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

Veel leesgenot!

Beste vrienden en vriendinnen,
"Laat je omarmen"( Uit Ode an die Freude)
Ons benefietconcert (04.05.18) groeide
uit tot een voltreffer, een warm, volks,
enthousiast en zinderend zangfeest. Muziek
verwarmt, verblijdt en verbindt de mensen.
Onze kring verleent de hoogste prioriteit
aan immateriële waarden. Zo trachten wij, via
onze activiteiten, een bescheiden bijdrage te
leveren tot een boeiende, warme en solidaire
samenleving waar rang noch stand van tel zijn.
Met de opbrengsten van het "Concert"
en het "Feest van de Zomerzonnewende" steunen wij sociale doelen. Dit jaar doneren wij € 4.500.
Om te kunnen doneren dienen 2 voorwaarden ingevuld:
jullie massale en enthousiaste
deelname en de vrijwillige inzet van velen.
Op die wijze groeien al onze activiteiten uit tot toegankelijke "feesten van de vriendschap" en...
daar hoort dus ook samen "tafelen" bij. Daarom nodigen wij jullie van harte uit tot deelname aan
ons "Feest van de Zomerzonnewende" .
Wij waarborgen kwaliteit (eigen bereidingen en heerlijke frietjes), een gezellige sfeer,
een vlotte bediening en een warm onthaal.
Charel en Jeanneke Torbeyns-Deflem staan aan het fornuis!!!
Locatie: Beverbeekhuis (achter de kerk van wijlen E.H.Poels)
Tulpenstraat, 3290 Diest.

Datum: zaterdag 23.06.2018.
Om te lange wachttijden te vermijden, spreiden wij ons culinaire aanbod over
twee periodes: tussen 11.30 uur en 14.00 uur en tussen 16.30 uur en 19.30 uur.
Opnieuw nemen wij de vrijheid om, samen met deze brief, twee menukaarten te verzenden
waarop ons aanbod vermeld staat. Op één menukaart kunnen meerdere bestellingen worden geplaatst
maar dan enkel van deelnemers die op hetzelfde tijdstip komen eten.
Mogen wij vragen om beide stroken van de kaart volledig in te vullen en de rechterstrook,
samen met de totaalsom ten laatste op zaterdag 16 juni 2018 binnen te brengen in de Tulpenstraat,
21, 3290 Diest (tel. 013.333991) of vooraf bij één van de onderstaande leden (bij hen kunnen ook
bijkomende kaarten bekomen worden):
Fons Bonroy:
013.334751
Rozeke en Hugo Marsoul:
013.333991
Annette Vanduren-Bondroit: 013.311918
Magda Van Muysen:
013.333240
Maria en Roger Eeckhout:
013.311708
Bernadette Bielen:
013.334032
Ria en Yannic Smeets:
013.333219
Mariette en Jaak Celis:
013.312632
Jeanneke en Charel Torbeyns: 013.311743
Magda en Clement Bruffaerts:
013.778350
Vrienden en vriendinnen: Welkom!!! 3X Welkom!!!
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