worden
twee trefmomenten belegd. Alle kringleden zijn hierop van harte welkom.
-01 juni 2007.
Aanvangsuur: 20 uur.
Locatie: Diocesane Middenschool, Mariëndaalstraat 44 Diest.
Onderwerp: Michel verzorgt een algemene toelichting aan de hand van een power-point
voorstelling.
-03 augustus 2007
Aanvangsuur: 20 uur.
Locatie: Kruisherenklooster. Verstappenplein 12 Diest.
Onderwerp: vertoning van de film “Broeder Zon en Zuster Maan” gevolgd door een gezellig
samenzijn.
Dus alle kringleden zijn zeer welkom op deze twee trefmomenten.
8. Zomerzonnewende: op zaterdag 30 juni vieren wij dit jaarlijks feest. Noteer alvast deze
datum. Vanaf 17 uur wordt weer een uitgelezen culinair aanbod aangereikt. Nader bericht
volgt.
Het secretariaat.
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