
Nieuwsbrief 14-05-2014

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

Webstek: www.patersangerskring.org

 Voorzitter: Jos Henckens, tel. +32 494 786 665, joshenckens@teletraffic.be
 Secretaris: Jan Rutten, tel. +32 89 81 19 42

jan_rutten@skynet.be
 Penningmeester: Annie Metten, tel. +32 89 56 59 26

lene.annie.metten@skynet.be
453-4099021-85, IBAN: BE89 4534 0990 2185 BIC: KREDBEBB

Geacht lid,

Zaterdag 24 mei hadden we een "verrassende" uitstap naar het
nabijgelegen, maar voor de meesten onder ons, zo onbekende
Heinsberg. Organisator en bestuurslid Guus Janssen had de dinsdag
daarvoor ons in een boeiende lezing wegwijs gemaakt in de
geschiedenis van dit stadje juist over de grens.

De Heren van Heinsberg, waarvan Philips en Engelbert het tot
aartsbisschop van Keulen schopten en Jan Van Heinsberg tot
Prinsbisschop van Luik, waren een adellijk geslacht dat in de
Middeleeuwen zijn stempel op onze contreien heeft gedrukt.
Na bezoek aan de burcht, de kazematten en de Gangolfkerk met
torenbeklimming, kwam in de namiddag het hoogtepunt met een
bezoek aan het nieuwe BEGAS HAUS, een schitterend museum
gewijd aan de schilder Carl Joseph Begas en zijn zonen, die als
schilders en beeldhouwers in het Berlijn van de 19de eeuw furore
maakten aan het Pruisische Hof.
Een museum, waar wij als Maaseikenaren en Van Eyckvrienden
enkel jaloers op kunnen zijn.

Voor de vakantie heeft de Pater Sangerskring nog het een en ander
in petto. Juni wordt een drukke maand met lezingen van Korneel
Derynck : "IJzeren Oogst, een reis door Europa en de Grote Oorlog"
op dinsdag 3 juni in kasteel Wurfeld en van Frans Medaer over "De
Zuid-Willemsvaart" op donderdag 12 juni in De Beurs op de Markt.
In bijlagen vindt u uitnodigingen voor onze uitstap naar Aken voor
de tentoonstellingstrilogie KAREL DE GROTE op dinsdag 1 juli en een
herdenkingswandeltocht samen met onze zusterverenigingen uit
Sittard-Geleen en de Selfkant op zaterdag 28 juni 2014.
We hopen u deze maand meermaals te mogen verwelkomen.

Het bestuur van de Pater Sangerking.


