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Om in de sfeer van de Bronk te komen hebben de Stichting Eijsdens
Verleden en de Stichting Katholiek Erfgoed van 1 tot 10 juni een
expositie samengesteld over de Bronkprocessie en de Bronk.
De expositie werd afgelopen jaar al eens gepresenteerd in het klooster
Hoogcruts met als thema de Sacramentsprocessies in het ZuidLimburgse heuvelland met de aansluitende Broonkfeesten waar de
Cramignons gedanst worden.
Met het feest van Sacramentsdag, dat op de tweede donderdag na
Pinksteren valt, wordt gevierd dat Christus zichzelf onder de gedaante
van brood en wijn aan de gelovigen wil geven en onder de mensen wil
blijven door zijn tegenwoordigheid in de geconsacreerde hostie. Het
Allerheiligste Sacrament (hostie) wordt in een monstrans door een
priester onder een baldakijn in een processie door de straten van de
parochie gedragen. Deze feestdag voert terug tot het Luik van 1246,
toen Juliana van Cornillon erin slaagde om de bisschop van Luik ervan
te overtuigen om dit feest in te stellen. De Bronk werd een belangrijke
feestdag voor de parochies in het heuvelland. De schutterij trekt
met bielemannen vroeg uit om de processieroute te verkennen.
Na de Hoogmis wordt de processie opgesteld en trekt vervolgens door het dorp. Onderweg zijn er één of meer rustaltaren.
Na binnenkomst wordt het Allerheiligste aanbeden in het
Tantum ergo. De Bronk is ook een familie- en dorpsfeest.
Straten en huizen langs de route worden versierd en op
pleinen en in de straten wordt de cramignon gedanst.
De expostitie toont een overzicht van de de Bronk(processie)
in Eijsden, Mesch, Oost-Maarland, Noorbeek en Eckelrade
door de jaren heen.
Locatie: Salle des Armoiries,
Museum Het Ursulinenconvent
Tijdstip: Dagelijks 11.00-17.00 uur
Entree: vrij, toegang via de museumreceptie

Argentijnse week
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2 juni: De gehele middag op het terras van het museumcafé Argentijnse muziek, hapjes, wijnen en rond 17.00 uur vernissage expositie
van meer dan 30 Argentijnse kunstenaars en Andres Cimas Ramos uit
Barcelona.
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6 juni, 12.00-17.00 uur: Mogelijkheid om samen te schilderen met
Argentijnse kunstenaars.
17.30-18.30: Geblinddoekt proeven van Argentijnse wijnen “A Journey
through the Calchaqui Valleys”, met een Argentijnse vinoloog en met
Argentijnse muziek uit het noorden van Argentinië.
Reserveren noodzakelijk, kosten  15,-.
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9 juni: 13.30 -14.45 uur: Bezoek expositie in de Kapel Sterre der Zee in
het Ursulinenconvent en vervolgens 14.45-15.15 uur: veiling Argentijnse kunst (opbrengst voor het goede doel), entree vrij.
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Concert Fenna Ograjensek: Op zoek naar Utopia
Waar Bertolt Brecht zich steeds vaster bijt in de sociale daadkracht van een
overheidssysteem, probeert Jacques Brel juist aan de samenleving te ontsnappen. Een mooie tegengestelde beweging als emotionele en muzikale lijn van de
voorstelling: fight or flight, actie of vlucht, politiek-geëngageerd of escapisme. De
voorstelling van een droomwereld versus de grauwe dagelijkse werkelijkheid van
negen tot vijf en de krachten die die wereld aan elkaar verbinden of juist van elkaar vervreemden.
Met titels als “Ne me quitte pas”, “Als ich dich in meinem Leib trug” en “Gymnopedie no.3”.
Fenna Ograjensek wordt begeleid door Jos Dobbelsteijn op saxofoon en Carlo
Plaum op accordeon.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent
Tijdstip: 9 juni 15.30-16.30 uur
Entree:  15,-.

Eugène Dubois Zomerlezing Wil de echte Homo erectus nu opstaan?
Nieuwe inzichten over de Pithecanthropus fossielen van Eugène Dubois,
door Prof. Dr. José Joordens, Naturalis Biodiversity Center Leiden en Eugène
Dubois hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.
Eind 19e eeuw ging Eugène Dubois, geïnspireerd door Darwin en Haeckel,
in het toenmalige Nederlands-Indië op zoek naar fossiele resten van een overgangsvorm tussen apen en mensen. Bij Trinil, aan de oever van de Solo Rivier
op Java, vond hij wat hij zocht: te midden van vele dierfossielen werd een
schedelkapje, een dijbeenbot, en een tweetal kiezen opgegraven. Na grondige
studie wees Dubois de overblijfselen toe aan de uitgestorven mensachtige
Pithecanthropus erectus. Tegenwoordig noemen we die soort Homo erectus,
en zijn er veel meer fossielen van bekend uit zowel Afrika als Eurazië. Al sinds
1895 woedt er tussen wetenschappers felle discussie over één van Dubois
fossielen: Femur I. Dit beroemde dijbeenbot, hoewel per definitie Homo erectus,
lijkt op dat van moderne mens en niet op de andere dijbeenbotten die we inmiddels van Homo erectus kennen. Hoe zit het nu? Had Dubois wellicht niet één,
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maar twee soorten te pakken?
In deze zomerlezing gaat Prof. Joordens terug
naar Trinil, waar sinds 2016 opnieuw veldonderzoek wordt gedaan naar de geologie, herkomst
van de fossielen en ouderdom van de verschillende aardlagen. Met hedendaagse methodes en
de modernste technieken (drones, datering, CT
scannen) kunnen we voortbouwen op de spectaculaire resultaten van Dubois. We zullen zien dat
de complexiteit van de geologie en de typische
verwering van de fossielen een nieuwe blik mogelijk maken op Dubois “Pithecanthropus”, en de
evolutie van vroege mensachtigen op Java.
Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent
Tijdstip: 16 juni 11.00 uur
Entree:  5,-.
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Zaterdag 3 augustus: Museumnacht!! Voor de vierde keer in successie bereiden
de vrijwilligers van Museum Het Ursulinenconvent zich voor op een spectaculaire
Museumnacht. Inschrijven hiervoor is mogelijk vanaf half juli! Groepjes bezoekers
leiden wij dan rond in het museum waar u diverse acts kunt verwachten rondom
het thema Bezet – Verzet – Bevrijd. Houd uw mail in de gaten! Volgende maand
meer informatie!
September 2019: Maand van de Romantiek. Ook hiervoor vorderen de voorbereidingen gestaag. Onze maand van de Romantiek staat, zoals te verwachten valt in
het jaar dat de gemeente Eijsden-Margraten gedenkt en viert dat 75 jaar geleden
Zuid-Limburg werd bevrijd, in het teken van Oorlog en Vrede. Diverse lezingen en
concerten zullen rondom dat thema plaatsvinden. Ook hier geldt: houd uw mail in
de gaten, wij infomeren u tijdig over ons mooie nieuwe programma!

In de Museumwinkel zijn tegenwoordig
katoenen tasjes te koop (2 euro) om de
aangeschafte boeken, beelden, streekproducten of andere artikelen mee naar
huis te nemen..

