
Stg Kruisen en kapellen Maasgouw 

 

Beste vrijwilligers van kruisen en kapellen 

in Maasgouw 
 
 
Het jaar loopt ten einde. De tijd vliegt. Gelukkig zijn er lichtpuntjes te bespeuren. Zo kregen wij van 
het gemeentebestuur van Maasgouw de toezegging dat men vanwege de uniformiteit bij elk 
wegkruis een cortenstalen bloembak wil plaatsen. 
 
Deze bloembakken zijn onderhoudsvrij en hoeven dus nooit geschilderd te worden. Zij krijgen 
onder invloed van regen een roestbruine kleur en behouden die. De betreffende beheerder van 
zo’n kruis kan dan bloemen in de bakken planten en ze water geven. Een mooi gebaar van de 
gemeente. Ook verleende de gemeente weer voor de komende 4 jaar een jaarlijkse subsidie om 
daarmee onderhoudsproducten aan kruis en kapel uit te voeren. Ook dit gebaar kunnen wij ten 
zeerste waarderen. 

 

 

 
In Heel werd de kapel op de Lin voorzien van een nieuw dak.  
 
En op verzoek werd voor de kapellen Sint Anna en Nepomucenus in Thorn en de Sint Anna kapel in 
Ohé en Laak subsidie aangevraagd bij NL doet. Waarschijnlijk ontvangen wij voor elke kapel € 
350,00 voor de aanschaf van reinigingsmiddelen en verfmateriaal.  
 
Op 25 oktober jl. vierde de Thornse stichting kruisen en kapellen haar 25 jarig bestaan, waarbij de 
voorzitter van deze stichting Mat Rongen werd onderscheiden tot lid van de Orde van Oranje 
Nassau.  
 
Na een plechtige eucharistieviering in de eeuwenoude Kapel onder de Linden werd in het 
naastgelegen kapelhuis het eerste exemplaar van het nieuwe boekje over kruisen en kapellen 
Thorn uitgereikt aan burgemeester Stef Strous van Maasgouw.  

 



 

 

In Linne ontving beheerster mevr. Christien  Peeters een gulle bijdrage van de buurtvereniging De 
Canisiusput waardoor het mogelijk werd om de gevel van de door haar goed onderhouden Maria 
kapel schoon te laten spuiten en te impregneren met een waterafstotend middel zodat geen vocht 
meer in de zuidelijke muur kan indringen. Chapeau.  
 
Ook werd door medewerkers van het IKL de dichtgegroeide ingang tot het kapelletje bij kasteel 
Heysterum weer toegankelijk gemaakt. 

 

 

 

Al met al goede initiatieven waar we met z’n allen trots op mogen zijn. 
 
Wij sluiten af met u allen alsook uw naasten fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en 
voorspoedig 2020 toe te wensen. 
 
 
Jac. Hannen                                                      Lei Peeters 
Secretaris                                                          voorzitter 
 


