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Nieuwsbrief van de
Catharinakring
NR 2

zevende jaargang

mei 2010

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,
Mogen wij jullie van harte uitnodigen tot deelname aan twee boeiende kringactiviteiten:

1. Informatieavond: ”Stand van zaken restauratiedossier Catharinakerk” .
Uit een vergunbrief opgesteld door
Paus Innocentius IV blijkt dat er
reeds in 1245 begijnen in Diest
aanwezig waren.
In 1253 maakt Arnold IV, Heer
van Diest, aan de Diestse begijnen
een vergunbrief over waarbij hij
toestemming verleent om een kerk
te bouwen. Volgens zijn wens
diende deze toegewijd aan “Maria
Magdalena”. Uiteindelijk werd de
kerk toegewijd aan Catharina van
Alexandrië.
Vandaag stellen velen zich vragen
bij het verleden maar ook bij de toekomst van de Catharinakerk.
Daarom hebben wij aan drie eminente sprekers gevraagd om de sluiers te lichten over het
verleden en de toekomst van deze kerk.

Datum: 25 mei 2010.
Locatie: Balletzaal van het CCBD.
Aanvangsuur: 20 uur.
Sprekers:
Michel Van der Eycken: “De bouwgeschiedenis van de Catharinakerk”.
Fons Bonroy: “Werelderfgoed in de kijker.”
Schepen Geert Cluckers: “Toelichting bij het restauratiedossier”.
Verloop van de avond.
Eerste deel (45 min.): Toelichtng door Michel Van der Eycken en Fons Bonroy..
Nadien volgt een pauze van 10 minuten.
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Vervolgens verstrekt Schepen Geert Cluckers een toelichting bij het restauratiedossier.
Tot slot wordt aan de aanwezigen de gelegenheid geboden tot vraagstelling.
De samenkomst eindigt om 21.45 uur.
Alle kringleden en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. (Inkom: gratis)

2. “Zesde Benefietconcert ten voordele van “zacht licht” en van het schooltje
“De Bremberg”.
Datum: 11 juni 2010
Locatie: Sint Catharinakerk (Begijnhof Diest)
Aanvangsuur: 20 uur.
Naast het Catharinakoor o.l.v. Jan Uten treden voor u op:
De Tevonaband o.l.v. Ingrid Wynen
Leerlingen van de Bremberg o.l.v. Johan Theunis
De Tevonaband bestaat uit volwassen muzikanten met een verstandelijke handicap. De
meeste van hen verblijven in een woon- en/of dagcentrum. Gedurende drie dagen per week
musiceren zij o.l.v. Ingrid Wynen. Deze band brengt een achttal gekende en geliefde
melodieën op een wel erg aanstekelijke en zelfs ontroerende wijze.
“De Bremberg-Diest” is een school bestemd voor matig en ernstig gehandicapte kinderen.
Dagelijks volgen er meer dan 160 kinderen onderwijs. Enkele leerlingen voeren, o.l.v. Johan
Theunis, een opmerkelijke en verzorgde muzikale act op.
Het Catharinakoor wordt muzikaal begeleid door accordeonist Charel Torbeyns.
Het koor brengt gekende liederen en nodigt alle aanwezigen uit om uit volle borst mee te
“kwelen”, want: “zingen is onze regel”. Dit volkskoor werd op 01.04.2003 opgericht binnen
de schoot van de Catharinakring. Het koor wil de “samenzang” promoten omdat niets zo
krachtig de menselijke gevoelens uitdrukt dan het gezongen woord. De samenzang wordt
geleid door koordirigent Jan Uten. Beste vrienden en vriendinnen, smeer vooraf jullie kelen!!!
De inkom is gratis. Aan de aanwezigen wordt een briefomslag overhandigd waarin ieder een
financiële bijdrage kan deponeren. De integrale opbrengst wordt overgemaakt aan de VZW
“Zacht Licht” (dotatie 2009: € 800) en aan het schooltje van “De Bremberg” (dotatie 2009: €
800). Alle kringleden en hun kennissenkring worden van harte uitgenodigd tot deelname.

Kringleven.
1. In memoriam.
Op 26.03.2010 overleed ons dierbare kringlid Marcel Suykerbuyk. Marcel is
geboren in Kappelen op 25 mei 1925. en weduwnaar van wijlen mevrouw
Maria Bevers.
Marcel was trouw aanwezig op alle kringactiviteiten.
Alle vreugde die uit de vriendelijkheid en de charme van een mens kan geput
worden, heeft hij ons gegeven.
(Foto genomen door K. Bosmans tijdens onze boottocht op 08.08.2009).
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2. Lidmaatschap Catharinakring 2010. Het lidgeld (€ 5p.p.) voor 2010 kan ook
gestort worden op het rekeningnummer 979-6178872-74 met vermelding van de
na(a)m(en) en “het woord” lidgeld.

3. Magda wordt opgevolgd door Annette.
Op 21.04.2010 heeft de werkgroep van de Catharinakring, unaniem, Annette Bondroit tot
opvolgster van ontslagnemend voorzitster Magda Van Muysen gekozen.
Magda is de stichtster van de Catharinakring en was onze voorzitster van 16.08.2002 tot april
2010. Haar “Gasthof 1618” vormde de thuisbasis en de “inspiratiebron” voor onze
kringwerking. Op haar initiatief werd op 14.09.2003 het 750 jarig bestaan van ons Begijnhof
met de nodige luister gevierd. Op uitnodiging van de kring hebben Kardinaal Danneels en
Koningin Fabiola dit feestelijk moment met hun actieve aanwezigheid vereerd. De prachtige
lindeboom, door de Catharinakring geplant op de Bleekweide van ons begijnhof, herinnert
aan deze gebeurtenis. Meter en peter van deze boom zijn Koningin Fabiola en kardinaal
Danneels. Onder Magda’s bezieling kwamen o.m. het “Catharinafeest” en het “Feest van
Lichtmis” tot stand.
Onze vroegere voorzitster blijft lid van de werkgroep.
Magda, van harte dank voor je inzet en de betoonde vriendschap.
Vermits onze kring zich inspireert op het begijnenwezen, houden wij vast aan bepaalde
tradities. Zo dient onze “voorzitter” bij absolute voorrang een vrouw te zijn.
De kring is Annette Van Duren-Bondroit erg dankbaar voor haar engagement en biedt haar de
verzekering aan van een enthousiaste inzet.

4. Pétanque.
Vanaf 08.06.2010 wordt het wekelijkse petanque terug opgestart.
Waar: Carteria.
Wanneer: iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur.
Verantwoordelijken: Magda en Clement Bruffaerts-Commers.
Tel.: 013.778350. E-mail: commersmagda@hotmail.com
Gelieve voorafgaandelijk jullie deelname te bevestigen aan Magda Commers.

5. Aktiviteitenkalender 2010.
-25 mei: informatieavond Catharinakerk.
-vanaf 8 juni: iedere dinsdag pétanque: 19.00 uur. Carteria.
-11 juni: benefietconcert: 20.00 uur Catharinakerk (Begijnhof).
-03 juli: feest “Zomerzonnewende”. Locatie: De Schuur van het Begijnhof
-08 juli: infoavond deelnemers Burg Reuland: 19.00 uur. Kruisherenklooster
-26 juli-30 juli: Burg Reuland (40 deelnemers).
-7 augustus: boottocht. Traject: Leuven-Mechelen.
-28 augustus: herdenkingsviering St. Trudokerkje Webbekom. 19.00 uur.
-28 september: bezoek begijnhof Antwerpen.
-Oktober: lezing Prof. Bert Broeckaert: “De grote rituelen in de wereldgodsdiensten”.
-31 oktober: lichtstoet: 18.00 uur.
-27 november: Catharinafeest: Balletzaal.

Via de volgende nieuwsbrieven zullen wij u nader informeren over deze
activiteiten.
Hartelijke kringgroeten.
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