
 

 
Geacht PSK-lid 
 

Onze BESTE WENSEN VOOR 2020 

Het bestuur van de Geschied- en Oudheidkundige vereniging Pater Sangerskring uit Maaseik wenst u 

en uw familie een gezond, vreugdevol en cultureel hoogstaand 2020. 

Wij zullen dit jaar zeker focussen op het Van Eyckjaar 2020 om, samen met het Van 

Eyckplatform Maaseik en de stad Maaseik, tal van evenementen en bezoeken te organiseren. 

 
Omdat ons ledenbestand niet meer van de jongste is, houden we er rekening mee, dat mensen die 
iets moeilijker te been zijn, bij onze uitstappen ook nog aan hun trekken kunnen komen. 
Op onze daguitstappen organiseren we geen diners maar laten we de reizigers vrij om in de ruime 

middagpauze, zelf de inwendige mens te sterken, om nadien voldaan en uitgerust het 
middagprogramma te kunnen afwerken. Dit is onze filosofie, die we al jaren aanhouden. 
Een koffie met gebak voor of na aanvang van het programma, wordt wel in de mate van het 
mogelijke voorzien. 
 

We willen u hierbij het programma 2020 voorstellen 

16.01.20 20u De Beurs: “De portretten van Jan Van Eyck” een lezing door Jos Henckens en José 

Raets. 

15.02.20 Europalia Romania: een dubbeltentoonstelling “Dacia Felix” in het Gallo-Romeins 

museum in Tongeren en namiddag “Roots, de beschavingen van de Beneden-Donau” in het museum 

Grand Curtius in Luik. 

05.03.20 20u Aula Minderbroedersklooster: “De restauratie van het Lam Gods”, een lezing door 

Prof. Anne van Grevenstein, restaurator en adviseur van de Sint Baafskathedraal te Gent. 

14.03.20 bezoek aan de prestigieuze Van Eycktentoonstelling “Een optische revolutie” in het MSK 

Gent met voormiddagrondleiding in de Sint Pietersabdij. Deze uitstap is helaas uitverkocht. 

06.05.20 20u De Beurs: lezing Guus Janssen “Rees en Kalkar, steden aan de Duitse 

Nederrijnregio” 

09.05.20 Excursie o.l.v. Guus Janssen naar Rees en Kalkar, historische stadskernen aan de Rijn. 

20.06.20 Daguitstap naar Brugge: Sint Janshospitaal en Groeningemuseum met de 

tentoonstelling “Jan van Eyck in Brugge” over zijn Brugse periode aan het Bourgondische Hof. 

19.09.20 Euregionale Contactdag in Maaseik, Pater Sangerskring Maaseik, LGOG Sittard, 

Westelijke mijnstreek en Heimatvereinigung Selfkant. Jaarlijks treffen tussen deze drie 

zusterverenigingen. 

17.10.20 Bezoek aan de keizerstad Aken: een driedubbele expo “Albrecht Dürer war hier” en 

herdenking van de 500ste verjaardag van de keizerkroning van Karel V op 23 oktober 1520 in de 

Dom. 

November 2020: bezoek aan het nieuwe bezoekerscentrum in de Sint-Baafskathedraal te Gent 

“Het Lam Gods weer thuis in volle glorie” en rondleiding in de Sint Baafsabdij met de grafsteen van 

Hubert Van Eyck (1426). 

07.11.20 Tweede Van Ecyksymposium “Harmonie in Muziek en Natuur bij de Van Eycks”, Aula 

van het Minderbroedersklooster, organisatie Van Eyckplatform Maaseik. 

 

Beste mensen , noteer deze data alvast in uw agenda. Het belooft een cultureel 

topjaar te worden. 

 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur van de Pater Sangerskring. 

www.patersangerskring.org 
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