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We vieren de vrijheid!
Het is een drukte van belang in deze weken. De voorbereidingen op het weekeinde
waarin wij in de hele regio vieren dat we precies 75 jaar geleden werden bevrijd, zijn in
volle gang. In Eijsden-Margraten en Valkenburg zijn groots opgezette evenementen
gepland. Onze gemeente Gulpen-Wittem doet het wellicht wat op bescheidener wijze,
maar daarom niet minder groots. Op 13, 14 en 15 september is er in een aantal dorpen
in onze gemeente van alles te doen rondom het bevrijdingsfeest. Met heel veel dank aan
lokale verenigingen en particuliere initiatiefnemers!.
Het ’Platform 75 jaar bevrijding Gulpen-Wittem’ is in meer officiële zin verantwoordelijk
voor een aantal activiteiten. En, we zeiden het al eerder, we vinden het fijn dat ons
CultuurFonds Wittem in dat geheel een aardig steentje kan/mag bijdragen. Heel veel
mensen hebben, zo is ons duidelijk gebleken bij de reserveringen, hoge verwachtingen
van het Bevrijdingsconcert dat op vrijdag 13 september plaatsvindt in de Gerarduskapel.
Ruim een maand voor het concert waren alle 375 beschikbare plaatsen al gereserveerd.
Prachtig, maar tegelijkertijd jammer voor de vele mensen die achter het net vissen.
De dag erna, op zaterdag 14 september, vieren we in alle dorpen feest. Waarbij de
toertocht die wordt gemaakt door alle kernen van de gemeente, als het ware de rode
draad vormt van een aantal activiteiten. Met name de start in Mechelen, het
middagprogramma in Gulpen en de afsluiting in Wijlre beloven erg leuk te worden. Maar,
zoals gezegd, ook in andere dorpen zijn heel wat activiteiten gepland.
Voor CultuurFonds Wittem is meteen na dit weekeind de focus alweer verlegd. In oktober
immers start onze najaarsconcertserie met een bijzonder concert met Ierse muziek. U
leest er alles over in onderstaand artikel.
Graag vestigen we uw bijzondere aandacht op een lezing die op 14 oktober plaatsvindt in
de Kloosterbibliotheek. We hebben twee sprekers uitgenodigd om een verhaal te
vertellen over de omstandigheden waarin men net over de Duitse grens die laatste
oorlogsmaanden heeft beleefd. Zeker in Aken was de situatie in die maanden dramatisch.
Ook hierover leest u in het artikel verderop in deze nieuwsbrief.

Spelregels bij concert
Zoals elders al gemeld is het Bevrijdingsconcert op vrijdag 13 september
volledig uitverkocht. Gezien de de drukte op die avond is het goed om
enkele spelregels te hanteren, waarmee we een vlot verloop van een en
ander willen/kunnen garanderen.

 Het concert begint op vrijdag 13 september om 19.45 uur in de Gerarduskapel. De
Gerarduskapel gaat pas om 19.00 uur open. Vroeger komen heeft geen zin,
omdat vanwege een laatste repetitie de deuren tot dat tijdstip echt dicht blijven. De
Gerarduskapel is alleen bereikbaar via de vaste ingang (als je voor het klooster staat
helemaal links).De gereserveerde kaartjes liggen op naam klaar. Ze zijn gratis, maar
moeten voor controle wel bij de avondkassa in ontvangst worden genomen.

 Uiiteraard zijn op deze avond de toiletten (buiten, naast de ingang kapel) geopend.

Voor het publiek zijn die avond alleen de banken op de twee lange zijden (dus
meteen als je de kapel binnenkomt) beschikbaar; de banken aan de korte zijden zijn
voor gasten en de muzikanten/zangers gereserveerd. Houd er rekening mee dat er
alleen vrije zitplaatsen zijn, ook voor de begunstigers van CultuurFonds Wittem.

 Het

concert bestaat uit twee delen. In de pauze is er in de Gerarduskapel geen
drankvoorziening. Uiteraard kan men dan wel even de benen strekken! Na afloop is er
een voor iedereen toegankelijke nazit in de Gerarduszaal naast de
Kloosterbibliotheek. Medewerkers van CultuurFonds Wittem begeleiden u.
Bij het verlaten van de Gerarduskapel is er gelegenheid tot het geven van
een vrije gave, ter dekking van de kosten van dit unieke concert.

Lekker menuutje voor het concert!
Brasserie Duchateau aan de Wittemer Allee 20 (vlakbij Klooster Wittem)
presenteert op 13 september voor aanvang van het Bevrijdingsconcert een
speciaal menu. Ideaal om deze bijzondere avond ontspannen te beginnen.
Het menu wordt geserveerd tussen 16.00 en 19.00 uur. U kunt kiezen uit een
twee- of een driegangen menu voor een prijs van 19,95 euro of 24,95 euro.
Reserveren: tot 7 september via 043-4500363 of info@du-chateau.nl
Tussen 7 en 12 september uitsluitend via het mailadres.
Romige tomatensoep
of
uiensoep gegratineerd
------gebakken varkens medaillons met champignonsaus
of
gebakken zalmfilet met rode pestosaus
-----dessert: vanille roomijs met warme bosvruchten en slagroom

Merain: prachtig openingsconcert
‘Passie voor traditionele muziek!’
Uiteraard zijn we in de afgelopen periode ook druk bezig geweest met het samenstellen
van een mooi najaarsprogramma. Na de zeer succesvolle concertreeks in de eerste helft
van dit jaar willen we ook komend najaar weer van een aantal mooie concerten gaan
genieten. Met als klap op de vuurpijl ook dit jaar twee optredens van het Solistenkoor
van de Philharmonie uit Sint Petersburg. Dat gaat medio december gebeuren. In de
nieuwsbrief van volgende maand, september, vindt u alle informatie over de voorverkoop
voor deze concerten die op 1 oktober van start gaan.
We starten dit najaar natuurlijk eerst met het grote bevrijdingsconcert op vrijdag 13
september; daar hebt u al alles over kunnen lezen in de extra nieuwsbrief die we u
enkele weken geleden stuurden. Zoals bekend is het bevrijdingsconcert helemaal
uitverkocht. We verheugen ons samen met u op een fantastische avond.
Het eerste reguliere najaarsconcert vindt plaats op 12 oktober. En dat wordt meteen een
heel bijzondere avond. In de Kloosterbibliotheek treedt dan namelijk het Trio Merain op.
Merain (spreek uit als mə'rein) is een kamermuziektrio voor zang, harp en viool dat
Ierse muziek in een heel nieuw en eigen jasje steekt . De drie dames brengen Ierse en
Keltische muziek, waarin moderne songs worden afgewisseld met stijlvolle composities
uit vroeger eeuwen. Het belooft qua opzet en qua muziek een zeer bijzondere avond te
worden in onze Kloosterbibliotheek.

Merain wordt gevormd door drie uiterst professionele dames: Mirjam Rietberg (links)
bespeelt op werkelijk fantastische wijze de harp, Mieke Manschot (midden) zorgt voor de
zang en Sandra Wallner (rechts) maakt op viool het rrio compleet. De groep startte in
2010 vanuit een gedeelde passie voor traditionele muziek. Dat heeft inmiddels geleid tot
een veelzijdig repertoire en prachtige concertprogramma’s. Het trrio is regelmatig in
Ierland waar men zich laat inspireren door de muziek, collega-muzikanten, de sfeer en
de prachtige landschappen. De concerten van Merain trekken steeds meer publiek uit
verschillende geledingen. Liefhebbers van kamermuziek waarderen Merain net zo zeer als
de liefhebbers van wereldmuziek en de ‘gewone’ Ierlandliefhebber….
Kortom, dit gaat een geweldige en sfeervolle muziekavond worden!
Het concert Celtic Ways met Trio Merein begint op zaterdag 12 oktober om
20.00 uur in de Kloosterbibliotheek Wittem. Kaartjes kunnen worden
gereserveerd bij Jef Brauers, bij voorkeur via jbrauers@ziggo.nl of 0610212183 en bij de receptie Klooster Wittem, 043-4501741. Entree is 13 euro.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dagelijks open van 10.00-16.30;
maandag open van 12.00-16.30 uur
Wereldwinkel-producten zijn ingekocht voor
eerlijke prijzen, zodat producenten een fatsoenlijk
bestaan kunnen opbouwen!

------------------------------------------------------------------------------------

Eurode Business Centre,
Eurodepark 1-34,
6461 KB Kerkrade,
tel. 045-5639530,
mail tmt@treeck.nl

Boeiende lezing in Kloosterbibliotheek

Oorlog in de Duitse grensregio
De verhitte strijd om Aken en een bijzonder verhaal over Albert Müller in Solingen staan
centraal tijdens een lezing die Cultuurfonds Wittem op maandag 14 oktober organiseert
in de Kloosteribliotheek Wittem. De lezing begint om 20.00 uur en de entree is 7 euro.
De lezingen worden verzorgd door historicus Luc Wolters en door Bondsdaglid Martina
Bötig.
Uiteraard
worden
deze
twee
lezingen
omlijst
met
muziek.
Kaartjes voor deze bijzondere lezingavond kunnen worden gereserveerd bij Jef
Brauers, liefst per mail jbrauers@ziggo.nl of telefonisch 06-10212183. Ook kan
men zich aanmelden bij de receptie van Klooster Wittem, 043-4501741.
De oorlog stopte natuurlijk niet zomaar aan de grens. Vlak
over de grens, in Aken, verslechterde de situatie voor de
inwoners daar in die laatste oorlogsmaanden dramatisch.
Verwoestingen waren aan de orde van de dag, de armoede
liet zich steeds meer voelen, angst regeerde de stad. Vlak
voor de oorlog telde Aken nog zo’n 160.000 inwoners; bij
de naderende aankomst van de Amerikanen waren de
meeste inwoners de stad, die verdedigd werd door zo’n
5000 Duitse soldaten, ontvlucht. Er woonden toen nog
slechts 20.000 mensen in Aken.
Aken was de eerste grotere stad die de Amerikanen tegen
kwamen. Uiteindelijk zou de Slag om Aken (foto links) zo’n
twintig dagen duren. De aanval begon op 2 oktober; op 18
oktober stelden de Amerikanen een ultimatum aan de Dutisers om de stad te verlaten.
Dat werd geweigerd, maar uit verhoren van krijgsgevangen was bekend dat de Dutise
voorraden in de stad na een mand belegering zo goed als op waren. Drie dagen later, op
21 oktober, capituleerde kolonel Gerhard Wilck, tegen het bevel van Hitler in. Historicus
Luc Wolters gaat in de eerste lezing van deze avond dieper in op de situatie in Aken
In het tweede deel van de lezing staat Albert Müller uit Solingen
centraal. Zijn kleindochter Martina Bötig (foto), namens Die Grünen lid
van de Duitse Bondsdag vertelt het ontroerende verhaal over haar
opa, die zich al in 1933 hevig verzette tegen de machtsovername van
de nazi’s in Duitsland. Albert werd in datzelfde jaar al voor de eerste
keer gearresteerd; er zouden daarna nog vele arrestaties en
mishandelingen volgen. Na afloop van de oorlog wordt Albert in 1946
opnieuw gearresteerd, dit keer door de Britse bevrijders. Zij zetten
hem echter in een jeep, maken een rondrit door de stad en delen de
verbaasde inwoners mee dat hij tot aan de eerstvolgende
democaratische verkiezingen de nieuwe burgemeester van Solingen is.
Martina Bötig heeft haar opa nooit gekend; hij overleed immers al in 1951, duidelijk
verzwakt als gevolg van de vele zware mishandelingen die ook tot ernstige
hartproblemen hadden geleid. Zes jaar na zijn dood werd Martina geboren: ,,Er zijn
weinig dagen in mijn jeugd geweest dat er thuis niet over mijn opa werd gesproken”.
Martina raakte in de loop der jaren steeds meer geïnspireerd door de verhalen en koos er
voor om politiek actief te worden. Ze maakt zich ernstig zorgen over de bedreigingen van
de democratie in deze tijd. Ze beschouwt veel vertegenwoordigers van de AFD als
regelrechte nazi’s, als wolven in schaapskleren: ,,Ze proberen het nazisme ‘salonfähig’
te maken, maar in werkelijkheid zijn het brandstichters die de mensen met hun
gedachtengoed vergiftigen’

Taxatie/veiling bij kloosterfeest

‘Tussen Kunst en Devotie’
Het is traditie dat Klooster Wittem het Gerardusoctaaf afsluit met het Kloosterfeest. Er
staan op die 20ste oktober dan ook weer verschillende activiteiten op de agenda. Er zijn
informatiekraampjes, workshops en optredens. En natuurlijk wordt de inwendige mens
goed verzorgd met de eigen Gerardusproducten, van Gerardusvlaai tot Gerardusbier. De
opbrengst van het feest komt ten goede aan de
ontwikkeling van de Gerarduskapel.
Na het grote succes vorig jaar organiseert Klooster
Wittem natuurlijk ook dit jaar tijdens het Kloosterfeest
onder de titel ‘Tussen Kunst en Devotie’ weer een
taxatie- en veilingmiddag. In de Kloosterbibliotheek
kan op die die dag iedereen religieuze voorwerpen,
schilderijen of heiligenbeelden laten taxeren én het
verhaal erachter horen.
Peter Dullaert, erkend register taxateur en theoloog,
schat de waarde van religieuze kunst en devotionalia
en vertelt er bijzonderheden over. Zijn dochter Anna,
die als expert religieuze kunst bij veilingbedrijf Catawike werkt, staat hem bij. Tijdens de
middag wordt ook exclusieve kunst uit verschillende redemptoristenkloosters geveild.
Vanaf medio september worden de veilingvoorwerpen gepresenteerd op de website van
Klooster Wittem en fysiek tentoongesteld in de bibliotheek. Daar kan ook al per dichte
enveloppe een bod worden gedaan. Via de website van het klooster kunnen dan ook
religieuze voorwerpen ter taxatie worden aangeboden.
Het feest wordt om 12.00 uur geopend met saluutschoten die worden afgevuurd door
leden van de schutterij van Mechelen. De veiling zelf begint om 16.00 uur. Uiteraard is
de entree voor het kloosterfeest gratis! Voor het taxeren van religieuze voorwerpen
wordt een bijdrage van 5 euro per object gevraagd.

Lezing over ‘Booming Energy’
In Klooster Wittem worden steeds vaker bijzondere lezingen gegeven. Onlangs was er
een zeer geslaagde yoga-dag waaraan zo’n 75 mensen deelnamen. Nu staat een
volgende interessante thematische lezingdag op het programma, op zaterdag 21
september in een van de benedenzalen van het klooster. De ‘Booming Energy’-lezing
wordt verzorgd door Herman Gommans (natuurgeneeskundige en homeopaat) en Hilda
Heyman (natuurgeneeskundige en talentencoach).
Centraal daarbij staat de vraag op welke wijze je je in een snelle, verwarrende en
onzekere tijd toch goed en energiek kunt voelen. Gommans geeft op die vragen
antwoorden aan de hand van prachtige boomportretten en fyto- en voedingsstrategieën;
Hilda geeft uitleg over wat er nu feitelijk gaande is en hoe je in die situatie optimaal kunt
functioneren. ‘Booming Energy’ probeert inzicht te geven in jezelf om bewust meer
energie te generen, en geeft tevens praktische tips om die energie ook hoog te houden.
De lezingendag duurt van 10.00 tot 15.30 uur. Deelname kost 75 euro en dat is inclusief
koffie/thee en lunch. Opgave en meer info: info@natuurlijkhildaheyman.nl

Kunstdagen Wittem met veel
aandacht voor Rembrandt van Rijn
De Kunstdagen Wittem vinden dit jaar plaats van 6 tot en met
29 september. Ook dit jaar vinden de meeste activiteiten plaats
in de kloosterbibliotheek Wittem. Het thema is dit jaar ‘Licht op
klank en kleur’; daarbij is de aandacht vooral gericht op
Rembrandt van Rijn, die 350 jaar geleden is gestorven.
Liefst vijf concerten hebben nadrukkelijk een link met dit
thema. Verder staan o.a. dans, tangomuziek, 75 jaar
bevrijding, historiestukken en concerten met jong talent op het
programma. Zoals altijd is er ook nu weer een bijzondere
expositie te zien tijdens de Kunstdagen Wittem. De expositie is
gewijd aan ‘100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland’. Honderd
kunstenaressen hebben rond dit thema werk gemaakt dat voor
een goed (vrouwen)doel wordt verkocht. In de kloostertuin is
keramisch werk te zien en te koop van cliënten van Daelzicht.
Buiten de concerten staan enkele andere bijzondere activiteiten op het programma. Zo
vindt op woensdag 11 september op kasteel Altembrouck bij Noorbeek een culinair
concert plaats, is er op woensdag 18 september een compleet Rembrandt-arrangement
met film en muziek, op vrijdag 20 september een lezing over de tijd van Rembrand in
kunsthistorisch perspectief met een aansluitend concert ‘Zingende Etsen’, en op zondag
29 september een lezing en finissage van de expositie.
De Kunstdagen worden op vrijdag 6 september geopend met het
Ensemble Zuiderwind, al vaker te gast in Wittem. Uiteraard is er
in de drie weken van de Kunstdagen veel klassieke muziek te
horen. Zo brengt het Trio Rembrandt Frerichs o.a. Arabische en
Perzische muziek, is er een pianorecital door meesterpianiste
Marietta Petkova (foto rechts) , kunt u Italiaanse barokmuziek
beluisteren (in combinatie met een wijnproeverij) en wordt er
muziek gemaakt én gedanst op werk van Schubert.
Ook zijn er enkele concerten gepland die meer in de sfeer van de
wereldmuziek liggen: Op 21 september maakt Nadja Filzer een
muzikale wereldreis, op 28 september is het Pavadita tango
String Quartet aanwezig met als gast Thierry Crommen op mondharmonica, terwijl het
Tangokwartet Tinto de Kunstdagen Wittem op 29 september afsluit.
Uiteraard vindt u meer informatie op de website: www.kunstdagenwittem.nl
Daar vindt u ook alle informatie over het reserveren van kaarten.

Themawandeling: de Klap van Wittem
Op zondagmiddag 15 september leidt pater Henk Erinkveld een 8 km lange wandeling
langs plekken die herinneren aan ‘De klap van Wittem’. Op 21 juli 1944 werden in één
klap tien verzetsmensen opgepakt door verraad van een Duitse officier die in klooster
Wittem in het lazaret werd verpleegd. Een van die verzetsmensen was pater Bernard
Baars, die – net als zeven andere leden van de groep- het concentratiekamp niet hebben
overleefd. De tocht voert langs de plek waar het gebeurde en enkele andere
oorlogsmonumenten, en eindigt in de Wittemse grafkelder bij de plaquette die daar aan
pater Baars herinnert. Men kan zich aanmelden tot het moment van vertrek: 13.30 uur
bij de kloosterreceptie. Deelname kost 2,50 euro.

Rijksweg 53
6271 AC Gulpen

06-16403220
info@computerserviceheuvelland.nl
www.computerserviceheuvelland.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Van Plettenbergweg 7
6286 AC Wittem 06-18886771
www.brasserie-chapeaudor.nl
Voor kleine feestjes, gewoon gezellig eten!

Fischer-America-Van Thoor notarissen
Wittemer Allee 16, 6286 AB Wittem
043-4501471 . 06-11858397

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarkalender 2019
6 – 29 sept.

Kunstdagen Wittem, meer info nieuwsbrief juli/augustus

13 sept. CFW Bevrijdingsconcert in kader ’75 jaar bevrijding Limburg”.
UITVERKOCHT
Organisatie: CultuurFonds Wittem. Gerarduskapel.
21 sept.

Lezing: ‘Booming ‘Energy’ door Harrie Gommans en Hilda Heyman
Benedenzaal Klooster Wittem, van 10.00 tot 15.30 uur, kosten 75 euro
inclusief koffie/thee/lunch Aanmelden/info: info@natuurlijkhildaheyman.nl

12 okt. CFW Merian: Celtic Ways, concertavond met Ierse en Keltische muziek.
Kloosterbibliotheek, aanvang 20.00 uur, entree 13 euro
Reserveren: Jef Brauers, 06-10212183 of Klooster Wittem, 043-4501741
2 nov.

Nacht der Zielen, Kloosterbibliotheek, aanvang 20.00 uur

30 nov. CFW Les vieux amants, Franse avond met Lizet van Beek, begeleid door
pianiste en accordeonist.
Kloosterbibliotheek, aanvang 20.00 uur, entree 13 euro
Reserveren: Jef Brauers, 06-10212183 of Klooster Wittem, 043-4501741
9 dec. CFW

Solistenkoor van de Philharmonie uit St. Petersburg
Gerarduskapel 20.00 uur, entree 16 euro.
Start voorverkoop op 1 oktober.

10 dec. CFW Solistenkoor van de Philharmonie uit St. Petersburg
Gerarduskapel 20.00 uur, entree 16 euro.
Start voorverkoop op 1 oktober.

Voor de concerten van CFW kunt u kaartjes reserveren via Jef Brauers
(jbrauers@ziggo.nl of 06-10212183) en bij de receptie van Klooster
Wittem (043-4501741).

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 22 september

