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JUBILEUMCONCERT
Ter gelegenheid van het 65-jarig
bestaan adoptie-organisatie
Margraten
op 31 mei 2010
in
Theater aan het Vrijthof
te Maastricht
Aanvang: 19.45 uur
Programma
Muzikale uitvoering van
Jack Million Band met diverse
gastoptredens
Kaarten
Voor de adoptanten zijn 650
toegangskaarten beschikbaar.
Voor de prijs per toegangskaart zie
jubileumbrief bij Nieuwsbrief
Bestellen
Via de uitbalie van
Theater aan het Vrijthof
te Maastricht
Tel.nr: 043 - 3505555
of via www.uitbaliemaastricht.nl
Verdere informatie
Zie jubileumbrief bij Nieuwsbrief

Openingstijden
begraafplaats
De begraafplaats is zeven dagen per
week geopend van 9.00 – 17.00 uur.
Op eerste kerstdag en Nieuwjaar is de
begraafplaats gesloten. Op 4 mei
(Nationale Dodenherdenking) is de
begraafplaats ook in de avonduren
geopend.

Adreswijzigingen doorgeven
U wordt dringend verzocht om adreswijzigingen en eventuele andere
wijzigingen, die voor het adoptieregister
van belang zijn, aan onze administratie
door te geven.

Ruilen van Graven
Onze Stichting werkt niet mee aan het
ruilen van geadopteerde graven. Wij
vinden dit zelfs ongepast.

Bloemen bij de
Walls of the Missing
Adoptanten van de naam van een
bevrijder op de Walls of the Missing
kunnen géén gebruik maken van de
steekvazen. Een oplossing is om de
snijbloemen in een zgn. oase te steken
en deze te voorzien van een kaartje
waarop de naam van de vermiste
bevrijder vermeld is. U kunt de oase
plaatsen aan de voet bij de muur. Opdat
de bloemen niet te snel verwelken, kunt
u de oase eerst vochtig maken en dan inpakken in een doorzichtig plastic zakje.
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Het carillon
Sinds september 1994 beschikt de
begraafplaats over een carillon.
Bij gelegenheid van de viering van 50
jaar bevrijding van Zuid-Limburg is dit
carillon door de AMVETS – een
Amerikaanse organisatie van oudstrijders – en de Robert R. McCormick
Tribute Foundation in samenwerking
met het Nederland Amerika Instituut
Limburg, cadeau gedaan aan de
American Battle Monuments
Commission.
Het carillon geeft tussen 9.00 en 17.00
uur elk vol uur de tijd aan. Op alle even
uren is een selectie van patriottische
liederen te horen. Om 15.00 uur speelt
het Do you remember en het Nederlands
en Limburgs volkslied. Het Amerikaans
volkslied klinkt alleen op verzoek.
Om 16.40 uur wordt iedere dag het
signaal Volleys and Taps gespeeld en
wordt – indien mogelijk – gelijktijdig de
vlag gestreken.

Met deze Nieuwsbrief wil het bestuur van de Stichting de adoptanten op
de hoogte brengen van activiteiten en ontwikkelingen
binnen de adoptie-organisatie.

Memorial Day zondag 30 mei 2010
De viering van Memorial Day zal dit jaar voor het grootste deel in het teken staan van
het feit dat ons land 65 jaar geleden bevrijd werd door de geallieerden. Ofschoon
Zuid-Limburg al in september 1944 werd bevrijd, moesten onze landgenoten van
boven de grote rivieren nog maanden wachten totdat ook daar het bevrijdingsvuur kon
worden ontstoken.
Bovendien is het dit jaar in mei op de dag af 65 jaar geleden, dat de eerste Memorial
Day plaatsvond op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Van foto’s en
beeldmateriaal uit die tijd weten we dat deze plechtigheid onder meer werd
bijgewoond door Generaal Simpson, commandant van het Negende Amerikaanse
leger (zie foto volgende pagina).
Door de contacten die onze Stichting onderhoudt met diverse Amerikaanse
organisaties weten we dat bij veel nabestaanden van onze bevrijders belangstelling
bestaat om de herdenkingsplechtigheid in dit jubileumjaar bij te wonen.
De opzet van het programma van de plechtigheden luidt als volgt:
- 10.00 uur:
		
		
- 15.00 uur:
		

Eucharistieviering georganiseerd door de Stichting Culturele
Muziek Manifestaties Margraten. Deze viering wordt muzikaal
opgeluisterd.
Herdenkingsbijeenkomst met toespraken en kranslegging
De plechtigheid wordt afgesloten met een fly-over door
Amerikaanse en Nederlandse straaljagers.

Zowel de plechtigheid in de ochtend als in de middag is voor iedereen vrij
toegankelijk. Voor bijwoning van de eucharistieviering zijn zitplaatsen beschikbaar.
In het middagprogramma zijn voor de genodigden zitplaatsen en aparte plaatsen
gereserveerd.
Overige personen kunnen plaatsnemen op de gebouwde tribunes en rondom de
afzettingen op de begraafplaats. Uit eerbied voor de gesneuvelden is het niet
toegestaan om op het grasveld te gaan zitten.
Het Stichtingsbestuur hoopt dat ook dit jaar weer veel adoptanten met bloemen de weg
naar de begraafplaats weten te vinden en dat de dodenakker tijdelijk veranderd wordt
in een grote bloemenzee.
Wacht niet tot het laatste moment met het brengen van de bloemen.
Ook in de aanloop naar Memorial Day kan het erg druk zijn op de begraafplaats.
Dit geldt niet alleen voor de zaterdag en zondag, maar ook voor de vrijdagmiddag.
Hierdoor kan het gebeuren, dat adoptanten die hun bloemen brengen erg moeilijk
een parkeerplaats voor hun auto kunnen vinden. Reden waarom wij hen - vooral bij
aanhoudend goed weer - het advies geven om wat vroeger naar de begraafplaats te
komen.

De adoptieorganisatie
bestaat 65 jaar
Dit jaar viert de adoptie-organisatie
van de Amerikaanse begraafplaats haar
65ste verjaardag. Opgericht begin 1945
onder de vleugels van het Burger Comité
Margraten zijn de werkzaamheden in
2002 voortgezet door de Stichting
Adoptie Graven Amerikaanse
Begraafplaats Margraten.
Hulde aan de mensen die aan de wieg
hebben gestaan van het fenomeen
adoptie. Tevens aan hen, die het systeem
destijds hebben opgezet of daaraan
hebben meegewerkt. En verder
natuurlijk ook aan degenen, die vele
jaren daarna de administratie hebben
bijgehouden. Het adopteren van graven
zoals dit in Margraten is ontstaan, was
uniek. Geen andere Amerikaanse
begraafplaats – waar ook ter wereld –
had daar destijds de beschikking over.
Margratenaren mogen daar best trots op
zijn.
In de loop der jaren zijn door de adoptie
veel vriendschapsbanden ontstaan
tussen de adoptanten en de nabestaanden van de gesneuvelde militairen. De
adoptie heeft de mensen dichter bij
elkaar gebracht en is uiteindelijk een
middel om de nabestaanden van hen, die
vielen voor onze vrijheid, te bedanken.

Dhr. F. Prevoo bij graf geadopteerde
bevrijder

Het adoptieregister in 2010
De adoptie is ook in 2010 nog steeds springlevend. Sinds enkele jaren zijn alle 8.301
graven geadopteerd. Vele tientallen aspirant-adoptanten voor een graf zijn op een
wachtlijst geplaatst. Verder zijn meer dan 800 van de 1.722 namen op de Walls of
the Missing reeds ter adoptie toegewezen. Het adopteren van één of meer namen die
vermeld staan op de Walls of the Missing is dus nog steeds mogelijk.

Jubileumconcert
Het bestuur van de Stichting heeft besloten om het 65-jarig bestaan van de
adoptie-organisatie niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Op maandag 31 mei
a.s. – op deze dag wordt officieel Memorial Day gevierd in Amerika – zal aan onze
adoptanten en onze Amerikaanse gasten een concert worden aangeboden in Theater
aan het Vrijthof te Maastricht.
Het aantal zitplaatsen in het theater is echter beperkt. Belangstellende adoptanten
zullen van tevoren kaarten moeten aanschaffen. Hierbij geldt wie het eerst komt, die
het eerst maalt.
Over het programma van dit concert en hoe u de kaarten kunt bestellen kunt u in de
bijgevoegde jubileumbrief lezen.

Generaal Simpson legt krans

Bijdrage aan de AWON

(organisatie van oorlogswezen)

In onze Nieuwsbrief 2008 stond te lezen, dat onze Stichting in maart van dat jaar de Limburg Award in ontvangst heeft mogen
nemen. De Limburg Award is een initiatief van het Pro Team Limburg en wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich
naar het oordeel van een onafhankelijke jury op een bijzondere wijze heeft onderscheiden. De Award – een kunstwerk van Appie
Drielsma – ging vergezeld met een cheque van 5.000 euro
Van dit bedrag heeft de Stichting 3.500 euro geschonken aan de AWON, een organisatie van wezen van gesneuvelde Amerikaanse
militairen uit de Tweede Wereldoorlog van wie de vaders begraven liggen op de begraafplaats in Margraten. Doel van deze gift is
om nabestaanden, die zich dat normaal niet kunnen permitteren door middel van een financiële bijdrage in de gelegenheid te stellen
om het graf van hun vaders in Margraten voor het eerst te bezoeken. Dit jaar gebeurt dit voor het eerst en zij maken deel uit van een
groep van 55 personen met begeleiders die de trip naar Margraten maken.

Contact tussen adoptanten
en nabestaanden
De AWON-mensen die dit jaar Margraten bezoeken om de plechtigheden rond
Memorial Day bij te wonen, worden ook zoals vijf jaar geleden, weer in contact
gebracht met de adoptanten die het graf van hun familielid hebben geadopteerd. De
adoptanten zijn hierover via een afzonderlijke brief benaderd. Onze Stichting is betrokken bij het samenstellen van het programma tijdens het verblijf van de
AWON-leden in deze regio. Onderdeel van het programma is een ontvangst door het
gemeentebestuur van Margraten in het gemeentehuis. Daar worden ook “hun”
adoptanten uitgenodigd. Verder zullen de AWON-leden als speciale gasten aanwezig
zijn bij het jubileumconcert in het Theater aan het Vrijthof te Maastricht.

Wetenschappelijk onderzoek van het adoptiefenomeen
De Stichting heeft een brief ontvangen
van Peter Schrijvers, professor aan de
University of New South Wales te Sydney, Australië. De inhoud van deze brief
nemen we in zijn geheel hieronder over.
Naar aanleiding van de 65ste
verjaardag van de adoptie-organisatie
laat ik vanuit Sydney graag weten, dat ik
goed opschiet met mijn onderzoek naar
de bijzonder fascinerende geschiedenis
van de adoptiegemeenschap rondom de
Amerikaanse begraafplaats in
Margraten.
Het boek, dat uniek materiaal bevat
uit talrijke archieven en meer dan 1100
getuigenissen van adoptanten, zal
midden volgend jaar voltooid zijn en
op het einde van dat jaar of begin 2012
in de boekhandel liggen. Er zal een
Nederlandstalige versie verschijnen en
ongeveer gelijktijdig een Engelstalige

internationale versie.
De medewerking van de adoptanten aan
dit boek overtreft mijn stoutste verwachtingen en laat zien hoe zeer het fenomeen adoptie blijft leven in de
harten van een bijzonder solidaire
gemeenschap. Er zijn reacties binnengekomen van alle leeftijden (van tieners
tot verscheidene negentigjarigen) en van
alle mogelijke achtergronden (van studenten en bloemkwekers tot chirurgen
en de Commissaris van de Koningin).
Velen hebben dikke pakken vol met
verhalen, brieven, rapporten en foto’s
verzonden. Nog anderen hebben gecorrespondeerd via e-mail en blijven tot op
heden aanvullingen bezorgen.
Vaak zijn de verhalen over wat men te
weten is gekomen over de geadopteerde
Amerikaanse soldaat bijzonder emotioneel en zijn de (overgeleverde) herinneringen aan bezetting en bevrijding in
Limburg en Nederland erg indringend.

Dankzij de tussenkomst van adoptanten
ben ik intussen ook benaderd door heel
wat Amerikaanse families met uitzonderlijke verhalen en documenten.
Het boek over de adoptie belooft dan
ook een bijzonder waardevolle geschiedenis te brengen van een uitzonderlijk
fenomeen dat mensen uit Zuid-Limburg
en verre omstreken heeft samen gebracht
vanuit liefdadigheid, vredelievendheid,
en historisch bewustzijn. Een solidariteit
die in de 65 jaar waarin Nederland, de
Verenigde Staten en de wereld meer dan
eens grondig zijn veranderd, niets heeft
ingeboet aan kracht en uitstraling.
Tot slot wil ik ook de mensen van de
Stichting Adoptie Graven Amerikaanse
Begraafplaats Margraten bedanken voor
hun bijzonder vriendelijke en efficiënte
medewerking en hun veel succes toewensen voor de toekomst.

Brief superintendent Amerikaanse
begraafplaats Margraten

Van de superintendent van de
Amerikaanse begraafplaats,
Michael S. Yasenchak, heeft de
Stichting een brief ontvangen. Om praktische redenen is de inhoud van deze
brief opgesplitst in twee delen, die ieder
afzonderlijk in deze Nieuwsbrief zijn
opgenomen.

Felicitaties en waardering
Beste vrienden, staat u mij toe om
namens de American Battle Monuments
Commission en de Amerikaanse begraafplaats in Margraten u te feliciteren
met de aanstaande 65ste verjaardag van
de adoptie-organisatie. En verder veel
succes toegewenst voor de toekomst.
Bij het prille begin van het adoptiefenomeen hadden veel adoptanten een
persoonlijke band met de soldaten die
hun leven gaven voor onze vrijheid. Dit
kon op verschillende manieren tot stand
komen:
- een soldaat die ingekwartierd was
bij een familie;
- door persoonlijke ontmoetingen met
de soldaten die hun stad of dorp
bevrijdden;
- een soldaat die te hulp schoot bij
werkzaamheden of
- een soldaat die een reep chocolade
aan een klein kind gaf.
Al deze voorbeelden zijn kleine tekens
van de menselijke kant van een oorlog.

Een nieuw boek en DVD over aanleg
van de Amerikaanse begraafplaats
Margraten verschenen
Van boerenakker tot soldatenkerkhof
In september vorig jaar verscheen het
boek Van boerenakker tot
soldatenkerkhof. In het boek, dat is
uitgebracht in een Nederlandse en
Engelse versie, vindt u verhalen van
ooggetuigen over de aanleg van de
Amerikaanse begraafplaats. Boeren
vertellen hoe ze hun land kwijtraakten.
Dorpelingen komen aan het woord
die dagelijks geconfronteerd werden
met een onophoudelijke stroom van
gesneuvelden die dag na dag, anderhalf
jaar lang, aangevoerd werden. Maar
ook vertellen Amerikanen onder welke
erbarmelijke omstandigheden zij hun
werkzaamheden moesten verrichten. De
verhalen schetsen op integere wijze een
indringend en soms verbijsterend beeld

van wat de aanleg van de
begraafplaats voor de betrokkenen
betekend heeft. Niet eerder werd een zo
complete reconstructie van deze periode
gemaakt. Een waardevol document
voor iedereen die in de begraafplaats
geïnteresseerd is. De nodige Engelstalige exemplaren hebben al hun weg naar
nabestaanden in Amerika gevonden.
Het boek, formaat 22,5 x 22,5 cm., telt
192 pagina’s en is ruim voorzien van
illustraties en foto’s.
De prijs: 19,95 euro + 2,95 euro
(verzendkosten)
= 22,90 euro.

Direct na de oorlog toen de graven van
de gesneuvelde soldaten werden
geadopteerd, was het voor velen
mogelijk om contact te leggen met de
familie in Amerika. Brieven werden
geschreven en foto’s van het graf en de
adoptanten werden bijgesloten. Ik ben
er zeker van dat dit veel troost heeft
gebracht bij de nabestaanden, van wie de
meesten nooit in de gelegenheid zullen
zijn om het graf van hun dierbaren in
Margraten te bezoeken.
Nog steeds na 65 jaar gaat dit gebruik
door en ontmoet ik vaak Amerikaanse
families, die graag in contact willen
komen met de adoptanten van het graf
van hun soldaat. Dit is een opmerkelijk
testament van toewijding en liefde van
de Nederlanders voor hun bevrijders.
Ik ben er bijzonder trots op om dit mee
te mogen maken en daarmee verbonden
te zijn.
Mijn bijzondere waardering en dank
daarvoor.

		 DVD Akkers van Margraten
Als belangrijke aanvulling op het boek Van boerenakker tot soldatenkerkhof is
sinds kort een DVD verschenen met de documentairefilm Akkers van Margraten.
Deze film, met een lengte van 70 minuten, is gebaseerd op interviews met
ooggetuigen en maakt gebruik van filmbeelden en foto’s uit Amerikaanse archieven
die nog nooit eerder vertoond zijn. Naast de documentairefilm bevat de DVD ook nog
eens ruim een uur extra beeldmateriaal, waaronder gedeelten van interviews met alle
ooggetuigen en filmopnamen van Memorial Day uit 1945 en 1947 (in kleur). De DVD
is zo gemaakt dat een Nederlandse dan wel Engels ondertiteling ingesteld kan worden.
Er is gekozen voor het PAL-systeem dat betekent dat de DVD geschikt is voor het
Europees televisiesysteem, maar in Amerika alleen op de computer bekeken kan
worden.
De prijs van de DVD bedraagt : 14,95 euro + 1,95 euro (verzendkosten)
= € 16,90 euro.
Het boek en de DVD samen kosten 33,00 euro+ 2,95 euro(verzendkosten)
= € 35,95 euro (tot 1 juni 2010).
Het rekeningnummer van de Stichting Akkers van Margraten is: 1087 71 946.

LSO-optreden
op zondag
12 september
Op zondag 12 september 2010 zal het
Limburgs Symfonie Orkest op de
begraafplaats weer een Requiem
uitvoeren. De muziekuitvoering is voor
iedereen gratis toegankelijk.
Meer informatie hierover zal te zijner
tijd te vinden zijn op de website van de
gemeente Margraten www.margraten.nl.
De Stichting hoopt dat deze
muzikale manifestatie voor veel
adoptanten aanleiding is om een extra
bloemetje te leggen.

U kunt het boek en DVD bestellen via de Stichting Akkers van Margraten, p/a
Julianastraat 10, 6267 CK Cadier en Keer. Op de site: www.akkersvanmargraten.nl
vindt u een bestelformulier. Maar u kunt ook gewoon bellen naar 043-4071385
(Jo Purnot) of 043-4582177 (Bert Kleijnen).

Vervolg van de brief van
Michael S. Yasenchak
Voorzieningen Amerikaanse
begraafplaats
Ook wil ik u graag informeren over
enkele verbeteringen, die we op de
begraafplaats hebben doorgevoerd of
voornemens zijn te doen. Het komt ieder
jaar voor dat een aantal bezoekers een
onfortuinlijke val maakt bij het afdalen
van de trappen naar het Ereplein. Ik
vermoed dat deze mensen na het bezoek
aan de witte kruizen en Davidsterren
nog erg onder de indruk zijn van wat ze
gezien hebben en daardoor in gedachten
verzonken één of meerdere treden van
het trapportaal missen.
We zijn ons hiervan bewust en daarom
zijn verschillende maatregelen gepland
om de situatie te verbeteren. Wellicht hebben diverse vaste bezoekers
gemerkt dat er recent reeds een aantal
nieuwe metalen trapleuningen richting
het gravengedeelte geplaatst zijn, om
de aanwezigheid van deze trappen te
benadrukken.
Verder wordt gehoopt dat wij toestemming krijgen om hardstenen bloembakken te plaatsen op het einde van het
Ereplein, dicht bij de kapel, aan het

begin van de trappen. Deze bloembakken fungeren als een obstakel, zodat bezoekers veel oplettender dienen te zijn.
Het advies is voorlopig: wees extra voorzichtig bij het gebruik van de trappen.
Tot slot wil ik u erop wijzen dat ABMC
in 2010 een onderzoek gaat doen naar
de toegankelijkheid voor gehandicapten op al haar begraafplaatsen en waar
nodig deze zal verbeteren. Verwacht
wordt dat de gehandicapten-opgangen
op onze begraafplaats hierdoor enkele
veranderingen en verbeteringen zullen
ondergaan. De uitvoering hiervan zal
enige tijd vergen. Van de adoptanten en
overige bezoekers wordt begrip hiervoor
gevraagd.
U allen wens ik iedere keer weer een
emotioneel en betekenisvol bezoek toe,
dat niet overschaduwd wordt door een
ongelukkige val op één van de harde
stenen trappen.
Afsluitend wil ik mijn waardering
uitspreken over de manier waarop door

de adoptanten onze gevallen helden
worden geëerd. Het is de heilige taak
van ABMC om te waken en te zorgen
voor deze blijvende gedenktekens en de
herinnering aan deze jonge Amerikanen,
die hun leven gaven voor onze vrijheid,
levend te houden en verder te vertellen.
Uw bijdrage in deze missie is belangrijk
en ik ben u dan ook oprecht dankbaar
voor alles wat u doet.

Enquête stichting Margraten Memorial Center
groot succes
Verleden jaar was bij de Nieuwsbrief een enquêteformulier toegevoegd van de stichting Margraten Memorial Center (MMC). De
stichting heeft ons laten weten, dat hierop in grote getale is gereageerd. Niet minder dan 1515 reacties werden ontvangen, waarbij
informatie werd verschaft over 1869 gevallen bevrijders. Tevens hebben 550 adoptanten aangegeven bekend te zijn met de achtergrond van de geadopteerde bevrijder en materiaal te hebben in de vorm van foto’s, brieven, archivalia etc.
De stichting is voornemens op korte termijn haar website www.margratenmemorialcenter.org uit te breiden met informatie over de
Tweede Wereldoorlog en de wijze waarop de in Margraten begraven bevrijders daarin een rol hebben gespeeld. Het is de bedoeling,
dat elke bevrijder een aparte herdenkingspagina krijgt, zodat de huidige website een volwaardig “virtueel” Margraten Memorial
wordt. Verder worden op de website tips opgenomen waardoor adoptanten gemakkelijker zelf op zoektocht naar informatie kunnen
gaan. Informatie kan nog steeds gestuurd worden naar stichting MMC, p/a Westbroek 48, 6243 CJ Geulle.
De stichting MMC dankt alle respondenten voor de verstrekte informatie.

Wist u dat:
• de gebruikte vlaggen op de begraafplaats eens in de zoveel tijd volgens protocol worden verbrand.
Het Amerikaanse leger heeft hier een gedetailleerde procedure voor.
Het verbranden gebeurt vrijwel nooit op de begraafplaats, doch op de militaire basis in Schinnen.
• de linten aan de kransen van H.M. de Koningin en de Amerikaanse Ambassadeur die gelegd worden tijdens de
herdenkingsplechtigheid van Memorial Day volgens protocol behandeld worden als vlaggen en vóór zonsondergang
verwijderd dienen te worden.
• op de wachtlijst voor het adopteren van een graf nog steeds vele tientallen potentiële adoptanten staan.
Indien er adoptanten zijn, die om een of andere oorzaak niet meer in de gelegenheid zijn om de begraafplaats
te bezoeken, die kunnen dit bij onze administratie melden.
Wij zorgen er dan voor dat het graf wordt toegewezen aan iemand die op de wachtlijst staat.
• er op de begraafplaats 8301 grafstenen staan, waaronder 179 Davidsterren en dat bij één grafsteen in een graf
twee unkown’s (onbekenden) begraven liggen. Een graf is leeg omdat de gesneuvelde een aantal jaar geleden
alsnog naar zijn vaderland is overgebracht.
De adoptant van dit graf is door het bestuur van de stichting hierover geïnformeerd.
• het boek Kruizen in de Wind, waarin onder meer de aanleg van de begraafplaats in Margraten beschreven wordt,
nog te koop is. Het boek bevat meer dan 200 pagina’s en is voorzien van een groot aantal unieke foto’s.
Voor de prijs van 15,00 euro kan het worden afgehaald bij het kantoor van de Rabobank te Margraten.
Bestellen via ons secretariaat of per e-mail is eveneens mogelijk. De prijs bedraagt dan inclusief verzendkosten
18,50 euro per exemplaar.
• bij de operatie van Market Garden in september 1944 onder meer een vijftigtal zweefvliegtuigen van de geallieerden
per ongeluk achter de Duitse linies bij Groesbeek is geland. Veel militairen van deze vliegtuigen zijn nog steeds vermist.
Door adoptant R. van Slooten is een onderzoek gestart om er achter te komen, wat er toen is gebeurd. Hij verzoekt om
adoptanten die daar ook mee bezig zijn, zich met hem in verbinding te stellen, e-mailadres: vslooten@hetnet.nl

Bereikbaarheid Stichting
Het postadres is:
Stichting Adoptie Graven
Amerikaanse Begraafplaats Margraten
Postbus 22, 6269 ZG Margraten
e-mail: st.adoptie.graven@margraten.nl
website: www.adoptiegraven-margraten.nl
Bankrekeningnummer: 15 88 20 045
IBAN NL89RABO0158820045
BIC: RABONL2U

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van de
Rabobank Centraal Zuid-Limburg.
Colofon
Oplage :
Teksten :
Foto’s :
		
		
Lay-out :

9.000 exemplaren
J. Aussems en J. Purnot
fotostudio W. Opreij,
archief Stichting Akkers
van Margraten
J. Lemmens

