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

Beste vrienden en vriendinnen,
Met deze brief nodigen wij jullie (met vrienden en kennissen) van harte uit tot deelname
aan ons
1. Concert

VIJFDE BENEFIETCONCERT
op vrijdag 25 september om 20 u.
ten voordele van “Zacht Licht” en “De Bremberg”.
Locatie: Catharinakerk.
Naast het Catharinakoor treden voor u op:
TRIO CASSIMAN.

Eind jaren vijftig.
Drie jonge Cassimans – (van links naar rechts) JeanJacques, Emmy, en onze vertrouwde Guido
begonnen samen en met groot succes,
negrospirituals en internationale volksliederen in
close harmony te zingen. In 1984 brachten het trio
een vierde en zeer gewaardeerde elpee uit.

Na meer dan 30 jaar (van 1988 tot 2008) en na een bijzonder actief beroepsleven, hebben
Guido, Jean-Jacques en Emmy de smaak weer te pakken. Ze ogen “wat wijzer” maar even
stralend.
Kortom, vijftig jaar wereldmuziek uit Vlaanderen: de 'come back' van het Trio Cassiman!
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TEVONA-BAND

De Tevona-band bestaat 25 jaar!!
In zijn volledige bezetting bestaat de band uit meer dan 30 muzikanten, allen volwassenen
met een verstandelijke handicap. De meeste van hen gaan naar een woon- en/of dagcentrum
van Tevona in Hasselt, Genk, Riemst of Tongeren. Gedurende drie dagen per week onderricht
dirigente Ingrid Wijnen hen over alles wat met muziek te maken heeft. De band treedt op in
heel het Vlaamse land, in Nederland en zelfs in Duitsland.
De Tevona-band speelt zowel licht klassieke muziek als popsongs, filmmuziek en Vlaamse
schlagers.
De inkom is gratis. Aan de toehoorders wordt een briefomslag overhandigd waarin ieder,
naar eigen vermogen, een financiële bijdrage kan deponeren. De integrale opbrengst wordt
overgemaakt aan de VZW “Zacht Licht” en het schooltje van de “De Bremberg”. Welkom!
2. Boottocht:
Op 08.08.09 ondernam onze kring een
boottocht van Mechelen naar het
havengebied van Antwerpen.
48 kringleden gingen aan boord van de
“Riverstar”. Wij hebben bijzonder
genoten van de vaart, van de zon, van het
gezelschap en van de indringende wijze
waarop men het landschap en de
omgeving ervaart van op het dek van de
“Riverstar”.Marina verzorgde tijdens de
vaart bijzonder boeiende toelichtingen.
Charel zong over “De lichtjes van de
Schelde”, wij kweelden mee en waanden
ons (heel even) “de heersers der aarde en de koningen van de zee”.
3. Reisdoel 2010.
Neen
vrienden
en
vriendinnen, dit is geen
groepsfoto van een reünie van
de tankbemanning die met
deze Sherman deelgenomen
heeft aan het verschroeiende
Ardennenoffensief.
Het betreft inderdaad onze
verkenningsgroep voor het
reisdoel 2010 op doortocht in
Clervaux. Het reisdoel is met
enthousiasme vastgelegd.
Het wordt Burg Reuland.
Verder nieuws volgt.
4. Oproep.
Kringleden die in het bezit zijn van een schilderij van de hand van Jef Bosmans worden
vriendelijk verzocht om dit te melden aan Karel Bosmans tel: 013. 334032.
5. Actie “Tochtgenoten”. De wandeltochten hervatten vanaf 27.09.09 en vervolgens telkens
op de 2de en 4de zondag van de maand. Vertrekpunt: Catharinakerk.(13.30 uur).
Hartelijke kringgroeten.
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