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Geacht PSK-lid
De zomervakantie loopt stilaan op zijn eind en het bestuur van de Pater
Sangerskring is volop bezig met het herfstprogramma van dit jaar samen
te stellen.
2015 is wel een bijzonder jaar voor onze kring, want we herdachten op
zondag 18 januari in het Cultureel Centrum Achter Olmen de 100ste
geboortedag van Pater Willem Sangers.

De lezingen in het voorjaar werden verzorgd door onze bestuursleden Jos
Henckens: "Geschiedenis van Aldeneik en Maaseik" op 19 februari en
Bert Mersch (2x): "Livina Van Eyck en de Maaseiker Agneten" op
27.01.15 en "Maaseik ten tijde van Napoléon" op 05.05.15.
Op 3 maart oogstte Frans Medaer, met zijn lezing over “WO I in het
Maasland” zoals we van hem gewoon zijn, een daverend succes. Het liep
uit tot in de kleine uurtjes!
De jaarlijkse uitstap naar een Loonse zusterstad in april werd ondanks het
slechte weer een schitterende namiddag: Stokkem was een fiere
gastheer voor onze kring.
Onze grote uitstappen mochten er ook wezen: op 28 februari bezochten
we het vernieuwde Mauritshuis in Den Haag: niet enkel de vaste
collectie maar ook de Frick Collection uit New York met de Madonna met
Kind van onze Jan van Eyck. Bestuurslid Jean Knoors leidde ons nadien
door het Haagse Binnen- en Buitenhof.
Op 20 juni verkenden we het mooie Pajottenland: bezoek aan de vitale
kunstenaar Koenraad Tinel, boterhammekens in herberg Den Haas,
rondleiding in het kasteel en de tuinen van Gaasbeek zullen menigeen
nog lang bijblijven.
En op 30 mei herdachten we de honderdste geboortedag van Pater
Sangers nog eens met een Euregiowandeling van de Hompesche Molen
in Stevensweert langs de rechter Maasoever tot op de Markt van Maaseik,
waar we juist op tijd de klokkenwave van Mater Mosa konden begroeten,
ondanks de gutsende regen.
Het najaar bruist alweer van culturele activiteiten en uitstappen. Zaterdag
19 september hebben we tickets kunnen bemachtigen voor de
prestigieuze dubbeltentoonstelling in Amsterdam "Napoléon, Alexander
en Joséphine" in de Hermitage en de Hortus Botanicus. Deze exposities
krijgen veel bijval en uitstekende referenties in de binnen- en
buitenlandse media. De inschrijvingen volgen binnenkort, maar hou deze
datum alvast vrij in uw agenda.
Zondag 8 november bezoeken we de stad Essen in het Ruhrgebied:
voormiddag een rondleiding in de Villa Hügel van de Krupp-dynastie en
namiddag een geleid bezoek aan de Dom en de schatkamer van de Dom,
één van de meest toonaangevende in Europa. Meer nieuws volgt…


