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Bezoek aan de tentoonstellingen '1000 jaar Graven van Loon' en 'Stonehenge'.
Zaterdag 9 februari 2019
Geachte leden en sympathisanten
De winter is voor onze Kring is geen reden om thuis te
blijven. Op zaterdag 9 februari 2019 bezoeken we twee
niet te missen tentoonstellingen in onze provincie.
In de verrassende expositie Limburg tussen staf en
troon. 1000 jaar Graafschap Loon heeft curator Jan
Vaes een schatkamer over onze eigen streek in de
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd bij elkaar gebracht. Een
geleid bezoek geeft ons de unieke gelegenheid om onze
waardering over ons te weinig gekend en erkend
verleden aan te scherpen. Dit evenement is opgezet in
het onvolprezen kader van Alden Biezen.
's Middags trekken we naar Tongeren. Daar bezoeken
we in het Gallo-Romeins Museum de tentoonstelling
Stonehenge, het meest mysterieuze monument van de
Prehistorie. De bedoelingen en de constructie van het
monument, maar ook van archeologische vondsten
worden multimediaal toegelicht. Ook een smaakmaker!
We bieden u het volgende programma aan:
08.45u. - vertrek vanaf CC Achterolmen Maaseik
09.45u. - ontvangst in Alden Biezen met koffie en
vlaai
10.20u. - vestiaire Alden Biezen
10.30u. - geleid bezoek tentoonstelling Limburg
tussen staf en troon. 1000 jaar Graafschap Loon.
12.15u. - vertrek naar Tongeren
12.45u. - aankomst in Tongeren en middagmaal in de
binnenstad op eigen gelegenheid.
14.45u. - vestiaire Gallo-Romeins Museum
15.00u. - geleid bezoek tentoonstelling Stonehenge
16.30u. - afsluitende koffie in de stad
17.30u. - vertrek naar Maaseik
18.30u. - aankomst bij CC Achterolmen Maaseik
Onze vereniging biedt u deze unieke excursie aan voor
het bedrag van 50 € per persoon. Bezitters van de
(nieuwe, maar interessante) MuseumPASSMusées
betalen maar 40 €. Dit bedrag omvat de busreis, de
toegangen, de gids-vergoedingen en de koffie bij
ontvangst in Alden Biezen. Het middagmaal en de
afsluiter in Tongeren zijn voor eigen rekening.
Deelnemers aan deze activiteit vragen we zich via mail of
telefonisch aan te melden voor 01 februari 2019 bij onze
bestuursleden Annie Metten of Jan Rutten en het verschuldigde bedrag over te schrijven op de bankrekening van onze vereniging. Alle contactgegevens vindt u
in de hoofding van deze uitnodiging.
We hopen ook u te mogen verwelkomen.

