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Van boven
Vierhonderd geïnteresseerden stonden afgelopen
zondag op het voetbalveld
van Sint Geertruid te wachten op de aankomst van de
grote onbekende. De jubileumprins (6x11 jaar) van
Sint Geertruid zou per auto
arriveren. Plotseling zoefde
echter een helikopter over de
hoofden van de aanwezigen
en moest het voetbalveld met
spoed worden’ ontruimd’. De
helikopter landde vervolgens
op de middenstip. Groot was
de verbazing toen daar de
nieuwe heerser van De Kleinderrere uitstapte. Hij werd
gepresenteerd zoals normaal
alleen Feyenoord nieuwe
aankopen in De Kuip aan het
volk toont.
De ‘aankoop’ in Sint Geertruid bleek Prins Barry 1e te
zijn. Hij als jubileumprins
krijgt dit jaar steun van zijn
vrouw, prinses Franca van
Vlokhoven.
Foto: Gert Lammer
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n veel gemeenten is het al langer het
geval, maar nu is ook in Meerssen
de laatste gemeentegids in gedrukte
vorm verschenen. De gemeente laat
bij het afscheid van de papieren gids
weten dat er voldoende alternatieven
zijn. ‘Het gros van de informatie uit
de gids is beschikbaar op internet via
zoekmachines’. Het is niet met zoveel
woorden gezegd, maar de boodschap is:
‘Google is your best friend.’ Die vlieger
gaat helaas niet voor iedereen op. Het
gros van de ouderen boven de 75 jaar
beschikt niet over internet. Het valt hen
niet kwalijk te nemen dat ze de digitale
ontwikkelingen niet meer gevolgd hebben. Daarom valt het uitwuiven van de
drukpers 15 jaar te vroeg. Je kunt deze
laatste der Mohikanen niet op deze
manier voor het blok zetten.
		
Sjak Planthof

RUBEN L. OPPENHEIMER

MARGRATEN Historie alle soldaten Amerikaans kerkhof bekend

Profielen klaar
Acht jaar na het aanmaken van
het eerste herdenkingsprofiel
in de digitale Fields of Honor
- Database is nu voor de laatste van de 7301 Amerikaanse
soldaten die op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten
begraven soldaten liggen, een
profiel aangemaakt.
Deze profielen bevatten informatie over het leven van de soldaat,
de militaire diensttijd en, indien
beschikbaar, een persoonlijke foto.
Hiermee is de database, een project
van de Stichting Verenigde Adop-

tanten Amerikaanse Oorlogsgraven, de omvangrijkste bron van
informatie over de Margratense
soldaten. Zo zijn alle foto’s die tijdens het eerbetoon De Gezichten
van Margraten op de begraafplaats
te zien waren, terug te vinden in
de database. Inmiddels zijn dat er
4.600.
In 2008 werd door een groep adoptanten gestart om foto’s van en
informatie en documentatie over
deze soldaten digitaal te bewaren.
Acht jaar lang deden vrijwilligers
onderzoek om nieuwe informatie
boven water te krijgen. Voorzitter

Sebastiaan Vonk: “Hier zit tienduizenden uren werk in van onze vrijwilligers.”
Overigens zijn niet alleen in Margraten alle soldaten terug te vinden via een herdenkingsprofiel,
de stichting heeft ook de 17.000
soldaten die begraven liggen in Ardennes en Henri-Chapelle in beeld
gebracht.
De komende jaren richt de stichting zich ook op drie andere Amerikaanse Begraafplaatsen, namelijk
de Amerikaanse Begraafplaatsen
Epinal en Lorraine (in Frankrijk) en
Luxembourg.

Ook dit jaar weer wordt de
traditionele
(jeugd)Heuvelland-prinsenfoto
gemaakt.
Zorg dat jouw prins niet ontbreekt!

De prinsenfoto is een initiatief van
Sociaal Culturele Raad Valkenburg
in samenwerking met de weekkranten van 1Lokaal, waar ook 1Eijsden/
Margraten deel van uitmaakt.
Deelnemers dienen zich vooraf wel
even aan te melden via:
scr@kunstencultuurraad. Of via

Samenwerking, geen
fusie! Van Loo legt uit

Gemeenteberichten
Eijsden-Margraten
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GEZOCHT
Jouw tip, ons verhaal
De redactie van deze krant
is voortdurend op zoek
naar bijzondere mensen en
opmerkelijke initiatieven.
Heeft u een tip voor een mooi
verhaal? Laat het ons weten
via mailadres
red1eijsdenmargraten@concentramedia.nl

Prinsen op de foto
Alle officiële jeugdprinsen, jeugdprinsessen, ministers en narren uit
Valkenburg, Vaals, Eijsden-Margraten, Meerssen, Simpelveld en Gulpen-Wittem gaan op de inmiddels
vertrouwde gezamenlijke prinsenfoto.
De groepsfoto wordt de week voor
carnaval in deze krant groot afgedrukt.
De foto zelf wordt zaterdag 18 februari in Valkenburg gemaakt. Om
10.30 uur worden alle jeugdige
heersers in de Geulstad verwacht.

Haegerhofplein 20, 6269 DR Margraten.
In de aanmelding dient men te vermelden: naam vereniging, namen
prins/prinses/nar, telefoonnummer
en mailadres van contactpersoon
vereniging.
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