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Geacht lid
De zomervakantie zit erop. Op het eind van ons werkjaar 2013-2014
hebben we nog twee succesvolle uitstappen mogen beleven. Een
drielanden-wandeltocht van Schalbruch naar de Markt in Maaseik met
een bezoek aan de tentoonstelling "Pijn en Heling". Een dertigtal
wandelaars trotseerden de motregen van Dieteren tot Maaseik en
legden de 10km lange tocht in een gezapig tempo af op zaterdag 28
juni.
Dinsdag 1 juli 2014 bezochten we de drie tentoonstellingen van Karel
de Grote in de keizerstad Aken.
In de Domschatkamer, het nieuwe Centre Charlemagne en de troonzaal
van het Stadhuis konden we onder deskundige leiding genieten van
prachtig tentoonstellingen. Het werd een aangename en leerrijke dag,
waar we nog lang aangename herinneringen aan zullen bewaren.
De zomer vliegt (ondanks de vele regen) voorbij en het seizoen
2014-2015 nadert met rasse schreden. Even overlopen:
-Woensdag 17 september om 19.30 uur in de Aula van het
Minderbroedersklooster, Boomgaardstraat, Maaseik een lezing van onze
voorzitter Jos Henckens over De Gebroeders Hubert & Jan Van
Eyck. De toegang is gratis.
-Zaterdag 4 oktober: onze jaarlijkse Euregionale Contactdag, die dit
jaar in Maaseik plaats vindt.
We verwelkomen onze zusterverenigingen uit Nederland (LGOG
Westelijke Mijnstreek) en Duitsland (Heimatverein Selfkant).
-Zaterdag 25 oktober gaan we o.l.v. bestuurslid Guus Janssen naar
Keulen.
Thema van deze daguitstap is MIDDELEEUWS KEULEN: we bezoeken
dan de Romaanse kerken St. Severin, St. Pantaleon en St. Ursula met
de "Goldene Kammer" om te eindigen bij de Dom. De Romaanse
kerken van Keulen staan op het werelderfgoed van de Unesco en deze
culturele reis wordt beslist één van de hoogtepunten van het komende
jaar van de Pater Sangerskring.
-Op dinsdag 21 oktober geeft Guus Janssen een voorbeschouwende
lezing over "Middeleeuws Keulen en zijn Romaanse kerken"
-Voorzitter Jos Henckens verzorgt in november twee lezingen voor onze
leden: 13 november over de opkomst van het nationaalsocialisme en
de jodenvervolging als voorbereiding op een reis naar de Dossinkazerne
in Mechelen en het fort van Breendonk op zaterdag 15 november.
-Op dinsdag 25 november geeft Jos een lezing over Barthomomeus
Van Eyck, i.s.m. het Cultureel Platform in het kader van het Van
Eyckjaar 2014.
Het wordt een drukke herfstkalender...
Webstek: www.patersangerskring.org
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