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Geachte dames en heren, 
 
Zoals bekend organiseert de Stichting Kruisen en Kapellen jaarlijks in het voorjaar een 
Contactdag voor de plaatselijke organisaties  in Limburg. 
Dit jaar vindt de Contactdag plaats in Nederweert-Eind en wel op zaterdag 6 april 2019. 
U bent van harte uitgenodigd om op deze dag aanwezig te zijn. 
 
DAGINDELING  
 
13.00 uur Inloop en ontvangst met koffie, thee en vlaai. 
   
13.30 uur Opening door onze voorzitter Matheu Bemelmans. Waarna een korte 
  Introductie over religieus erfgoed in Nederweert door Alfons Bruekers. 
   
14.00 uur U wordt kort bijgepraat over het wel en wee van onze Stichting 
  in het afgelopen jaar en wat er zoal gaande is in Limburg m.b.t. klein  
  religieus/cultureel erfgoed. 
 
14.20 uur Presentatie door voorzitter Peter Willekens van Eijnderhoof: 

- Eijnderhoof: historie, doelen, organisatie. 
- Rol van Eijnderhoof bij behoud van religieus erfgoed in de regio. 
- Technische vaardigheden in Eijnderhoof  t.b.v. restauraties 

 
15.00 uur Toelichting excursie programma door Matheu Bemelmans.  
  Opsplitsen in 2 groepen:  
  Groep A excursie Eijnderhoof. Groep B excursie St Geradus Majellakerk. 
 
16.00 uur  Groepswisseling groep A en groep B. 
   
17.15- 18.00 uur Afsluiting en nazit door Matheu Bemelmans. 
 
N.B. Om enig inzicht te krijgen in hoeveel bezoekers we mogen verwelkomen ,  stellen wij 
het op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt. E-mail SKKL@ bisdom-roermond.nl.  
 
Als tegemoetkoming in de onkosten wordt een eigen bijdrage van € 10,- per persoon 
gevraagd, deze kan bij aankomst worden voldaan. 
  

Roermond, 21 februari 2019 

Onderwerp: Uitnodiging contactdag 2019 
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Excursies 1 

 

Een geleid bezoek aan de op loopafstand van 
het museum gelegen Sint Gerardus Majellakerk 
van Nederweert-Eind. Deze prachtige 
basilicakerk uit 1956 is een ontwerp van de 
bekende Limburgse architect Pierre Weegels. Zij 
bezit een ongekend rijk bouwkundig 
iconografisch programma met kunstwerken van 
o.a. Cor van Geleuken en Daan Wildschut. Niet 
voor niets werd dit fraaie voorbeeld van na-
oorlogse architectuur enkele jaren geleden op 
de Rijksmonumentenlijst geplaatst. 

 

 

Excursie 2 

 

Deze  is op het terrein van het 
openluchtmuseum zelf. In dit museum waant 
men zich honderd jaar terug in de tijd. Door 
middel van (herbouwde) boerderijen en 
ambachtelijke ateliers zoals een houtzagerij, 
stroopmakerij en bakkerij worden oude tradities 
en ambachten levend gehouden. Het museum 
bestaat al bijna 30 jaar en wordt ‘gerund’ door 

enkele honderden vrijwilligers.  
 
De rondleiding voor de deelnemers aan de SKKL-contactdag staat vooral in het teken van de 
ambachten en faciliteiten die relevant zijn voor het restaureren en creëren van religieus 
erfgoed.  
 

                

 

 
Met vriendelijk groet, 
 
J.H. Jenniskens 
secretaris SKKL  


