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Geacht PSK-lid
Op het bestuursconclaaf van vorige maand werd het herfstprogramma van onze Pater Sangerskring verder uitgewerkt.
Vooreerst konden we terugblikken op een succesvol voorjaar: de
lezingen van Gottlieb Blokland (protestantisme in België), Guus
Janssen (kruisheren in Hohenbusch en Erkelenz), Jos Henckens (de
troebelen in de Nederlanden in de 16de eeuw) en Mart Graef over
de galgenberg in Horn oogstten veel bijval.
Verder ondernamen we vier daguitstappen: naar Hohenbusch en
Erkelenz, naar Aken en Burtscheid in de voetsporen van Van Eyck,
naar de tapijtweverij Dewit in Mechelen en de Art Nouveau in het
Ursulinenklooster van O.L.V. Waver en eind juni naar het
Schnütgen- en Kolumbamuseum in Keulen.
We onderstrepen dat we mooie herinneringen overhouden aan deze
excursies.
Op deze ingeslagen weg willen wij voor het komende werkjaar
verder gaan en het herfstprogramma kan u alvast in uw agenda
noteren.
Op 1 september ontvingen wij de Heimatvereinigungen uit
Hohenbusch en Erkelenz in Maaseik voor een stadswandeling en
een geleid bezoek aan de kerken van Aldeneik en de Kruisheren
op de Bosstraat.
Op zaterdag 29 september organiseert onze zustervereniging
LGOG Westelijke Mijnstreek een Euregionale dag in Susteren
en Limbricht: hier kunnen slechts 15 personen per vereniging
aan deelnemen.
U ontving hiervoor reeds een uitnodiging.

Vervolg van het programma 2018
Woensdag 24.10.18 20 uur in De Beurs: Jos Henckens geeft
een lezing over "Ik, Maria van Gelre en het uitzonderlijk
gebedenboek", een voorbereiding op de uitstap naar Nijmegen.
Zaterdag 27.10.18, daguitstap naar Nijmegen: voormiddag een geleid bezoek aan de Stevenskerk en namiddag
aan de prestigieuze tentoonstelling in het Valkhof, "Maria van Gelre, hertogin van Gulick en Gelre en haar uitzonderlijk
gebedenboek". Deze parel wordt bewaard in de staatsbibliotheek in Berlijn en komt naar Nijmegen, samen met andere
kunsttopstukken uit het Victoria&Albertmuseum in Londen, het Musée des Arts Décoratifs in Parijs, de Gemäldegalerie
in Berlijn enz.
Woensdag 14.11.18 20u lezing door Phaedra Vanoppen in Kasteel Wurfeld: "Huwelijken in tempore clauso in
Maaseik (1619-1796)". Zie haar bijdrage in De Maaseikenaar
Zaterdag 17.11.18, daguitstap naar Tongeren: de schatkamer van het Teseum en de archeologische site van de
basiliek, een wandeling door 2000 jaar geschiedenis.
Voor de uitstappen zijn tickets gereserveerd, maar wees er snel bij als u de uitnodiging van ons ontvangt. De plaatsen
zijn beperkt.
Deze uitstappen voor het voorjaar 2019 zijn in voorbereiding: Alden Biezen & Borgloon, Schloss Rheydt &
museum Abteiberg Mönchengladbach, Afrikamuseum in Tervuren, namiddaguitstap naar Stein en het
Unescowerelderfgoed van Doornik.
Wij wensen u nog een zachte nazomer en hopelijk tot binnenkort.
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