Kring De Westelijke Mijnstreek
Dhr. C.H.J.M. Baltis
secretaris
T. +31-6-52610583
E. cbaltis@home.nl

Activiteit:

Euregionale Contactdag met als thema
“In de voetsporen van Swentibold”.

Wanneer: 29 september 2018
Locatie:
Het Stift bij de Amalbergabasiliek te Susteren, gevolgd door kasteel
Limbricht (zie programma)
Bij dezen sturen wij U de uitnodiging om deel te nemen aan de jaarlijkse Euregionale Contactdag,
die dit jaar wordt georganiseerd door onze kring en waarbij ook onze vrienden van de Pater
Sangerskring te Maaseik en van de Heimatverein Selfkant zijn uitgenodigd.
Zoals altijd, zal deze dag in het teken staan van interessante historische wetenswaardigheden en
prettige contacten met onze vrienden uit Duitsland en België.
Op de volgende pagina u de uitnodiging en invulling van deze dag.
Inschrijving en betaling
Inschrijven kan plaatsvinden bij het secretariaat van LGOG De Westelijke Mijnstreek in de
persoon van Cor Baltis ( cbaltis@home.nl). Telefoon: 06 – 52610583.
Uiterste inschrijfdatum: donderdag 20 september 2018
Voor deze dag kunnen zich maximaal 15 personen per organisatie inschrijven, dus 45 personen
maximaal voor de Euregionale Contactdag. De secretaris laat U weten of U tot de gelukkigen
behoort. Wacht niet te lang, want elk jaar is er volop animo! Wie het eerst komt, het eerst maalt.
Het inschrijvingsgeld voor deze dag bedraagt €30 per persoon en dient op de dag zelf bij de
secretaris te worden voldaan.
Het inschrijfgeld omvat koffie, vlaai, entree, buffetdiner en een drankje.
zie volgende pagina voor programma

Programma “In de voetsporen van Swentibold”
1. Ontvangst en opening 10.45 – 11.30
Op 29 september worden de deelnemers met koffie en vlaai ontvangen in Susteren in ’”het
Stift”, dat is gelegen naast de kerk (Sint-Amelbergabasiliek, Salvatorplein, Susteren)
2. Lezing door Guus Janssen 11.30 – 12.45
Guus Janssen zal ons bijpraten over Swentibold.
3. Lezing door Wil Schulpen 12.45 -13.30
Wil Schulpen (bekend met de geschiedenis van Susteren) zal ons bijpraten over de geschiedenis
van de kerk in Susteren en daarbij ook Swentibold aanstippen.
4. Rondleidingen door kerk en schatkamer 13.30 – 14.15
Twee gidsen zullen ons in twee alternerende groepen rondleiden door kerk en schatkamer.
5. Vertrek per auto naar Kasteel Limbricht 14.15 – 14.45
Parkeren op de parkeerplaats naast het kasteel (Allee, Limbricht) en wandelen naar kasteel.
6. Lezing door Rob Pernot 14.45-15.30
Rob Pernot zal ons inleiden in de geschiedenis van Kasteel Limbricht en ingaan op de vraag of er
een relatie is met Swentibold.
7. Borrel en aansluitend buffetdiner
Eén drankje zal door de organisatie worden betaald. Verdere drank is voor eigen rekening.

Met hartelijke groet,
Rob Pernot, voorzitter

Cor Baltis, secretaris

sponsor van Kring De Westelijke Mijnstreek van het LGOG

