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Activiteit: Online Nieuwjaarsactiviteit 

Wanneer: Maandag 3 januari tussen 20:00 en 21:00 uur 

Locatie: Zoom-videoconferentie 

 

Activiteit:  Rondleiding Regout-album 

Wanneer:  Woensdag 19 januari om 15:00 uur of zaterdag 23 januari om 15:00 

Locatie:  Filmtheater Lumière, Bassin 88 Maastricht   

 
 
 

Geachte leden, 

 

Vol optimisme meldden we vorig jaar nog dat we in de verwachting leefden dat we in 2021 onze 

Kring-bijeenkomsten en activiteiten weer als vanouds konden voortzetten. De onstuitbare opmars 

van het coronavirus leidt er echter toe dat in deze weken voor Kerst, opnieuw een ‘lockdown’ is 

ingevoerd en er zijn opnieuw strenge maatregelen van kracht. We betreuren dat allen uiteraard 

zeer. 

 

Ondanks deze omstandigheden wil het bestuur van de Kring Maastricht u toch zeer goede 

feestdagen toewensen! Uiteraard hopen wij dat we elkaar in goede gezondheid ergens in het 

nieuwe jaar weer kunnen gaan ontmoeten bij de lezingen in de Stay Okay.  

 

Online Nieuwjaarsactiviteit  

Wij zagen er erg naar uit om u te verwelkomen tijdens onze Nieuwjaarslezing en traditionele 

welkomst-borrel, maar de aangescherpte coronamaatregelen verhinderen dat helaas. Desondanks 

willen we de start van een nieuw jaar vol inspirerende lezingen en excursies niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. Daarom nodigen we u graag uit voor een interactieve online-bijeenkomst. 

 

Middels een aantal serieuze en ludieke vragen willen we erachter komen wat er onder onze leden 

leeft. Tijdens de bijeenkomst kunt u interessante weetjes over de Maastrichtse geschiedenis 

uitwisselen. Ook kunt u uw tips voor de mooiste verborgen plekjes in de stad met elkaar delen. 

 



U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een email te sturen naar Bart Zwegers, de 

secretaris van de Kring: b.zwegers@maastrichtuniversity.nl  

 

Rondleiding Regout-album 

Voorts willen we u wijzen op de mogelijkheid om op woensdag 19 januari om 15:00 uur of op 

zaterdag 23 januari om 15:00 deel te nemen aan een rondleiding bij de expositie van het Regout-

album. Gastcurator Tom Cremers zal u alles vertellen over dit rijk geïllustreerde egodocument. 

Het album geeft een unieke inkijk in de vroege industrialisatie van de stad en de topografische 

ontwikkeling van het industrieel imperium van de familie Regout. Aan deelname aan deze 

activiteit zijn voor leden van het LGOG geen kosten verbonden. 

 

Ook voor deze activiteit kunt u zich aanmelden bij de secretaris via: 

b.zwegers@maastrichtuniversity.nl Vermeld hierbij duidelijk op welke datum u aan de 

rondleiding wil deelnemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, namens het kringbestuur, 

 

Bart Zwegers en Lita Wiggers 

 

 

 

Het Bestuur van de Kring Maastricht van het LGOG wenst U 

 

FIJNE KERSTDAGEN & GELUKKIG NIEUWJAAR  
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