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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, met deze brief worden twee activiteiten
aangekondigd:

1.OP
1.OP ZATERDAG 23.11.2019 VIEREN WIJ ONS CATHARINAFEEST.
Locatie: zaal van "Ons Tehuis".
Aanvangsuur: 16.00 uur (stipt).
Het programma:
a.Welkomswoord door onze voorzitster Mariette.
Hernieuwing lidmaatschap €5 p.p. Dit kan ook via overschrijving op het onderstaande rekeningnummer.
b.Aankondiging van ons reisdoel 2020;
c.Viering van onze jarigen.
1939: Celis Jaak, Vercammen Maria, Verluyten Maria, Pallen Emiel, De Rijck Maria, Herroelen Gilberte, Van
De Weyer Herman, Vogelweith Jean
1934: Bondroit Annette, De Koninck Gerard, Hermans Sois, Hendrickx Helene, Lemmens Jos, Marien Irma,
Sneyers Jacqueline, De Meyere Marie Jeanne
1929: Mannekens Lena

d.Het Catharinamaal.
Jeanneke en Charel hebben ons t.g.v. het Catharinafeest, gedurende meer dan een decennium met inzet
en kunde op een heerlijke maal vergast. Door omstandigheden genoopt moeten zij definitief afhaken.
Jeanneke en Charel: dank voor jullie zeer bereidwillige en kundige inzet.
Wij willen deze traditie echter in ere houden.

Noodgedwongen dienen wij nu beroep te doen op een traiteur. Het menu: friet met vol au vent.
Alle kringleden zijn van harte uitgenodigd tot deelname.
Jullie bijdrage? Een uitstekend humeur en € 6 p.p.
Beste vrienden en vriendinnen, gelieve a.u.b. voor jullie deelname aan het Catharinafeest € 6 te
betalen aan het secretariaat en dit vóór donderdag 14.11.2019. Dit kan ook via overschrijving
van € 6 p.p. op het onderstaande rekeningnummer met de vermelding Catharinafeest.
e.Gezellig samenzijn met o.m. een optreden van twee onvervalste "begijnen".

Hij "lag aan haar voeten".
Zij "keerde hem de rug toe".
Hij"rekende af met haar".
Zij "betaalde de hoogste prijs".
Besluit: "Zijn sleutel was te klein".
Afbeelding links: Catharina van Alexandrië († 25.11. 307) met aan haar
rechtervoet keizer Maxentius (1618.). Haar naam is afgeleid van het
Griekse woord katharos (καθαρος) dat "rein" of "zuiver" betekent. Haar
Griekse biografie (6e eeuw) is verweven tot een hagiografie. Dit genre
wil, naast het brengen van enige historische gegevens, vooral
bewondering opwekken, een stichtend verhaal brengen en tevens een
associatie opwekken met bijbelse verhalen of gebeurtenissen.
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2. REISDOEL 2020
Datum : van maandag 7 september t.e.m. vrijdag 11 september 2020
Bestemming : Bonte Wever in Assen (Drenthe- NL)

Inhoud van het aangeboden pakket.
1.
Het vervoer met autocar gedurende
het hele verblijf + reisleiding B&V
reizen
2.
Verblijf ALL-IN met comfortabele
hotelkamers (4*), ontbijt, lunch en
diner in buffetvorm, onbeperkt drank
uit het huisassortiment, gebruik van
zwem- en saunaparadijs,
fitnessfaciliteiten, bowling, diverse
spelfaciliteiten, toegang tot de
Caféstraat, tussendoor diverse snacks
en lekkernijen, verschillende
activiteiten en entertainment.
3.
Uitstappen (inkomgelden inbegrepen):
3.1. Maandag:
Vertrek vanuit Diest richting Assen.
Na korte tussenstop bij La Place in Apeldoorn rijden we door naar Elburg voor een korte wandeling door deze Hanzestad
en vrije lunch of een eigen lunchpakket
Na de lunch vertrekken we naar Assen..
3.2. Dinsdag:
Voormiddag : historische stadswandeling Assen onder leiding van een plaatselijke gids.
Namiddag : gevangenismuseum in Veenhuizen
3.3. Woensdag:
Voormiddag : vrij; mogelijkheid om naar de markt in Assen te gaan.
Namiddag : Hunebedcentrum
3.4. Donderdag :
Voormiddag : vrij
Namiddag: Meyerwerft in Papenburg waar cruise-schepen en boten gemaakt worden/
3.5. Vrijdag :
Na het ontbijt en het laden van de koffers vertrekken we huiswaarts, met onderweg nog enkele leuke stops:
Giethoorn: Boottocht en vrije lunch
Het Witte Huis in Zeeland waar we de reis afsluiten met een 3-gangenmenu .

Prijs per persoon: 465 Euro op basis van een 2-persoonskamer.
Toeslag singel : 85 €
Voorschot te betalen vóór 10/01/2020 op onderstaand rekeningnr.
-2 persoonskamer €100 per persoon en €135 per persoon met annulatie- en
reisbijstandsverzekering
-1 persoonskamer €100 en €141 met annulatie- en reisbijstandsverzekering
Vriendelijke kringgroeten,
Het secretariaat. Tel.013-333991 of 013-778350 of 013-663721 voor inlichtingen over de reis
E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
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