
De vierde lezing over de ‘Groote Oorlog’ door Dr. Luc Vandeweyer was eens te meer een
voltreffer van formaat. De overlevingsstrategie van het Belgisch leger tijdens de Eerste
Wereldoorlog was een aangrijpend verhaal dat fenomenaal gebracht werd door Luc
Vandeweyer: de talrijke aanwezigen hingen dan ook aan de lippen van deze begaafde spreker.
Er staan nog twee avonden komende herfst op de agenda over ‘de draad’ en
‘Maaseikenaren aan het front’.

Op zaterdag 4 mei trokken we met een 20-tal belangstellenden naar Hamont-Achel. In het
documentatiecentrum van de stad werden we verwelkomd door Luk Van de Sijpe, de man
waarrond het bij de geschied- en heemkundige kring “De goede Loonse stede Hamont” draait.
Een bevlogen gids, die ons rondleidde in het mooie en grote documentatiecentrum: we
maakten een stadswandeling, bezochten de Sint-Laurentiuskerk en sloten af in de mooi
gerestaureerde, en nog steeds in werking zijnde, Napoleonsmolen. De middag werd afgesloten
in de Achelse Kluis, waar we een trappist nuttigden, alvorens in de kluis zelf de Vespers bij te
wonen. Sommigen hadden zelfs 2 trappisten nodig om de Vespers vlot te kunnen meezingen.

Voor de vakantie staat er nog het één en ander op de agenda: nog één lezing en wel op
donderdag 23 mei in de Beurs: Standaard-columnist Ruben Mersch komt dan spreken over
zijn boek “Oogklepdenken”.
Nog twee uitstappen in juni: zaterdagmiddag 8 juni een bezoek aan kunstsmid Guido
Luyten in Roosteren en daarna een wandeling door Joods Grevenbicht o.l.v. bestuurslid
Jean Knoors.
Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid voor de liefhebbers deze uitstap per fiets te doen.

Zondag 16 juni plannen we dan onze jaarlijkse grote trip naar Amsterdam. Het wordt een
Joodse dag met bezoek aan de Portugese Synagoge, het Joods Historisch Museum en de
Hollandsche Schouwburg in de voormalige Jodenwijk. Meer info vindt u al op onze website
www.patersangerskring.org onder de rubriek “ACITIVITEITEN”.

Het uitgebreid programma, met mogelijkheid tot inschrijven, wordt u binnenkort toegestuurd.

Voor meer informatie zie onze website: www.patersangerskring.org
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