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Geacht PSK-lid

Het jaar 2015 loopt ten einde en we willen even terugblikken op de
activiteiten van de voorbije herfst. We organiseerden drie lezingen
netjes gespreid over de maanden september - oktober en november:
Jos Engelen over "Bedevaarten in het Maasland" - Jos Henckens over
het Turijns Milanees Getijdenboek en Guido Sweron over zijn boek
"Door de oorlog moeten lijden", het WO I verhaal in de Voerstreek.

Euregionaal waren we in oktober te gast in Sittard en mochten we
een ganse dag van "Historisch Sittard" smaken, letterlijk en figuurlijk.
De uitreiking van de Pater Sangersprijs 2015 op het stadhuis van
Maaseik op 23 oktober ging naar de Kulturverein Selfkant.
We maakten twee grote uitstappen naar Amsterdam, in de
Hermitage en de Hortus Botanicus de dubbelexpo "Napoléon -
Alexander en Joséphine, een verhaal van vriendschap, oorlog en
kunst.
Door omstandigheden zat de bus maar halfvol, maar de uitstap en
vooral de gidsen vielen bij de groep ten zeerste in de smaak.
Op 8 november trokken we naar Essen en dit was voor velen een
verrassing: de Villa Hügel van de Krupp-dynastie sprak tot de
verbeelding en we werden 's middags vakkundig rondgeleid in de
gouden schatkamer van de Dom.
Ook voor 2016 staan er topactiviteiten op onze agenda: de
tentoonstelling van Jherominus Bosch in 's Hertogenbosch moet het
hoogtepunt worden van het voorjaar.

We kunnen u tijdens de Kerstdagen al de tentoonstelling "Pater
Sangers 1915-1987" in het streekmuseum van zijn geboortedorp
Stevensweert op 25-26 en 27 december van harte aanbevelen.

Voor de ACTIVITEITENKALENDER van 2016 verwijzen wij u
graag naar de website: www.patersangerskring.org.

Prettige feestdagen vanwege het bestuur


