Pagina 1 van 1

Nieuwsbrief van de Catharinakring Diest vzw.
Catharinakring Diest vzw
Tulpenstraat 21, 3290 Diest
Arr. Leuven 0653.875.911

NR 7

veertiende jaargang

oktober 2017

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

Veel leesgenot!

Beste vriendinnen en vrienden, belangrijk nieuws!
Op algemene aanvraag ondernemen wij in 2018 terug
een trip naar Leiwen en dit, zoals in 2016, op basis van
een "all inclusive" formule.

Het aanbod:
Het vervoer per autocar gedurende het hele verblijf.
Accommodatie met het comfort van een 4-sterrenhotel
in Eurostrand. Inbegrepen: uitstekende maaltijden:
uitgebreide ontbijtbuffetten, afwisselende lunch- en
dinerbuffetten en heerlijke lunchpakketten voor de
dagtochten; een grote verscheidenheid aan dranken en
dit gratis tot 23.30 uur; een vrijblijvend aanbod aan ontspanningsavonden; het gebruik van de
vrijetijdsvoorzieningen in Eurostrand zoals een overdekt zwembad, sauna’s, ontspanningsruimtes,
minigolf-, bowling-, en tennisbanen; 2 mogelijke uitstappen uit het aangeboden pakket.
Niet inbegrepen: een (vrij) middagmaal tijdens onze terugreis in de stopplaats.

Periode: van 27/08/2018 tot 31/08/2018.
Kostprijs: € 455 (incl. annulatie- en bijstandsverzekering).
Toeslag voor een single: € 43.
Toetje: de vrienden en vriendinnen die boeken vóór 21.11.2017 genieten een
vermindering van € 15 p.p. (€ 455 of € 498 - € 15).
Om van deze vermindering te kunnen genieten dient een voorschot van € 100 p.p. overgeschreven op
het rek. nr van de Catharinakring: BE 64973157083652
Bijkomende info: Aan de deelnemers wordt nog een uitgewerkt reisprogramma bezorgd.
Wij vertrekken op maandag 27/08/2018 om 09 uur in de bocht aan ons Begijnhof.
Om 08.45 uur worden de koffers ingeladen.
Op vrijdag 31/08, na het ontbijt, pakken wij onze koffers en om 10.00 uur vertrekken wij huiswaarts.
Tussenstop in de Lunchgarden in Aupeye.
Dus vriendinnen en vrienden, wij trekken naar een boeiende bestemming, bieden
een gevariëerd programma aan en "mikken" op een positieve sfeer want:
"Wij zijn toch op de wereld om mekaar te helpen niet waar " (Adèle Bloemendaal).
Voor meer inlichtingen: tel 013.663721.
Vriendelijke kringgroeten,
namens de Algemene Vergadering:
het secretariaat. Tel.013.333991 of 013.663721.
E-mail: secretariaat@catharinakringdiest.be
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