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PATER SANGERSKRING
Aangesloten bij de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg

Op de bestuursvergadering van de Pater Sangerskring van 25 februari 2013
werd het besluit genomen geregeld nieuwsbrieven te versturen naar het
e-mailbestand van onze leden en sympathisanten. Bedoeling is een
aanvulling te brengen op de officiële aankondigingen van onze uitstappen,
lezingen en andere activiteiten. Randinformatie, commentaar en
nabeschouwingen op wat er reilt en zeilt in onze vereniging. Ook kunnen
deze nieuwsbrieven dienen als geheugensteuntje voor een geplande
activiteit, waarvan u reeds weken op de hoogte bent, maar die u om de één
of andere reden bent vergeten. Daarom plaatsen we telkens op het eind van
de nieuwsbrief een agenda om uw geheugen op te frissen. Uw opmerkingen
zijn ook welkom op het e-mailadres van onze secretaris:
jan_rutten@skynet.be.
Zaterdag 23 februari zijn we op uitstap geweest naar Kerkrade, meer
bepaald naar de abdij van Rolduc, de grootste abdij ten Noorden van de
Alpen. Meer dan 30 deelnemers vertrokken stipt om 13u op de parking van
Achter Olmen. Omdat sommige GPS-systemen het adres van Rodluc foutief
interpreteren, moest de tweede groep een kwartier later aan de rondleiding
starten. Rolduc heeft een groep van 13 gidsen-vrijwilligers en blijkbaar had
men de twee beste gidsen voor de Pater Sangerskring van Maaseik
voorbehouden. Na een uur en drie kwartier rondleiding in de abdijkerk, de
crypte, de rococo-bilbliotheek en de bisschopszaal konden we in de mooie
brasserie nog nagenieten van koffie met Limburgse vlaai. Een fotoverslag
vindt u via onze website www.patersangerskring.org.
Voor diegenen die deze uitstap moesten missen, nog een tip: iedere zondagvoormiddag om 10.30 uur zijn er
rondleidingen gepland voor occansionele bezoekers: zie www.rolduc.nl
Volgende activiteit op dinsdag 12 maart 2013 in de Beurs is de derde lezing over WO I:”
De Duitse inval en de oorlogshandelingen” door Luc Vandeweyer: u ontvangt hierover
binnenkort meer informatie.

Agenda
12 maart 2013 om 20.00 uur in brasserie De Beurs: ‘De overlevingsstrategie van het Belgisch leger
tijdens de eerste wereldoorlog’ door Prof. Luc Vandeweyer
19 maart 2013 om 18.00 uur aan het Stadhuis te Maaseik: Nacht van de geschiedenis: “Vakmannen en
-vrouwen”
Opgelet! De uitstap naar Hamont-Achel voorzien voor 23 maart is verschoven naar zaterdag 4 mei 2013.
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