
Stichting Kruisen en Kapellen Maasgouw 
 

29 september 2018 
Vrijwilligersdag te Heel en Panheel 

 
 
Maasgouw, augustus 2018. 
 
 
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 2018 van onze stichting vindt plaats op zaterdag 29 september. 
  
Na eerdere bezoeken aan Wessem (2009), Stevensweert (2010), Linne (2011), Ohé en 
Laak (2012), Beegden (2013), Thorn (2014) en Maasbracht en Brachterbeek (2015) 
gaan we dit jaar op verkenningstocht naar Panheel en Heel.. 
 
Het programma voor de vrijwilligersdag 2018 luidt: 

 
13.15 uur:  Bijeenkomst op de parkeerplaats voor de kapel in Panheel. 
13.30 uur:  Phons Brouns zal uitleg geven over de historie van de kapel. 
14.15 uur:  Eenieder gaat met eigen vervoer naar de parkeerplaats van Don Bosco, 
                       gelegen achter de kerk van Heel. 
14.30 uur:  Bezoek aan de Pia-hoeve, vanaf de parkeerplaats van Don Bosco. 

Leo Peeters zal hier een toelichting geven op de heiligenbeelden van                             
Sint Anna. Hier zal aan de deelnemers koffie met vlaai worden 
gepresenteerd. 

15.30 uur:  Naar de St. Stephanuskerk. Huub Beurskens zal hier enige uitleg over de 
kerk en haar interieur geven. 

16.15 uur:  Naar kapel Oppe Linj. Wies Janssen zal enige uitleg over de historie van 
de kapel geven. René Smeets zal zorgen dat hier een geluidsversterker 
is. 

16.30 uur:  Afsluiting op het terras of binnen bij café Oppe Linj naast de kapel. 
17.00 uur:      Einde van de Vrijwilligersdag. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om uw deelname uiterlijk 15 september 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. Per post kan ook: Jac Hannen, Tergouwen 12, 6051 JE 
Maasbracht. Telefonisch aanmelden kan uiteraard ook op nummer 0475-465083.  
 
Stichting Kruisen en kapellen Maasgouw 
 
Lei Peeters, voorzitter.  
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