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MAASEIK, JULI 2019 - EXCLUSIEVE AANKONDIGING
VAN EYCKJAAR 2020 - UITSTAPPEN NAAR GENT EN BRUGGE
Geachte Van Eyckliefhebbers

Sint-Pietersabdij in Gent (17de eeuw).

Gebroeders Van Eyck. Detail van het middenpaneel in
het benedenregister van het Lam Gods.

We zijn er heel vroeg bij, maar dit mag u dan ook
niet missen!
Onze grootste ereburgers, de Gebroeders Van
Eyck, staan volgend jaar in de kijker. Gelet op de
vroegboekmogelijkheden met interessante
tarieven, willen wij u alvast uitnodigen voor
enkele uitzonderlijke activiteiten:
-----------------------------------------------------------------Zaterdag 14 maart 2020: bezoek aan de
fabelachtige Van Eyckexpositie in het Museum
voor Schone Kunsten (M.S.K.) en aan de Sint
Pietersabdij in Gent.
Vertrek per autobus aan parking Cultuurcentrum
Achterolmen te Maaseik
Voormiddag: rondleiding (90 min.) in de Sint
Pietersabdij o.l.v. lokale gidsen. Deze
Benedictijnerabdij, gelegen aan het imposante
Sint Pietersplein op de Blandijnberg, verrast door
zijn woelige, maar boeiende oude geschiedenis,
zijn architectuur en zijn prachtige abdijtuin.
Namiddag: bezoek met audiogids aan de
tentoonstelling "Van Eyck, een optische
revolutie".
Centraal staat de restauratie van het Lam Gods
door het K.I.K. ( Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium) sinds 2012 in het M.S.K. van
Gent. Schitterende details werden en worden
bloot gelegd. Daarnaast staat u in bewondering
voor een keur aan andere beroemde werken van
Jan Van Eyck en van belangrijke tijdgenoten. Later
in 2020 verhuist het Lam Gods terug naar de Sint
Baafskathedraal. Deze Van Eycktentoonstelling
wordt al jarenlang aangekondigd als een
evenement "Once in a lifetime". Wees erbij!

Deze uitstap is exlusief voorbehouden voor leden
van de Pater Sangerskring en leden en vrienden
van het Van Eyckplatform in Maaseik.
U kan zich best nu al - maar voor 1 september
2019 - inschrijven. P.S.K.-leden melden zich bij
penningmeester Annie Metten of secretaris Jan
Rutten. Leden en Vrienden van het Van Eyckplatform schrijven zich bij in Wim Corstjens
(wimcorstjens@scarlet.be).
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van
uw betaling van 49,50 € per deelnemer (de
rekeningegevens vindt u bovenaan deze
uitnodiging).
Het aantal deelnemers is uiteraard beperkt.
Inbegrepen in deze prijs zijn de busreis, de
entreeprijzen, de gidsen, koffie en fooi chauffeur.
-----------------------------------------------------------------Groeningemuseum Brugge

Einde juni 2020: uitstap naar Brugge met bezoek
aan de rijke collecties van het Groeningemuseum
en het Sint Janshospitaal.
Het Groeningemuseum heeft onlangs een
Madonna van "navolger/atelier Van Eyck"
aangekocht dat naast de "Madonna met kanunnik
Van der Paele" en "Margaretha Van Eyck" zal te
bewonderen zijn.
Ook het Sint Janshospitaal herbergt een keur aan
kunstwerken uit de Late Middeleeuwen.
------------------------------------------------------------------

Einde september 2020: uitstap naar Gent.
Sint-Janshospitaal in Brugge

Bewondering van het nieuwe Bezoekerscentrum
in de Sint Baafskathedraal en van het Lam Gods
in de gerestaureerde Sacramentskapel. In de
namiddag bezoeken we de Sint Baafsabdij, waar
zich de grafsteen van Hubert Van Eyck bevindt.
-----------------------------------------------------------------Buiten deze Van Eyckuitstappen worden in
Maaseik in het Van Eyckjaar 2020 nog lezingen,
concerten, tentoonstellingen en andere
activiteiten georganiseerd.

Ontwerp van het nieuwe Bezoekerscentrum in de
Sint-Baafskathedraal in Gent.

We houden u verder op de hoogte.
www.patersangerskring.org
www.maaseikvaneyck.be

