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150 jaar standbeeld

Passencontrole aan de Bospoort te Maaseik

2013 is bijna voorbij en we blikken reeds vooruit op het komende
jaar 2014. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat het standbeeld
van de gebroeders Van Eyck op het Marktplein van onze stad werd
ingehuldigd. 2014 werd in Maaseik dan ook terecht uitgeroepen als
het VAN EYCKJAAR. Op zondag 7 september 2014 zullen de
festiviteiten van start gaan, waaraan ook de Pater Sangerskring zijn
steentje zal bijdragen.
Het voorbije jaar kende tal van hoogtepunten: vooral de lezingen
over de GROOTE OORLOG hebben indruk gemaakt bij onze leden
en andere belangstellenden. Maar ook de uitstappen naar Rolduc,
Hamont-Achel, de Joodse week (met bezoeken aan RoosterenGrevenbicht) en Joods Amsterdam waren toppers. Maar het
hoogtepunt was ongetwijfeld de tweedaagse reis in oktober naar de
Westhoek i.s.m. onze zustervereniging uit het Land vanThorn. De
WO I zal altijd op ons netvlies gebrand blijven.
De Pater Sangerskring wil u ook volgend jaar een interessant en
hoogstaand programma aanbieden.
We kunnen al een tipje van de sluier oplichten: de jaarlijkse
Nacht van de geschiedenis van het Davidsfonds met als thema de
Eerste Wereldoorlog in Maaseik vindt plaats op dinsdag 25 maart.
Hieraan verleent de Pater Sangersrking ieder jaar weer haar
volledige medewerking.
Als excursies plannen we een bezoek aan Opitter (8 februari), de
prestigieuze PETRA-tentoonstelling in Leiden (8 maart) - de Loonse
stad Peer (25 april) - Heinsberg (24 mei) - de Karel de Grote
tentoonstellingen in Aken (1 juli) - onze jaarlijkse internationale
contactdag op 4 oktober, Keulen in de middeleeuwen (25 oktober)
en het fort van Breendonk en de Dossin-kazerne in Mechelen
(15 november).
Aan het programma van de lezingen in 2014 wordt nog volop
gewerkt, maar wat al vast ligt willen we u niet onthouden. Twee
lezingen van bestuurslid Guus Janssen: op 20 mei over de Heren
van Heinsberg en op 21 oktober over het Middeleeuwse Keulen met
de Romaanse kerken die op het werelderfgoed van de Unesco zijn
geplaatst, dit als introductie op de uitstappen naar Heinsberg en
Keulen. Onze voorzitter Jos Henckens verzorgt op 13 november
2014 een lezing als voorbereiding op de uitstap naar
Mechelen/Breendonk.
We zullen u op onze website www.patersangerskring.org
(activiteiten) verder op de hoogte houden over ons programma
2014. Dit najaar staat er nog één activiteit op de agenda: op
donderdag 28 november in de Beurs een lezing van Jos
Henckens over "Joden in Limburg".
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