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In de 101ste Nieuwsbrief van Veldkruus.nl :
 Restauratie kruis Schweiberg
 Voorjaar
 Alle nieuwe objecten van de maand april
 Kruis van de Maand
 “Kruistocht” in de buurt van.......

Restauratie kruis Schweiberg
In Mechelen aan de Schweibergerweg
(kruising met de Nieuwhuizerweg) staat
een groot markant houten kruis van 4,5
meter bij 2,3 meter.
Het kruis is geplaatst op 24 oktober 1948
door de buurt Schweiberg als uiting van
dankbaarheid voor de bevrijding.

Nadat het kruis begin jaren 70 van de vorige eeuw al eens aan vervanging toe was,
bleek het kruis ook nu na inspectie door Monumenten Werk Limburg dusdanig te
zijn aangetast door houtrot, dat wederom totale vervanging van het kruis
noodzakelijk was.
Het kruis is vervoerd naar het atelier van Monumentenwerk Limburg te Meerssen,
om aldaar gerestaureerd te worden.
Het corpus is destijds door de heer Tangelder geboetseerd in zijn atelier te Sittard,
waarna het met vrachtwagens naar de aardewerkfabriek in Maastricht (Mosa)
gebracht werd om daar in de ovens gebakken te worden.
Het gehavende corpus is inmiddels gerestaureerd door atelier De Walsberg in
Swalmen.
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Ook alle bevestigings en steundelen zullen vervangen dan wel gerestaureerd
worden.
Al met al een grootse klus die voor de zomer moet resulteren in herplaatsing op de
vertrouwde lokatie in Schweiberg.

Wordt vervolgd...
bron: Monumenten Werk Limburg, Heemkundevereniging Mechelen

Voorjaar
Het voorjaar, vooral de periode voor Pasen, is traditioneel de tijd dat veel
werkgroepen, heemkundeverenigingen en andere vrijwilligers kruis of kapel, een
poetsbeurt geven of van een nieuwe lik verf voorzien. De kleuren van het frisse
voorjaarsgroen maken het plaatje compleet. Mooi werk!
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In de afgelopen maand toegevoegde kruisen etc.
Onze fotografen doen hun best om iedere maand weer
nieuwe/vernieuwde kruisen, kapellen, beelden,
beeldjes etc. op de "gevoelige plaat vast te leggen".
In april waren dat er 29.
Gefotografeerde objecten april

Kruis van de Maand
Voor het Kruis van de Maand gaan we deze keer naar het
Wittevrouwenveld, een woonwijk in het oostelijke deel van
de stad Maastricht.
Vanuit de buurt lag er sinds de jaren negentig al de wens
om een kapelletje te bouwen; een “stilteplek” waar men
een kaarsje kon branden en een moment van bezinning
kon nemen. In 2017 werd het comité ’t Kapelke’
opgericht om deze wens in te vullen.
Klik op de foto hiernaast voor het hele verhaal.

Tip: informatie over het Kruis van de Maand (en alle voorgaande) kunt u altijd
vinden door op de foto op de website rechtsonder te klikken.
Kruis van de Maand

"Kruistocht"
"Kruistocht" in de omgeving van Schin op Geul.
Na een kort stuk door het mooie Schin op Geul gaat de
wandeling richting Keutenberg. Tijdens de flinke klim kun
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je genieten van een prachtig uitzicht. Een eindje verderop
gaan we weer naar beneden via de Doodeman. Na het
gehucht Stokhem gaat de wandeling verder door een
(soms drassige) wei. Daarna volgen we de Geul via een
zandpad totdat we weer terug zijn in Schin op Geul.
Tijdens de kruistocht van circa 7,5 kilometer passeert u in
totaal 22 "objecten".
Ga naar "Kruistocht"
Klik hier voor een overzicht van alle wandelingen en fietstochten op Veldkruus.nl.
Nadat u een wandeling of fietstocht heeft uitgezocht kunt u zowel een
overzichtskaart als een routebeschrijving van de tocht printen. Daarnaast kunt u
een bestand downloaden, dat geschikt is voor een GPS en smartphone.
Wij wensen u alvast veel wandel of fietsplezier!

Facebook

Website

Deze email is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u stichtingveldkruus@gmail.com
toe aan uw adresboek.
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