MAASGOUWSE KRONIEK ROND KRUISEN EN KAPELLEN

Beste vrijwilliger van de stichting Kruisen en kapellen Maasgouw
Aan de vooravond van het Kerstfeest blikken
we graag terug op het bijna achter ons
liggende jaar. Voor onze stichting is 2010 een
bijzonder jaar geworden. Niet alleen werden er
in de verschillende kernen weer tal van
initiatieven ontplooid, ook de buitenwereld is
onder de indruk van hetgeen door vele
vrijwilligers binnen de gemeente Maasgouw
wordt gerealiseerd.

Veel activiteiten worden door een grote groep
mensen in een betrekkelijke stilte uitgevoerd.
Het doen van schilderwerk aan een wegkruis,
het verzorgen van beplanting rondom een
kapel, het gebeurt omdat het gebeuren moet.
We zijn al onze vrijwilligers, en daarvan bent u
als ontvanger van deze nieuwsbrief er dus een
van, dankbaar voor het werk dat u in het
belang van de stichting doet. Door uw inzet
draagt u bij aan het behoud van het cultureel
erfgoed binnen de gemeente. Ben er verder
van overtuigd dat u door uw inzet veel mensen
een plezier schenkt met een van de facetten
van het cultureel erfgoed in het Limburgse
land.
De toekenning van de Vrijwilligersaward door
de gemeente Maasgouw tijdens onze
vrijwilligersdag in augustus 2010 gaf natuurlijk
een heel apart cachet aan de toch al feestelijke
dag. Met het toekennen van deze prijs
onderstreept de gemeente het belang van het
werk dat door de mensen binnen de stichting
wordt verricht. Naast het behoud van het
cultureel religieus erfgoed, ziet de gemeente
ook dat de juweeltjes aan kapelletjes en
kruisen die in het landschap staan voor de
passerende recreanten dierbare en dankbare
plekjes zijn om even te pauzeren en tot
bezinning te komen. Onze objecten zijn
immers kleinschalige toeristische trekpleisters.
Het blijft een van onze wensen om dit in de
toekomst dit beeld te versterken door het

uitstippelen van fiets- en wandeltochten die de
diverse objecten met elkaar verbinden
Op termijn willen we ook meer achtergronden
te weten komen over de objecten die binnen
ons werkgebied vallen.
Wanneer we het afgelopen jaar de revue laten
passeren dat staan we even stil bij de
bloemenversieringen die we in de meimaand
rondom de verschillenden veld- en wegkruizen
hebben aangebracht. We zullen deze activiteit
ook in het nieuwe jaar oppakken.
In het kader van de actie NLdoet konden we de
buitenbeelden aan een reinigingsbeurt
onderwerpen. U heeft allen gemerkt dat de
beelden er nu weer stralend bijstaan. Voor de
komende tien jaar kunnen de beelden er weer
tegen.
In Wessem werd een kruis geplaatst en
ingezegend bij het verzorgingstehuis. In Ohé
en Laak werden twee wegkruizen door enkele
enthousiaste dorpelingen vakkundig
gerenoveerd. Tijdens de Sacramentsprocessie
in de meimaand werden ze feestelijk
ingezegend.
In Thorn werd op 6 juni tijdens de sacramentsprocessie de Nepomucenuskapel opnieuw
ingezegend, nadat zij tevoren grondig was
opgeknapt.

In Panheel werd een wegkruis aan de
Grathemmerweg dat als gevolg van
stormschade was vernield, opnieuw opgeknapt
en in juni ingezegend. Op diezelfde dag werd
in de voormalige melkfabriek in Panheel een
nisbeeld van St. Antonius ingezegend.

Tijdens de vrijwilligersdag in augustus werd in
Stevensweert onder het toeziend oog van
velen van u een nieuw wegkruis aan de St.Annadijk geplaatst en ingezegend.
In 2010 deden de regionale bladen diverse
malen verslag van activiteitein rondom het
beheer van kruisen en kapellen. In het
tijdschrift Kapellen en kruisen verschenen
verschillende artikelen over objecten binnen
ons werkgebied.

Ook voor de komende jaren hebben onze
vrijwilligers in enkele kernen voldoende
plannen op de plank liggen. Diverse
onderhoudswerkzaamheden zullen worden
opgepakt. Zo zullen de drie kruisen in Beegden

opnieuw worden geschilderd. In Ohe en Laak
zal nog een wegkruis worden gerestaureerd en
ook de Annakapel zal van binnen worden
geschilderd. In Stevensweert zal de
Rochuskapel door leden van de gelijknamige
schutterscompagnie worden opgeknapt, terwijl
een veldkruis langs het Julianakanaal opnieuw
zal worden geschilderd.
Verder bestaat het voornemen om in Thorn
een nieuw in aanbouw zijnde Jozefkapel aan
de Baarstraat op te richten. Het betreft een
ronde kapel die gebouwd wordt als leerlingenproject door de Gilde Opleidingen uit
Roermond. De geplande oplevering is voorjaar
2011. Naast het educatieve aspect – een
leerproject dat leidt tot een concreet resultaat zal het project ook bijdragen tot een betere
bewustwording bij de jongeren van de
religieuze betekenis van de kapelletjes in ons
dorp.
In Linne is reeds gestart met het vervaardigen
van een kastkapelletje en wellicht dat er ook
nog een nieuw wegkruis wordt opgericht.
Voor Wessem is de Mariakapel aan de
Kloosterlaan aangemeld voor subsidie in het
kader van een restauratieproject dat naar alle
waarschijnlijkheid door Monumentenwacht
uitgevoerd zal gaan worden.
In Heel en Panheel staan enkele kruisen op
het programma om geschilderd te worden.

Het bestuur dankt U nogmaals heel hartelijk voor alle steun en betrokkenheid gedurende 2010 en
spreekt de hoop uit dat 2011 ons ook veel voorspoed en geluk zal brengen.
Wij wensen jullie mooie feestdagen en een gezegend Nieuwjaar toe.

Namens het bestuur van de stichting kruisen en kapellen Maasgouw,
Lei Peeters
Voorzitter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien u dat wenst ontvangt u voortaan de nieuwsbrief via de electronische post.
Indien u een e-mail stuurt aan j.hannen@home.nl nemen we uw naam op in de verzendlijst.

