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De Pater Sangerskring heeft al een druk voorjaar achter de rug. Na onze vorige nieuwsbrief hebben
we nog uitstappen gemaakt naar Leiden en Peer en mochten we op 25 maart meewerken aan een
prachtige "Nacht van de Geschiedenis" met als thema "Het dagelijkse leven in de eerste
Wereldoorlog". Meer als 350 inschrijvingen mochten we noteren.
Leiden met de tentoonstelling "Petra" in het museum van Oudheden was een voltreffer. We
moesten meer dan 20 belangstellenden weigeren: we trokken met een volle bus van 52 personen
naar de Universiteitsstad: drie voortreffelijke en bekwame gidsen leidden ons door de
tentoonstelling en 's middags gidste bestuurslid Jean Knoors ons op de zijn gekende en gedreven
manier door de binnenstad. Na deze fikse wandeling ging bij enkelen bijna het licht uit, toen ook
nog een trip naar de busparking moest worden afgelegd. Helaas, in de oude binnenstad met zijn
vele grachten en bruggen mag een autobus niet komen.
We zullen er wel in de mate van het mogelijke in de toekomst rekenen mee houden en voor onze
volgende uitstappen naar Heinsberg (24 mei) en Aken (1 juli) blijven de wandelafstanden binnen
de perken.
Voor de reis naar Heinsberg (met carpooling) kreeg u vorige week een uitnodiging in de bus: u kan
zich nog aanmelden tot op de lezing van Guus Janssen over de "Heren van Heinsberg" op dinsdag
20 mei in hotel de Maaskant aan de Eikerpoort. Het in maart geopende BEGAS museum loont echt
de moeite.
Het wordt nog druk voor de grote vakantie: dinsdag 3 juni in Kasteel Wurfeld een lezing van
Korneel de Rynck "De ijzeren oogst, een reis door Europa en de Grote Oorlog". Deze jonge De
Rynck uit Ieper haalt met zijn werken en boeken veel lof in binnen- en buitenland.

Deze lezing moet de apotheose worden van onze lange reeks lezingen over de Eerste Wereldoorlog.
Zaterdag 28 juni maken we met onze zusterverenigingen "Heimatverein Selfkant" en "LGOG
Westelijke Mijnstreek" een echte fikse wandeling "Herinneringswandeling 1ste wereldoorlog" van
Schalbruch (D) via Susteren- Dieteren (middagpauze) en Roosteren tot op de Markt van Maaseik
(10 km). Aansluitend bezoeken we dan met gids de tentoonstelling "Pijn & Heling" van de Musea
Maaseik. Nadere info einde mei.
Het Amerikaanse Lonely Planet riep de "Ausstelllungstrilogie Karl der Grosse" van deze zomer in
Aken tot één van de 3 "Places to be" in 2014 in Europa. Het is dan ook met een zekere trots dat de
Pater Sangerskring op dinsdag 1 juli deze drie tentoonstellingen in Aken zal bezoeken. Het is 1200
jaar geleden dat Karel de Grote in Aken stierf: de tentoonstellingen bezoeken in het weekend was
geen haalbare kaart zodat we uitgeweken zijn naar de 1ste dinsdag van juli.
Gidsen (telkens 1 Duitstalige en 1 Nederlandstalige) zijn gereserveerd. Er is ook duidelijk
afgesproken dat we niet de Nederlandstalige onkundige gids van twee jaar geleden krijgen. De
tentoonstellingen gaan door in het Stadhuis, het gloednieuwe Centre Charlemagne en de
Domschatzkammer, waar nieuwe voorwerpen uit heel Europa zullen worden geëxposeerd. Alles ligt
op een staal van goed 100m van mekaar, zodat ook de mindere wandelaars kunnen meegaan.
Alleen, het aantal plaatsen is uiteraard beperkt. Einde mei ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
Noteer alle gegevens van deze nieuwsbrief al in uw agenda!
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