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Nieuwe aanwinst: schilderij voor haardafsluiting,
boerderij langs vaart met figuren, 19e eeuw

Zoals u bekend, werkt het museum gestaag aan een collectie,

die illustratief is voor de onderwerpen die het museum in de

diverse afdelingen behandelt. Wekelijks neemt die collectie toe

door voornamelijk donaties en ook af en toe

een aanschaf. Via deze nieuwsbrief willen

we u (met medewerking van André Fraats

en Willy Gilissen, die zich met de registratie

van de collectie bezig houden) vanaf januari

volgend jaar ook op de hoogte houden van

de uitbreiding van de collectie. 

Dit jaar werd onze collectie o.a. aangevuld

met een negentiende-eeuws naief, maar

charmant Nederlands schilderij dat dienst

deed als haardafsluiting (zie hiernaast).

Het stelt een boerderij met boerenerf,

schuren, hondenhok, vaart en wassteiger

voor en gaat onderdeel uitmaken van de

permanente expositie over het werkend

leven van onze voorouders, die vorm wordt

gegeven in het tweede deel van de gang

van de eerste verdieping (bij de apotheek),

waar ook de laat-negentiende-eeuwse

gegraveerde ramen uit de apotheek van de

Wycker Brugstraat een plaats zullen krijgen.

De zeer succes-

vol verlopen

eerste

Maand van d e

Roman ti ek

werd afgesloten

door een Bal

Masqué op 30

september met

een optreden

door Pyure.

De plannen voor

volgend jaar

worden al

gesmeed!

Website

Op de website

museum.ursulinenconvent.com

vindt u informatie over het

Internationaal Museum voor

Familiegeschiedenis.

De website biedt u ook

informatie over activiteiten en

bijzondere evenementen.



Expositie Annelie Pieters
en Sara Khosrovani

Annelie Pieters is 30 jaar keramiste en dit viert zij

met een verkoopexpositie in de kapel van Museum

Het Ursulinenconvent. Haar keramieken, in deze

expositie getoond in combinatie met schilderijen

van Sara Khosrovani, staan borg voor een zeer

bijzondere en verrassende expositie.

Locatie: Kapel Sterre der Zee.

Tijden:   Zaterdag 28 oktober 2017, 14.00–17.00.     

Zondag 29 oktober, 11.00–17.00 uur.

Toegang vrij.

Sonore klanken!

Excellent Concerten van Peter Caelen

• Johannes Brahms-Sonate in f opus 120 nr. 1

• Bohuslav Martinu-Sonatine

• Robert Schumann-3 Phantasiestücke opus 73

• Eric Satie-Twee stukken voor piano solo

• Gabriel Pierné-Canzonetta opus 19

• Germaine Tailleferre-Arabesque

• Leonard Bernstein-Sonate

Klarinettiste Annemiek de Bruin heeft ondanks haar jonge leeftijd al

een grote staat van dienst.

Zo trad ze al op tijdens het festival van Janine Jansen en soleerde

ze met groot succes met het Brabants Orkest. Tegenwoordig stu-

deert ze bij de uit onze contreien afkomstige Arno Piters. Samen

met haar vaste partner Jan Gruithuyzen (piano) zal zij een divers

programma brengen! 

Locatie: Kapel Sterre der Zee.

Tijden:   28 oktober 2017, aanvang 20.00 uur.

Toegang: € 20,-.(tot 27 jaar: € 10,-)

28 en 29
oktober

28

oktober



500 jaar protestantisme, ook in Eijsden

Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat de Duitse

monnik Maarten Luther 95 stellingen publiceerde tegen de

misstanden in kerk en samenleving. Het werd het begin van een

woelige en spannende tijd waaruit de Reformatie werd geboren en

waarin Luther en Calvijn een centrale rol spelen. De kerkenraad

van de Protestantse Gemeente Eijsden nodigt u uit voor een

middagprogramma rond de herdenking van deze gebeurtenis.

Aan de hand van filmbeelden wordt tijdens deze Hervormingsdag

de vraag gesteld wat er toen gebeurd is en laten we onze

gedachten gaan over wat we daar vandaag nog van merken.

Na de pauze vertelt Drs. Anke Meerburg over de geschiedenis van

het protestantisme in Eijsden.

Locatie: Salle des Armoiries, Museum Het Ursulinenconvent.

Tijden: 31 oktober, aanvang 15.00 uur.

Toegang vrij.

Allerzielenavond

Tijdens deze bijeenkomst worden de overledenen 

van afgelopen jaar herdacht. Deze avond wordt

georganiseerd door Het Christina Koor uit Eijsden in

samenwerking met Brigitte Bollen Uitvaartverzorging.

Het is een avond met teksten en muziek.

Tijdens de avond worden de namen van dierbare

overledenen genoemd.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinen-

convent.

Tijden: 2 november, aanvang 19.00 uur.

Toegang vrij.

31
oktober

2
november



Franse chansons

In het kader van Festival Vocallis vindt één van de concerten
plaats in de kapel van ons museum. Maandag 6 november treedt
zangeres Charlotte Haesen samen met het Tobalita Strijkkwartet
op. Zij brengen Franse klassiekers van o.a. Yves Montant, Barbara
en natuurlijk Jacques Brel ten gehore.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.
Tijden: 6 november, aanvang 20.30 uur.
Toegang: € 15,-.

Genootschapsdag Stichting Eugène Dubois

Programma:

13.00   Ontvangst met koffie/thee.
13.30   Prof. Joep Geraedts: Welkom.
13.35   Ir. Jean Pierre Warrimont en prof. Joep Geraedts:

De Stichting en het Genootschap Eugène Dubois.
14.00   Dr. Paul Albers: Vindplaatsen van Dubois revisited.
14.45   Film over de Apothekerstuin met aansluitend bezoek aan

de tuin en koffie/thee en vlaai.
15.30-16.15 uur Prof. Carel van Schaik: De cephalisatietheorie

van Dubois, oftewel de relatie tussen lichaamsgrootte en 
herseninhoud.

16.15   Dr. Jan Boom: Cephalisatie nader bekeken.
16.45   Discussie.

17.00   Sluiting.

Locatie: Salle des Armoiries, Museum Het Ursulinenconvent
Tijden: 10 november, aanvang13.00 uur.
Toegang vrij voor leden van het Genootschap.

De Stichting Eugène Dubois wil de leden van het Genootschap
Eugène Dubois en de Duboisfellows die de genootschapsdag
op 10 november 2017 willen bijwonen vragen om zich vóór
5 november 2017 per email aan te melden op het email adres van:
j.p.warrimont@wxs.nl

Het vermelden van uw naam is voldoende. U kunt een introducé
meenemen. Neemt u een introducé mee dan ook deze naam ver-
melden. 

6
november

10
november



Opus 1 – Concert Michelle Powell en Aude St-Pierre

Michelle Powell en Aude St-Pierre spelen solo en à quatre mains

de eerste composities van Beethoven, Brahms, Chopin, Debussy,

Haydn, Liszt, Mendelssohn, Mozart, Rachmaninoff, Schubert,

Schumann en Tschaikovsky.

Gepresenteerd door Hein Moors in de rol van Johann Friedrich

von Elfenbein.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.

Tijden: 10 november, aanvang 19.30 uur.

Toegang: € 10,-/€ 5,-.

De schijnwerper op Eijsdens jeugd.
Concert door jonge musici

In de traditie van Stichting Chrisjteijn hoort een concert door jonge

musici uit Eijsden en omstreken. Ook dit jaar is er een concert door

meisjes en jongens die, vooral instrumentaal, hun vaardigheid in

muziek willen laten horen. Naast de leden van de twee plaatselijke

harmonieën, de Koninklijke Oude Harmonie en de Koninklijke

Harmonie Ste.-Cécile, treden ook leden van Stichting Popmuziek

Eijsden-Margraten (SPEM) en leerlingen van Edith Rutten en

Karlien Opsteeg op. 

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinenconvent.

Tijden: 19 november, aanvang 15.00 uur.

Toegang: € 10,- (inclusief een consumptie).

Voeren in de ‘Groote Oorlog’

Lezing door Rik Palmans voor de Stichting Ontbrekende Verhalen

uit Limburg – Memorial Eijsden 2018

De Belgische buurdorpen van Eijsden maakten al op de eerste dag

van oorlog, op 4 augustus 1914, kennis met de Duitse invallers.

Via Moelingen staken ze de Maas over om de fortengordel van

Luik te omsingelen. De Duitsers hadden zich niet gerekend op de

felle tegenstand van het Belgische leger. Ze reageerden hun frus-

tratie daarover ook tegen de burgerbevolking af. Overal meenden

ze franc-tireurs te zien: burgers die tegen de internationale krijgs-

wetten in de wapens opnamen tegen militairen. Dat leidde tot zware

represailles, waarbij in totaal ongeveer zesduizend burgers de dood

vonden en tal van dorpen en steden in de as werden gelegd.

Ook Moelingen, vlak over de grens in België, viel dat lot ten deel.

Het merendeel van de bevolking vluchtte daarop naar Eijsden;

later werden de meesten van hen overgebracht naar een kamp in

19
november

10
november

21
november



Oldebroek. Er verschenen in de internationale pers van die dagen
opvallend veel foto’s van het verwoeste Moelingen. Oorlogscorres-
ponden waagden zich vanuit Maastricht niet dieper in het oorlogs-
geweld. Dus vlug even de grens over en dan weer naar het veilige
hotel in het neutrale Nederland. Voor de inwoners in het bezette
België begonnen vier jaren van ontbering en isolement. Een groot
deel van de agrarische en industriële productie, die op zich al sterk
achteruit ging, moesten ze afdragen aan de Duitsers.
De bewegingsvrijheid werd beperkt; reizen over de landsgrens was
nagenoeg helemaal onmogelijk. Zeker nadat de Duitsers heel de
grens tussen Nederland en België afsloten met een elektrische
draad. Ondanks het levensgevaar probeerden duizenden toch nog
de draad te passeren; hoeveel er daarbij het leven verloren is niet
met zekerheid bekend.
In Voeren herinnert vooral de spoorweg, met de brug over de
Voervallei in Sint-Martensvoeren en de tunnel van Veurs, aan de
Eerste Wereldoorlog. De Duitsers legden die lijn aan omdat de
vroegere verbinding, de IJzeren Rijn, tussen het Roergebied en
het westen van België, over neutraal Nederlands grondgebied liep;
voor militaire transporten was die dus niet meer bruikbaar.
Aan de oorlogsellende kwam pas een einde toen aan de grens-
overgang tussen Moelingen en Eijsden de Duitse keizer weg sloop
van het strijdtoneel dat hij vier jaar eerder had helpen ontketenen.
De wederopbouw kon beginnen.

Locatie: Salle des Armoiries,
Museum Het Ursulinenconvent
Tijden: 21 november, aanvang 20.00 uur.
Toegang: € 5,- (inclusief een consumptie).

SinterKerstmarkt

Op zoek naar dat ene, originele Sinterklaascadeau? Of iets moois voor Kerstmis? Tijdens de

SinterKerstmarkt bieden tal van kunstenaars, goud- en zilversmeden, en andere handelaren hun

waren aan. Ook is er een hoek met Streekproducten en zal het in het Ursulinenconvent gebrouwen

bier van de Breuster Brouwers verkrijgbaar zijn.

Locatie: Kapel Sterre der Zee, Museum Het Ursulinen convent.

Tijden: 25 en 26 november, 11.00-1700 uur.  Toegang vrij.

25 / 26
november


