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Zeer gewaardeerde donateurs,
1972 – 2012
~40 jaar ~
Stichting Dr. Winand Roukensfonds.
In 2012 bestaat de stichting Dr. Winand Roukensfonds 40 jaar en dat willen we natuurlijk samen met onze
donateurs vieren. Het bestuur werkt inmiddels aan de voorbereidingen van een speciaal
jubileumprogramma. Wij zullen u over deze jubileumactiviteiten op een later tijdstip informeren.
Ook kunnen wij u vast verklappen dat wij een nieuwe locatie hebben gevonden voor de NUL zitting in
2012. De naam van de locatie houden we echter nog even geheim. Hiervan krijgt u, na ontvangst van uw
donatie, tijdig bericht.
Graag willen wij nog uw aandacht vestigen op de najaarslezing, op zaterdagmiddag 15 oktober van
15.00-18.00u in het klooster Wittem. De lezing met als titel: “Bedevaartplaatsen in Limburg” zal verzorgd
worden door de heer Antoine Jacobs. Na de lezing volgt een rondleiding door het klooster.
Uiteraard krijgt nieuwe Limburgse literatuur nog steeds de volle aandacht van de stichting en een plaats in
onze Volkskundige Bibliotheek, welke is ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek van Maastricht.
Ook in 2011 willen wij u vragen ons te steunen met een donatie, ter instandhouding van onze
Volkskundige Bibliotheek.
Als tegenprestatie bieden wij onze donateurs en sponsoren:
1. Gratis toegang tot de Volkskundige Bibliotheek in de Universiteitsbibliotheek aan de Grote
Looiersstraat 17 te Maastricht;
2. Aan het einde van dit jaar, de gelegenheid om voor 2 personen toegangskaarten te bestellen voor
de jaarlijkse viering van de Dies Natalis van de Narren Universiteit Limburg.
3. Dit najaar, op zaterdag 15 oktober 15.00 uur lezing door dhr. Antoine Jacobs, gevolgd door een
rondleiding. Voor aanmelden en adres locatie zie volgende pagina van deze brief.
Mogen wij ook dit jaar weer op uw donatie rekenen?
Wij zien uw gewaardeerde bijdrage graag tegemoet op ons: bankrekening nummer 67 93 62 738 t.n.v.
penningmeester Dr. Winand Roukensfonds, of giro nummer 31 80 118 t.n.v. penningmeester Dr. Winand
Roukensfonds. Alvast hartelijk dank voor uw steun.
Met vriendelijke groet,
Namens het Dr. Winand Roukensfonds
Voorzitter: Prof. Dr. W.H.F.W. Wijnen en Secretaris: Mw. U.A.J.H.P. Wehrens-Prick
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Uitnodiging voor de lezing en rondleiding op 15 oktober 2011, 15.00-18.00 uur
Locatie: Klooster Wittem, Wittemer Allee 32, te Wittem, met als onderwerp:
‘Bedevaartplaatsen te Limburg’.
Spreker voor deze middag is: Dhr. Antoine Jacobs "historicus en deskundige op het gebied van
bedevaarten". Dhr. Jacobs is historicus van professie, verbonden aan het Titus Brandsma Instituut
in Nijmegen en heeft medewerking verleend aan publicaties over bedevaarten.

Klooster Wittem; Rijk verleden en levendig heden
Het is al jarenlang een topper in het toeristische en cultureel aanbod van deze regio: een rondleiding door
redemptoristenklooster in Wittem. Een rondleiding die bovendien grotendeels is toegespitst op dié
vakantieganger in ons gebied, die graag iets meer wil weten over de geschiedenis en de (geloofs)cultuur
van de mensen die in onze prachtige Heuvellandregio wonen. De invloed van kerk en klooster Wittem op
de mensen die hier wonen is door de eeuwen heen bijzonder groot is geweest.
Na de lezing door de heer Jacobs is er een pauze waarna er een rondleiding volgt door Het
redemptoristenklooster in Wittem. We gaan letterlijk op bezoek in het Klooster Wittem.
Misschien bent u er ooit wel eens naar binnen gelopen, om even te bidden of gewoon maar wat rond te
kijken in de kerk, een van de kleine kapellen, de schitterende Kloosterboekwinkel of de Gerarduskapel.
Maar was u ook al eens in de sacristie, de refter, de grafkelder, de monumentale bibliotheek? Welnu, op
15 oktober krijgt u daar alle gelegenheid toe. Na de lezing worden de aanwezigen verdeeld in groepjes,
zodat de ervaren rondleiders volop aandacht kunnen geven aan hun metgezellen!
Wittem is een van de grootste bedevaartsplaatsen van ons land, die jaarlijks zo’n 170.000 kerkgangers
trekt. Klooster en kerk worden sinds 1836 beheerd en bewoond door de paters redemptoristen. Deze
congregatie bracht naast de in Wittem vereerde Gerardus Majella ook bekende mensen als Willem van
Rossum (de latere kardinaal) en Peerke Donders voort. Ook op kunstgebied deden de paters van zich
spreken!
Meer informatie over het Klooster Wittem: zie www.kloosterwittem.nl
Aanmelden: Bij voorkeur kunt u zich aanmelden via e-mail op p.u.wehrens@planet.nl, graag met

vermelding van ‘WRF lezing/rondleiding’ uw naam, adres en aantal personen. (Bij aanmelding
rekenen wij op uw komst!).
Wanneer u niet via e-mail kunt reserveren, dan verzoeken wij u onderstaande inschrijfformulier in te
vullen en voldoende gefrankeerd aan ons retour te zenden vóór 30 september 2010 naar onderstaand
adres: WRF p/a U. Wehrens-Prick , Torenstraat 9, 6333 BC Schimmert

 Hierlangs afknippen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJFFORMULIER (Bij aanmelding rekenen wij op uw komst!)
Naam…………………………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………
E-mail adres ……………………………………………………………………
Telefoonnummer………………………………………………………………
Doorhalen wat NIET van toepassing is.

Nemen graag deel aan de lezing

JA / NEE

Aantal personen:

Nemen graag deel aan de rondleiding

JA / NEE

Aantal personen:
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