
Stichting Kruisen en Kapellen Maasgouw 
 

22 augustus 2015 
Vrijwilligersdag te Maasbracht en Brachterbeek 

 
 
 
Maasgouw, juli 2015. 
 
 
 
Aan allen die zich inzetten voor het behoud van kruisen en kapellen  
in de Gemeente Maasgouw. 
 
 
Dames en heren, 
 
De dank-je-weldag voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van het cultureel 
religieus erfgoed in alle kernen van de gemeente Maasgouw staat er binnenkort aan te 
komen.  
 
De vrijwilligersdag 2015 van onze stichting vindt plaats op zaterdag 22 augustus. 
  
Na eerdere bezoeken aan Wessem (2009), Stevensweert (2010), Linne (2011), Ohé en Laak 
(2012), Beegden (2013) en Thorn (2014)  gaan we dit jaar op verkenningstocht naar 
Maasbracht en Brachterbeek. 
 
Het programma voor de vrijwilligersdag 2015 luidt: 

 
13.30 uur      Samenkomen bij café Hukkelhoven (Heintje aan de Statie), Rijksweg 2, 

Brachterbeek.  Er is daar een ruime parkeerplaats. 
 
13.45 uur      Welkomstwoord door de voorzitter van de Stichting Kruisen en Kapellen 

Maasgouw, de heer Lei Peeters. 
 

 Aansluitend start de gemotoriseerde rondrit per huifkar langs de diverse 
kerken, kruisen en kapellen in Maasbracht en de Brachterbeek. We gaan 
genieten van een aantal karakteristieke plekjes in de beide dorpen.  
 
We stoppen bij enkele kapelletjes, we bekijken een aantal veldkruisen en 
wegkruisen. We bezoeken de onlangs gerenoveerde Loretokapel in de 
Brachterbeek. Vanzelfsprekend bezichtigen we de parochiekerken in de beide 
kernen..  

 
17.00 uur      Na de rondrit doen we ons tegoed aan een kop koffie met een Limburgse 

tractatie. 
  
18.00 uur      Einde Vrijwilligersdag. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om uw deelname uiterlijk 15 augustus te bevestigen. U kunt dat 
doen door middel van een e-mail aan j.hannen@home.nl. Geeft u dan a.u.b. aan hoeveel 
personen u aanmeldt. Telefonisch aanmelden kan uiteraard ook op nummer 0475-465083.  
 
Stichting Kruisen en kapellen Maasgouw 
 
Lei Peeters, voorzitter.  
 



Bevestiging van uw deelname  
 
- per post of telefonisch bij Jac Hannen, Tergouwen 12, 6051 JE Maasbracht, tel. 465083  
 
- of door een e-mail te sturen naar:  j.hannen@home.nl (bij voorkeur) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ondergetekende  _______________________________ 
 
Adres / plaats  ________________________________________ 
  
neemt op 22 augustus 2015 met ……. personen deel aan de vrijwilligersdag in Maasbracht. 
 
 
(naam en adres) 


