


Het is 5 jaar geleden dat VVV-Susteren  haar

poorten aan de Dieterderweg 53 opende.

Zo'n  lustrum mag uiteraard niet onopgemerkt
voorbij gaan en  het bestuur heeft zich beraden op
iets speciaals.  Het resultaat ligt voor u.

Al geruime tijd  leefde de gedachte om de
aanwezige kerken,  kapellen en wegkruisen  in en
rond Susteren  in  kaartte brengen.  Het lag dus
voor de hand dat men diteen zinvolle invulling
vond om het eerste lustrum bekendheid te geven.

Enthousiast hebben alle medewerkers hun
schouders onder dit project gezet door enerzijds
door middel van fietstochten de kruisen  in  beeld
te brengen en anderzijds de teksten te verzorgen.

Het resultaat is  niet alleen een  inventarisatie,
maar ook een 40 km  lange fietstocht langs alle
wegkruisen,  kapellen en  kerken  in en  rond
Susteren.

Als begeleiding is een routekaart toegevoegd en  is
het geheel  uitgevoerd  in full-color.

lk durfte stellen  datditeen  leuk kleinood  is

geworden, dat in feite in  iedere boekenkast in
Susteren  niet mag ontbreken.

Voor de toerist is het niet alleen een fietstocht met
veel  historie en cultuur, maar tevens een  leuke
herinnering aan zijn of haar verblijf in  Susteren.

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door
een bijdrage van Ons WCL Midden  Limburg

lk dank allen die hebben meegewerkt aan dit

project en hoop dat VVV-Susteren nog vele van
deze uitgaven mogelijk kan maken.

A. J.  H.  Feijen, voorzitter



10 meter in een tuin, achtereen heg, aan een
schuurtje, een kruis hangen. (02)

Vloedgraaf bij de waterzuivering zien we aan de
linkerkant het zgn.  Horenskruis. (04*)
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Direct hierna fietsen we linksaf de
'Lage Bongerd' in en daarna de

eerste straat links, de Dr.
Leben sstraat.

aan de rechterkant een
kruis uit 1917aan.  (17)



Vlak voor het grasveld gaan we
rechts het 'Oude Sluispad' op naar
de brug.
We nemen het steile voetpad naar
boven.
We steken voorzichtig de weg bij
de brug over en gaan bij het

We rijden terug naar
de Maaseikerweg en
vervolgen onze route
richting Dieteren.
De eerste weg rechts,
'Bij de Molen' slaan

we in en fietsen tot
aan de Rode Beek.
Vlak voor de brug
rechts treffen we een
oud kruis aan.
(19*)

We draaie
keren teru
Maasei
verde







aan de kerk en het kerkhofvan Mariaveld, (30)

Langs het kerkhoffietsen we door de Rector
Meuffelstraat en slaan aan  het eind rechtsaf de
tunnel  door. (LET OP, GOED  RECHTS  HOUDEN,
GEVAARLIJKE TuNNEL!!!)

We rijden  rechtdoor de Heidestraat in en zien aan
de rechterkant vlak bij de eerste weg rechts een
wegkruis  in een  natuurlijke kapel van groen.  (31*)

Bij de Aardenweg slaan we
rechtsaf en blijven deze weg
volgen tot we aan de
linkerkant een boerderij zien
liggen met aan de overkant
een  moordkruis.  (32*)

\^/e draaien ons hier om en
fietsen terug
tot aan de
Heidestraat
en gaan
verder naar
rechts.
Op de hoek
van de
Pissummer-
weg zien we
aan de
linkerkant
een Maria-
kapel.  (33*)
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02. Susteren,
kruis 'Op de
'Opde Pas'a

zien we ee
''God

Baakhoven.

[n vroeger ende men het gebrui m het
stro dat bij het vervoer van een overledenen
gebruikt werd in drie porties te verdelen.
Deze drie porties werden bij de drie wegkruisen
neergelegd :
'om de mens aan zijn vergankelijkheid te

herinneren'.

r de brug
eg biJ' de

eeuwen geleden
st uit dankbaarheid.

oven had ten ti
pestepidemie d

Van

geen slachtoffers geëist.

06. lllikhoven,
kapelletje onderaan afrit van de brug
ln een  klein stenen kapelletje heeft men een
veldkruis geplaatst. Oorspronkelijk werd hier
omstreeks 1 840 door de  familie Jaspeïs een
eenvoudig houten veldkruis opgericht.





ris Maaseikerweg t/o

Op deze plek verongelu
zoon van de 'Kokkelert

gietijzeren kr

1 3. Roosteren,
kapelletje bij 'l
Een wegkruis  is  in een  klein s
aangebracht.
Het doet nog ieder jaar dienst bij-de j
sacramentsprocessie.
'Huize Eyckholt' is ei

hoorde oorspronkelijk bi
boerderij 'Op de Kampes

eeuW ge
r naast gelegen

n de voorkant leest me
"Heilige Antonius, bid voor ons"

chterkant: "Pas op,  levensgevaarlijk".

e kapelletje heeft een houten
welk Antonius moet voorstellen.
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het Paereweike
us Pius lXom he
er te vereren we

n  1951ïgeüolg gegeve
ieteren aa

nog een ou

Deze is na de oorlog
opgebouwd.
Het is een  kapel ter ere

B J!i de bouw va
(1939) heeft e
m oete

nze Lieve Vrouw.
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Hofmanskruis is een
efkruis (geschonken WegenS

een  belofte).
Het oorspronkelijke 300 jaar
oude kruis werd meermaal
een nieuwe vervangen.
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31. §usteren,
Kruis on de Heid

toen de smokkel  bloeid
Duitsland en Sustere

Op  15februari  inda
smokkeltochten, ee

geschoten.

hoek Mouwweg/Haverterweg
een geschenk van de familie Kru

N ieuwsta
aan de gemeenschap van
Na de totstandkoming van
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beeld qüa onder
t de omgeving.

hoek Lim ichterstraat

41.

moordkruis
Op initiatief va
Nieuwstadt is in  l97
oudere mensen  in  Ni

rdgaaï of de 'm
elde dan opde

Erwasin  1740eent
waarbij twee vrouwen e
slachtoffer werden.

staclt spraken

treffende o
dige mo

dochtertj

Het onderhou

van de hei

glng/  O
n daar

vrouwe
t ontvangene".
de treden staat:

wiegij zijt- '

taat naast een Mariabeeld ee
e Bernadette.
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