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Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina. Wil je meer
weten? Surf naar www.freewebs.com/catharinakringdiest/ Veel leesgenot!

De strijd om de stemmen is gestreden.
Inherent aan een politieke bedrijvigheid is “het streven
naar macht”. Deze machtsfactor dient vervolgens
omgebogen tot dienstbaarheid.
Wij wensen alle democraten die een politiek
engagement mogen opnemen, een creatief en
dienstbaar mandaat toe.
Op onze beurt roepen wij op om uw stem en uw steun te
verlenen. Want….

1. Beste vrienden en vriendinnen, op
zaterdag 24.11.12 vieren wij ons
Catharinafeest.
Locatie: feestzaal van “ONS TEHUIS”
(Zoutstraat, Diest).
Aanvangsuur: 16.30 uur
Het programma:
*Beeldevocatie van onze trip naar Daun (10’).
*Voorstelling van het reisdoel 2013 (10’).
*Korte (3‘) algemene vergadering met o.m. een stemming over de jaarlijkse
contributie, het kasverslag en het activiteitenverslag.
*Viering van de jarigen. (13 jarigen!!!!!)
Een bijzondere pluim gaat dit jaar naar onze jarigen, geboren in
1922, 1927 en 1932.
1922: Janssens Julia en Pros Van Leeuw.
1927: Baelus Michel, Daems Lea, Magdelyns Marcel, Verheyen
Hubert en Vounckx Louisa.
1932: Wuyts Emma, Peersman Simonne, Van Heckte Etienne, Van
Roy Frans, Jacobs Delphine, Vandueren René.
*17.00 uur aanvang van het “Catharinamaal”.
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Dit jaar serveren wij “Koninginnenvulling” met heerlijke frietjes.
Charel en Jeanneke staan aan het fornuis. Deze maaltijd wordt gratis
aangeboden aan onze leden. Ter gelegenheid van de feestdag van “Trijntje”
vieren wij immers onze vaste verbondenheid. De leden van de werkgroep en
bereidwillige helpende handen verzorgen de tafeldienst.
*Vernieuwing van de lidkaarten.(€ 5. Bernadette en Rozeke doen de rondgang)
*Apotheose: een daverende samenzang o.l.v. Jan Uten met de begeleiding van
onze speelman Charel Torbeyns. * Slotzang om 20.30 uur.
2. Op maandag 5.11.2012 om 9 uur verzorgt ons Catharinakoor de gezangen
tijdens de ochtendviering in de stemmige “Allerheiligenkapel”. Vrienden en
vriendinnen van harte welkom!. Na de gemeenschapsviering verzamelen wij in
de refter van de Zusters Augustinessen (Michel Theysstraat) voor een
gezamenlijk ontbijt (Koffie, thee en belegde broodjes).

3.Ons kringleven in beeld.
Jan roept op tot « De vaart ».
Vriendelijke kringgroeten
en… hasta pronto.
Namens de werkgroep:
het secretariaat.
Tel. 013.333991 E-mail:
marsoul_h@hotmail.com

Boottocht
Portugal 2011.
Op de voorgrond
Chris en haar
Maurice.
Verder: Fons en
Calixte en Jenny
en Christiane.

Catharinakring Diest

