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Geacht PSK-lid
We zijn het jaar 2019 al gestart met drie lezingen: Jos Henkens over de "Annunciaties in de werken van
Van Eyck", Jos Verbeek "Religie, psychologie en/of sociologie" en Roger Janssen "de Kruisheren in Indonesië"
en één uitstap naar Alden Biezen voor de tentoonstelling " 1000 jaar graafschap Loon" en het Gallo-Romeins
museum in Tongeren met de expo over "Stonehenge".
Zaterdag 23 maart staat de volgende uitstap op de agenda:
bezoek aan het vernieuwde Africamuseum in Tervuren.
Vertrek op de parking Achter Olmen om 8.30 uur stipt.
We hebben bijna 50 inschrijvingen en voor 45 deelnemers zijn
gegidste rondleidingen geboekt. De laatste inschrijvers
bezoeken het museum op eigen houtje.
Het museum kent een grote volkstoeloop en vermits we met
een relatief grote groep zijn, zullen we gedisciplineerd moeten
te werk gaan.
We zijn ingedeeld in drie groepen (A - B en C) van
15 personen: iedere groep heeft een gids.
De 1ste rondleiding is om 11 uur voor de drie groepen: een
architectuur rondleiding "A Blend of Africa".
Einde om 12.30 uur.
De 2de rondleiding is om 15.30 uur voor groep A en B en om 16 uur voor groep C: een geschiedkundige
rondleiding "Het Africamuseum herbeken. Einde respectievelijk om 17.00 uur en 17.30 uur.
Vertrek van de autobus om 18 uur.
De middagpauze is ruim genomen omdat de geïnteresseerden dan in de mooie tuin kunnen rondwandelen, of
eventueel het museum verder verkennen.
Er is een groot restaurant/cafetaria in het museum, maar mensen die buiten het museumpark in het centrum
van Tervuren willen lunchen (een paar honderd meter er vandaan) kunnen met hun entreekaart in en uit het
museum.
Zaterdag 25 mei hebben we onze volgende uitstap naar Valkenburg en Maastricht.
's Morgens bezoeken we het Heiligdom van Sint Gerlach in Houthem-Valkenburg, met een film over de
geschiedenis van Sint-Gerlach, de fresco's in de kerk, de schatkamer van het stift, de expo over Hildegard von
Bingen en de fraaie mozaïek van de stiltekapel. In de namiddag krijgen we rondleidingen met gids op de
tentoonstelling van "De Meester van Elsloo" in het Bonnefantenmuseum van Maastricht.
Een uitnodiging met gedetailleerd programma volgt nog.

Zaterdag 29 juni: bezoek aan Doornik, stad van Rogier Van der Weyden, de stad met zijn prachtig
Musée de Beaux Arts, zijn belfort en kathedraal beide op het werelderfgoed van de Unesco.
Met vriendelijke groet namens het bestuur van de Pater Sangerskring.
Webstek: www.patersangerskring.org

