
MAASGOUWSE KRONIEK  

rond kruisen en kapellen 

 

Van onze voorzitter 

 
Beste vrijwilliger of sympathisant, 
 
Kerstmis nadert met rasse schreden. 
Reden voor ons allen om de 
werkzaamheden van 2014 nog eens op 
een rijtje te zetten en tevens naar de 
toekomst uit te kijken. 
Allereerst de terugblik. 
 
In 2014 kon je merken dat de vele klussen 
die vanaf de oprichting van onze stichting 
werden opgepakt, hun vruchten beginnen af 
te werpen. 
 
In tegenstelling tot vroeger wordt er meer 
structureel onderhoud uitgevoerd. Maar wij 
moesten ook afscheid nemen van enkele 
vrijwilligers die ons zeer dierbaar waren en 
die jarenlang geheel belangeloos hun 
talenten beschikbaar hebben gesteld voor 
het werk van onze stichting. Gelukkig konden 
wij nieuwe vrijwilligers verwelkomen. 
 
Meimaand - Mariamaand 
 
Ook in 2014 werden  alle kruisen in 
Maasgouw  in de meimaand voorzien van 
een bloemkrans die was gemaakt door 
medewerkers van de stichting PSW 
(Pedagogisch Sociaal  Werk) uit Maasbracht. 
 
Vrijwilligersdag 
 
In Thorn werd dit jaar de vrijwilligersdag 
gehouden. Dit hield verband met het feit dat 
de Thornse stichting kruisen en kapellen al 
20 jaar bestaat. Reden te meer om een extra 
uit te pakken. Na een welkomstwoord in het 
kapelhuis werd onder leiding van een gids 
een bezoek gebracht aan de kapel onder de 
Linden. Hierna nam iedereen plaats in een 
van de drie paardentrams en werd een tocht 
gemaakt langs bijna alle religieuze objecten 
die in Thorn ooit zijn geplaatst. Tevens werd 
een rondleiding verzorgd op het complex van 
de Foyer de Charité de Martin Robin. Daar 

werd ook een gerestaureerd veldkruis 
bewonderd.  
Daarna werd nog de gerestaureerde  
Nepomucenus kapel bezocht en konden de 
talrijke deelnemers terugzien op een zeer 
geslaagde middag.  
Voor een verslag van deze uitermate 
geslaagde dag verwijzen we u naar de 
website www.kruisenenkapellenmaasgouw.nl 
.  
Een rondje langs de objecten die in 2014 
bijzondere aandacht kregen 
 
In Wessem werd de Antoniuskapel opnieuw  
geschilderd. Reeds eerder was er door 
medewerkers van de Westrom  een nieuw 
pannendak op gemaakt. 
 
In de Antoniuskapel in Panheel werd op 
Oudjaarsnacht vuurwerk afgestoken. Het 
gehele interieur werd ernstig beschadigd. Als 
door een wonder kon onze beheerder, de 
heer Thei Vestjens ons mededelen dat het 
Antoniusbeeld zelf onbeschadigd was.  
 
Daarop liet de gemeente Maasgouw zich niet 
onbetuigd, en gaf direct opdracht om de 
kapel opnieuw te stucadoren en daarna te 
schilderen. Zo staat Antonius nu weer te 
stralen. En omdat in Panheel ook alle zegen 
(lees hemelwater) van boven komt en het 
dak het zwaar te verduren heeft, werd tevens 
opdracht gegeven om het gemetselde dak te 
voorzien van bitumen. 
 
Gelijktijdig werd de gemeentelijke kapel 
toegewijd aan Maria en die is gelegen in Pol 
ook zowel van binnen als van buiten opnieuw 
geschilderd. 
 
In Stevensweert werd  door de gemeente 
Maasgouw  het  hemelwater van de Rochus- 
en Mariakapel afgevoerd naar  ondergrondse 
infiltratiebassins. Zodoende wordt in de 
toekomst voorkomen dat de muren en het 
stucwerk vochtig blijven.  Ook de 
klinkerbestrating werd grondig verbeterd. 
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In Brachterbeek werd een aanvang gemaakt met 
een omvangrijke restauratie van de Loretokapel. 
 
Kapellenroute 
 
Nu de meeste objecten er goed bij liggen kon de 
VVV Thorn een heuse kapellenroute aan de 
bezoekers van het witte stadje aanbieden.  
Dit geldt ondertussen ook voor de kern 
Stevensweert. 
 
De kapellen voorzien in een behoefte 
 
Uit het feit dat de beheerders ons kunnen 
mededelen dat vele kaarsen worden opgestoken 
kunnen we concluderen dat de vele kapellen 
voorzien in een behoefte. Al was het maar om 
eens regelmatig stil te staan bij al het goede dat 
de Heer ons heeft gegeven. Niet alleen het 
materiële maar zeker het spirituele waar wij 
allemaal zo’n behoefte aan hebben. En de troost 
en sterkte die de bezoekers aan een bepaalde 
heilige hen geeft.  
Laten wij doorgaan op de ingeslagen weg. 
 
 
 
Een terugblik op de Vrijwilligersdag 2014 
 

Plannen voor het komende jaar 
 
Wat betreft 2015 is er nu reeds goed nieuws te 
melden. 
 
Zo kregen we al van het Oranjefonds bericht dat 
enkele subsidie-aanvragen zijn gehonoreerd. Het 
betreft de restauratie van de St-Annakapel en de 
H. Petruskapel in Thorn. Een aanvraag om 
subsidie in de restauratie van de kapel van de H. 
Familie is nog in behandeling. 
 
Resumerend dankt het bestuur van de Stichting 
kruisen en kapellen Maasgouw alle vrijwilligers 
die zich het afgelopen jaar weer hebben ingezet 
voor de instandhouding van het cultureel religieus 
erfgoed in de gemeente Maasgouw. 
 
Ik wens jullie namens het bestuur sfeervolle  
Kerstdagen en een gezegend  en voorspoedig 
Nieuwjaar toe. 
 
Lei Peeters 
Voorzitter 
 
 
 

Op 9 augustus werd in Thorn een vrijwilligersdag gehouden voor alle vrijwilligers van de Stichting kruisen 
en kapellen Maasgouw. Deze feestdag viel samen met de viering van het 20-jarig bestaan van de stichting 
kruisen en kapellen Thorn. Een reden temeer om deze dag in Thorn te vieren. De aftrap van deze 
middag vond plaats in het kapelhuis aan de Heerbaan. 
Voorzitter Lei Peeters verwelkomde in zijn welkomstwoord in het bijzonder voormalig burgemeester Arie van 
der Lee en zijn echtgenote. 
Twintig jaar geleden nam de burgemeester het initiatief voor de oprichting van een werkgroep die zich bezig 
ging houden met het onderhouden en daar waar nodig herbouwen van kruisen en kapellen in Thorn. 
Ook stond hij stil bij het overlijden van oud-secretaris en penningmeester Ben Brader. Jarenlang heeft hij 
zich belangeloos ingezet voor het behoud van het cultureel religieus erfgoed in Limburg en in Thorn in het 
bijzonder. Vol trots kan het huidige stichtingsbestuur het resultaat van twintig jaar noeste arbeid laten zien. 
Niet minder dan vijftien kapellen en twee wegkruisen decoreren het landschap op een zodanig wijze dat zij 
samen met de stiftkerk een mooi geheel vormen. De meeste kapellen kennen een zeer oude 
ontstaansgeschiedenis. 
Maar omdat de kapellen bijna altijd op een kruising van wegen zijn gelegen wilde het wel eens gebeuren dat 
een automobilist die te diep in het glaasje had gekeken een aanrijding veroorzaakte.Naast persoonlijk letsel 
ontstond er ook veel schade aan het kapelletje. Met als gevolg dat dicht in de buurt een nieuwe locatie werd 
gezocht om daar de betreffende kapel te herbouwen. 
Nadat Mat Rongen als voorzitter van de Thornse stichting nog in het bijzonder de vele verdiensten van 
scheidend bestuurslid Bére Keijers had aangehaald werd gestart met een bezoek aan de kapel onder de 
Linden. 
Deze zogenaamde Loreto kapel is een voorbeeld van een zeer rijk gedecoreerde kapel, die jaarlijks door 
vele duizenden bezoekers wordt bezocht. Hierna konden de vrijwilligers plaats nemen in paardentrams en 
begon een rondrit langs bijna alle kruisen en kapellen die Thorn rijk is. Na afloop bood Wim Clout van de 
Limburgse  stichting kruisen en kapellen nog een smeedijzeren kruis aan als eerbetoon aan Ben Brader. Hij 
sprak de wens uit om dit kruis ergens te plaatsen in Thorn langs de route die naar Santiago de Compostella 
loopt. 
 
 

De nieuwsbrief voortaan electronisch ontvangen: meldt u aan via  j.hannen@home.nl  . 


