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Nieuwsbrief 6
Derde jaargang november 2006
Beste kringleden,
Beste bewoners van het Begijnhof en de Vestenstraat
Het lijkt ongelooflijk maar ons derde werkjaar loopt ten
einde. Wij hebben het voorbije jaar veel hooi op onze vork
genomen. Maar dank zij de inzet en de steun van onze
kringleden en sympathisanten zijn al onze activiteiten vlot
en aangenaam verlopen.
Met november treedt de winter definitief in maar dit betekent niet dat wij de riem er afleggen.
Integendeel!!! Tijdens deze donkere dagen van het jaar verlangen mensen zeker naar warm en
deugddoend gezelschap. Wel…

Op 25 november vieren wij het Catharinafeest en wij willen jullie echt vergasten.
Locatie: Catharinakerk en Balletzaal.
Ons aanbod:
17 uur: samenkomst in de Catharinakerk.
Vier beelden, waaronder dat van Maria Magdalena, schragen de kuip van de preekstoel van
onze Catharinakerk. Wij ondernemen een zoektocht naar deze onbekende “Maria van
Magdala”. Wie was deze intrigerende vrouw? Duur: 30 boeiende minuten.
Het zou ons erg veel plezier doen om alle kringleden en de bewoners van het Begijnhof en de
Vestenstraat te mogen begroeten.
Vervolgens trekken wij naar de balletzaal van het cultureel centrum.
17.45 uur: korte “Algemene Vergadering”
17.50 uur: Catharinamaal. Wij serveren: “Ballekes in tomatensaus met zelf bereide
frieten”.
Iedereen, zonder uitzondering, is van harte uitgenodigd tot deelname.
Geen deelnameprijs.
De dranken worden geserveerd aan € 1,5 (koffie, frisdranken, wijnen en bieren)
Wij hopen zoveel als mogelijk mensen te mogen begroeten ook zij die nooit eerder een kringactiviteit
hebben bijgewoond.
Na de maaltijd organiseren wij een gezellig samenzijn. Onze accordeonist Charel brengt ons
ongetwijfeld in de goede stemming.
Twee dames van onze kring bestelden dit jaar een “nieuwe voordeur” en ééntje werd vijfentachtig..
Dit kan niet ongemerkt voorbijgaan.
Tenslotte: met “Sinte-Katrijn” kunnen de leden hun lidmaatschap van de kring verlengen.

Maar wij zijn nog niet aan het einde van “ons latijn”.
Op 20 december vieren wij het feest van de WINTERZONNEWENDE
Aan de vooravond van de langste nacht en de kortste dag brengen wij extra leven,
gezelligheid, warmte en spektakel binnen de muren van het “Besloten Hof”.
Programma Winterzonnewende 2006.: alternatieve kerstmarkt.
Datum: woensdag 20 december 2006.
Aanvangsuur: 14 uur.
Doel: onze midwinter- of kerstmarkt wil een passend alternatief bieden tegenover de
toenemende commercialisering van het ganse kerstgebeuren. Daarom beoogt onze markt geen
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commerciële doeleinden. Samen met het vrijwilligerswerk wil de Catharinakring van de
solidariteit tussen mensen opnieuw een centraal thema maken tijdens de kerstperiode.
Activiteiten:
Vanaf 9u kunnen de standhouders terecht in de aan hen toegewezen zalen om de standen op te stellen en aan te
kleden.
Vanaf 13.45u deelt Tristan de Troubadour aan de Begijnhofpoort strooibriefjes uit aan de
bezoekers met daarin het verloop van de namiddag.
Vanaf 14u: samenkomst op de ‘Bleekweide’.
• Opening alternatieve kerstmarkt met demonstratie schaapdrijven door de v.z.w. Kemp.
• Opening van de verschillende zalen (Foyer, Expressiezaal, secretariaat van het Cultureel Centrum en
een drietal tentjes) waar kan worden kennisgemaakt met de verschillende initiatieven van de
deelnemende organisaties. De bezoeker krijgt de gelegenheid om mooie, specifieke of lekkere aankopen
te doen, waarvan de opbrengst naar diverse goede doelen gaat.
• Kindjes kunnen zich laten grimeren in het Apostelenconvent, waar ook kiekjes genomen worden.
• Volksdansinitiatie voor kindjes eveneens in het Apostelenconvent.
• Een zevental mysterieuze winterfeeën zetten het Begijnhof ‘op stelten’.

Vanaf 14.45u: Tristan de Troubadour blaast op de midwinterhoorn!
•

•
•

Dit is het sein waarop hij onze bonte stoet van kinderen, herders, honden, ezels en schapen meetroont
door de straten van het Begijnhof, op zoek naar de woest uitziende heidense kerstman, die zich in één
van de huisjes verschanst heeft.
Wanneer we hem uit zijn ‘deurke’ gelokt hebben, verklapt de troubadour wie deze rare snuiter
werkelijk is… .
Ergens onderweg wordt nog een origineel winterverhaal opgedist.

Vanaf 15.30u tot 16.30u: samenkomst in de Catharinakerk:
• Chorale Jogem zingt stemmige liederen.
• Vier vrouwen brengen een symbolische kaarskensdans waarvan de betekenis wordt
uitgelegd door Tristan, de Troubadour.
• Dit alles wordt overgoten met dromerige wintergedichten van Felix Timmermans.
•

Kinderen die verkleed deelgenomen hebben aan de tocht ontvangen hier een geschenk.

Vanaf 16u: iedereen kan terecht in de Schuur van het Begijnhof om er te smullen en te
genieten van:
•
•
•

Traditionele kerstpens met appelmoes (aan € 4,5)
Koffie, taart, frisdranken, wijnen en bieren (aan € 1,5)
De Hagelandse keyboardgroep Fantasia staat borg voor een gemoedelijke kerststemming.

Hopelijk vinden velen op 20 december de weg naar het Diestse Begijnhof om er samen te zijn, alternatief en ver
weg van alles wat neigt naar uiterlijk vertoon en drukke commercie.
Beste vrienden en vriendinnen van de Catharinakring, dit was de laatste nieuwsbrief van dit werkjaar. Een aantal
mensen hebben heel wat ‘gegeven’ om alle activiteiten vlot te laten verlopen en de goede sfeer te onderhouden.
De Latijnse dichter Ovidius wist het reeds: “Geven is een zaak van talent” (Amores 1,8)
Van harte dank aan allen die ‘iets’ hebben gedeeld: een glimlach, wat aandacht,
een vrolijke geest, inzet, werkkracht of vriendschap.
Tot slot nog even dit: tijdens het Catharinafeest (25.11.2006) pakken we uit met ons project 2007.
Namens de werkgroep: het secretariaat.
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