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Zaterdag 8 februari is het activiteitenjaar 2014 van de Pater
Sangerskring van start gegaan.
Zo'n vijfentwintig leden hadden zich ingeschreven voor een bezoek
van een halve dag aan het nabijgelegen Opitter.

Op het kerkplein werden we verwelkomd door de plaatselijke gids
Bert Stoffels: we wandelden naar de kapel van O.L.V. Troosteres
der Bedrukten, waar we van Bert deskundige informatie kregen,
zowel buiten als binnen in de kapel. Terug via resten van de oude
Romeinse heirbaan ging het naar de Sint-Trudokerk met het
beroemde passieretabel. Meer dan een uur kregen we uitleg over de
hele geschiedenis van dit retabel van de Antwerpse school uit de
16de eeuw. Een meer dan indrukwekkend verhaal: en dat op een
boogscheut van Maaseik!
Omdat het nadien wat veel begon te regenen en te waaien, moesten
we het bezoek aan het kasteelpark en de Pollismolen laten voor wat
het was. In de plaats werd in het nieuwe Brouwershof een kop koffie
meer gedronken bij de vlaai. Het werd eens te meer een geslaagde
namiddag.

Na Vastenavond vervolgen we ons programma met op zaterdag
8 maart een bezoek aan de tentoonstelling van de stad PETRA in
het Museum van Oudheden in Leiden. We zijn in november deze
unieke expositie gaan ‘verkennen’ en waren laaiend enthousiast
over inhoud en vakkundige opmaak van de tentoonstelling.
Samen met een gidsbeurt 's middags in de oude binnenstad door
Jean Knoors wordt dit beslist een topdag.
U vindt separaat meer uitleg en mogelijkheid tot inschrijven voor
Petra in Leiden.

Op dinsdag 25 maart vindt dan de jaarlijkse NACHT VAN DE
GESCHIEDENIS van het Davidsfonds plaats, waaraan ook de Pater
Sangerkring zijn medewerking verleent. Het thema dit jaar
‘Maaseik in de eerste wereldoorlog’ spreekt de mensen uit onze
streken, honderd jaar later, nog steeds erg aan.

Alle info over ons programma vindt u op onze website
www.patersangerkring.org onder de rubriek "activiteitenkalender
2014".


