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Activiteit: Dubbelexcursie 

De militaire oorlogsbegraafplaatsen van Margraten en Ysselsteyn 

Wanneer: Zaterdag 11 en zaterdag 25 mei 

Voor wie: Leden en hun partners 

Aanmelden: Aanmelden is verplicht! 

Sluiting inschrijvingstermijn: 26 april 

Locatie & 

vervoer: 

Amerikaanse militaire begraafplaats Margraten  

Adres: Amerikaanse begraafplaats 1, Margraten 

Vervoer: eigen vervoer 

 

Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn  

Timmermannsweg 75, Ysselsteyn 

Vervoer: bus 

 

Geachte leden,  

 

Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor een dubbel-excursie aan de militaire 

oorlogsbegraafplaatsen van Margraten en Ysselsteyn. Met deze excursie lopen we vooruit op de 

herdenking van 75-jaar bevrijding, die in september een aanvang zal nemen. 

 

11 mei: De Amerikaanse oorlogsbegraafplaats van Margraten 

Op de ‘Netherlands American Cemetery and Memorial’ in Margraten liggen de stoffelijke resten 

van 8.301 Amerikaanse soldaten. 1.722 vermiste soldaten worden herdacht op de zogenaamde 

‘Walls of the Missing’. De begraafplaats werd gesticht in 1944 en kreeg tussen 1950 en 1960 haar 

huidige aanzien. De begraafplaats is wereldwijd uniek vanwege het feit dat alle graven én namen op 

de ‘Walls of the Missing’ zijn geadopteerd. 

 

Op de begraafplaats krijgen wij een rondleiding van 1,5 van Arie-Jan van Hees van American 

Cemetery Tours. De heer van Hees is een expert op het gebied van de Amerikaanse begraafplaats 

en heeft al veel onderzoek gedaan naar de geschiedenissen een groot aantal militairen die begraven 

liggen in Margraten. Kijk bijvoorbeeld eens op www.margratenmemorial.nl voor een aantal 

levensverhalen van soldaten die hij heeft onderzocht.  

 

Ongetwijfeld hebt u de begraafplaats zelf al eerder bezocht, maar wij verzekeren u dat een 

rondleiding met de heer van Hees u vele nieuwe verhalen en inzichten zal opleveren. 

 

LGOG Kring Maastricht 

Dhr. dr. E.W.G. Lemmens  

Secretaris 

T. 06-47.00.54.66 

E. elemmens@wish.nl 
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Programma 

10.30: ontvangst op de Amerikaanse begraafplaats 

10.45: rondleiding door Arie-Jan van Hees 

Ca 12.15: afsluiting 

 

25 mei: De Duitse militaire begraafplaats van Ysselsteyn 

Deze begraafplaats is met 31.598 doden de grootste militaire begraafplaats van Nederland. Het is 

ook de enige Duitse militaire begraafplaats in ons land. Er liggen vooral Duitse soldaten die in de 

Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld, maar ook 87 soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, alsmede 

Nederlanders, Russen en Polen, die hebben gediend in de Duitse strijdkrachten. De begraafplaats is 

aangelegd en in ingehuldigd in 1946. 

 

Na ontvangst krijgen wij eerst een inleidende lezing. Na de lunch staat een rondleiding over de 

begraafplaats op het programma. 

 

Programma  

9.30: Vertrek met de bus bij Stayokay (Maasboulevard 101)  

10.45: ontvangst op de Duitse begraafplaats met koffie/thee en vlaai 

11.15: korte inleiding & vertoning film ‘Het zijn maar Duitsers’ 

12.15: lunch 

13.00: rondleiding over de begraafplaats 

Ca 14.15: vertrek richting Maastricht 

Ca. 15.30: aankomst in Maastricht 

 

Prijzen 

11 mei Margraten: kosten € 6,50 p.p. Inbegrepen is de rondleiding. 

25 mei Ysselsteyn: kosten € 42,50 p.p. Inbegrepen zijn: lezing, rondleiding, koffie/thee en vlaai, 

lunch & vervoer per bus.  

 

NB: Als u beide excursies boekt betaalt u € 44 p.p.! 

 

Aanmelden 

Aanmelden doet u zo: 

1) Vul onderstaand aanmeldingsformulier in en mail het naar e.lemmens70@gmail.com of stuur 

het per post naar Eric Lemmens, Sibemaweg 39e, 6224 DA Maastricht. 

2) Maak het verschuldigde bedrag over naar LGOG Kring Maastricht,  

IBAN: NL21 INGB 0009 5123 35.  

NB: indien de naam van de bankrekening afwijkt van uw naam op het inschrijfformulier, 

vermeld dit dan onderstaand! 

 

NB: uw inschrijving is pas compleet nadat wij zowel uw inschrijfformulier als uw betaling hebben 

ontvangen. Let op: er is maximaal plek voor 50 personen. (Bij te weinig aanmeldingen behoudt het 

bestuur zich het recht voor de excursie te annuleren.)  

 

DE AANMELDINGSTERMIJN SLUIT OP DINSDAG 26 APRIL. 

 

Informatie 

Voor inhoudelijke informatie over de excursie kunt u terecht bij Kris Förster, 06-25036123.  

Voor informatie over uw aanmelding kunt u terecht bij Eric Lemmens, 06-47005466. 
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INSCHRIJFFORMULIER  

(u kunt deze gegevens ook mailen aan: e.lemmens70@gmail.com) 

 

Naam:  

Naam bankrekening (indien anders):  

Telefoonnummer: 

Aantal Margraten & Ysselsteyn:        x  € 44   =  € 

Aantal Margraten:          x  € 6,50  =  € 

Aantal Ysselsteyn:         x  € 42,50  =  € 

 

Totaal:           €  

 

 

 

 

Sponsor Historische Kring Maastricht LGOG 
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