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weggedrukt tegen de Duitse grens ligt Rimburg. ondanks het feit,-dat_het or-
g"ràn ir door het Nedertandse en Duitse miingebied, heeft het ziin landei;ik

Éarakter behouden. Het Rimburgerbos is een stukie ongerePt natuurschoar
Hier zoekt menige wandelaar verpozing en rust in de serene stilte dle er heerst

ln het midden van het bos staat een kapelletie, dat de deYote rust nog verhoagt
Het is gebouwd door de oudstriiders van Rimburg uit dankbaarheid, dat na de oo:"

logsdalen in 19,{0 atle Rimburgse militairen behouden in hun dorp terugkeerder
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De prochtige vlog van de oud-stri;'ders,

welke werd gemoakt door de Zusters

von het Arme Kind Jezus in Simpelveld.

.,. ii ir,r.r r.i:r

Het was in december 1940 toen de ex-mili-
tairen van Rimburg besloten een vereniging

van oudstrijders op te richten. Daar men in

verband met de bezetting niet in het open-

baar kon optreden, bleef men onderling ge'
regetd contact met elkaar houden. Na de

bevrijdíng kon de vereniging eíndelijk haar

activiteiten ontplooien. Deze bleven echter
voorlopig beperkt tot het medewerking
verlenen aan feesten en optochten. Op een

vergadering in 1947 kwam een voorstel,
dat, zo het mocht slagen, de vereniging in
het middelpunt van de belangstelling zou

plaatsen. Het voorstel kwam hierop neer,

dat de oudstrijders de grote kei in het Rim-

burgerbos naar het dorp zouden transPor-
teren. De bedoeling was om van de kei een

oorlogsmonument te maken. De moed zonk
de oudstrijders echter in de schoenen toen
zij de grote steen eens van nabij gíngen be-

kijken. Dit teyalrte, dat voor meer dan de

helít onder de grond lag, naar het dorp ver-
plaatsen w:§ een onmogelijkheid. Toch wil-
de de vereniging iets doen. Nieuwe plannen

werden ontworpen en een ervan vond alge'

meen instemming. Er werd besloten een

kapelletle te bouwen uit dankbaarheid dat

de Rimburgse militairen behouden uit de

oorlog waren thuis gekeerd.
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De oud-stnjders van Rimburg, díe fiet devote kopetletie bouwden. Elf van hen ziin werkzaom

op Louro oi 1utio. Y.t.n.r. F.íerreck (gepensionneerd instructeur Louro), A. Rohs (lan.dbouwer)'

i- Doh*", (ioorwerker-bonkwerker Àkhonische Werkploats Jutio), H. Wossen (mochin*honk'

werker MechanischeWerkploats !utio), !. Toussaint (ltlr. houwer Lauro), J. Silvettand (Magazijn

O.N.,,), Ih.Jonssen de tegenwiordige koning (houwer lutia), A. Diederen (Che.f Mechanische

Werkpioau jutia), H. l. Simers (opperman Bouwofdeling Jutio), Fr- Hermons (h-ouwer Louro)'

L. Schrijen (iouwer lulí{, L. Hermons (houwer Julio), W. Fouwels (perser Briketfobriek Lauro).

De plaats waar het kapelletie zou komen te
staan w:§ gauw gevonden. ln het bos, niet
ver yan de plaats waar de kei lag, bevond
zich een heuvel, Besloten werd deze te ver-
wijderen en op de vrijgekomen plek het
kapelletie te bouwen. Deze plek was echter
slechts te bereiken door een zeer dicht
struikgewas. De Heer P..Reulings, nu ge'
pensionneerd beambte van onze Maatschap'
pij, kwam echter op zekere dag met de

mededeling, dat hij een pad had aangelegd

naar de bewuste plek. Hij had, met een grote
bijl gewapend, een weg gebaand door het

,,oerwoud". Dat dit werk menige zweet-
druppel heeít gekost is begrijpelijk. Een

groot bezwaar was dat men met Practisch
geen geld moest beSinnen. Een flinke portie
goede wil en groot enthousiasme was het

begin-kapitaat. Een grote steun was echter
de medewerking van de verschillende in-

stanties. Zo gaÍ Laura & Vereeniging toe-
stemming om de benodigde rnijnstenen iir

de steenberg te zoeken. Bovendien leverde

onze Onderneming het i.izer voor de beton-

nering. De gemeente Ubach over Worms
zorgde voor zand en kiezel. Al dit materiaal

werd opgeslagen op honderd meter van de

plaats waar het kapelletie moest komen'

Verder konden de vrachtauto's, welke het

materiaal vervoerden, niet komen. Geen

nood. Bij een buizenfabriek in Brunssum

leende men een lorrie en honderd meter

smalspoor. Nadat dit was aangelegd, werd

met behulp Yan een handlier het materiaal
naar de plaats van bestemming getrokken'

;.""' ;";; r.".|"."'o""oe werkzaamheden
achter de rut waren, gingen de oudstrijders
definitief aan de slag. Het was in april í950.
Gedachtig het spreekwoord ,,een goed be'Het Sint Jozefbeeld, dat een ontwer| is von

de /víoostrichtse beeldhouwer Gène Wierts.
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apelletie

:'n is het halve werk" namen zij een dag

lerlof en maakten een ,,siiech" Yan zes uur

s morgens tot negen uur's avonds' Toen zij

:.odm-oe naar huis gingen, hadden zij niet

,;""n a" plek geegaliseerd, maar ook de

'-ndamenten voor de kapel reeds Sestort'
ie eerste steenlegging werd verricht door

:e Heer Caspar Peters z'g', de oudste militair

""n nimUuti. De verdere bouw vorderde

iestadiq, leder vrij uurtie was bestemd voor

l: totsï"ndkorning van de kapel' Men kon

e' dan ook dagetijks leden van de vereniging

i:rtreffen. Pínksteren 1 951 werd de kroon op

:ut *"rk g"r"t 
"n 

was het werkvan ontelba-

-e vriiwillige overuren, gereed' Onder grote

..t"ngrtul[ng rerrichtte Deken de Hesselle

.en Kerkrade de plechtige inzegening'

,:i;,i,.],. r!-;._' r:tti,

l: iei, welke de aonleiding werd van de bouw

. t' :. trout. m uwer Fr' Hermons von de Loura

,r. ..t ,Lg eens vol oondacht het gevoorte'

-,:-. kapelletie, dat een ontwerP is van de

r..1.".t Buschouw, SetuiSt van degelijk

*r-.,. f'f"t attaar is gemaakt van Kunrader-

,-.::. terwijl ,oorulo"t en trappen Boch-

."=.-r.."n ïerd gebruikt' De Godslamp'

,.. .-=",a.tr..t en dà letters boven het beeld

: - , zn smeedijzer en werden buiten werk-

r . ,. du weriplaats van de Julia klaarge'

'*;'1- Het beeid zelÍ is een werk van de

";:::-.chse beeldhouwer Gène Wierts'
*.i: '.:.rie hek werd vervaardigd door de

*:-r- Knípper' baas smederij O'N' I te
*."o- u-. !'Iet opzet plaatsen wij in dit artikel

u*i"=.. van het dak van de kapel' Het wekt

;:: it=leafl de indruk dat het een Sewoon

,0. l--o-.. dak is. ln werkelijkheid zijn het

*j.u- r.rkken van aígedankt transPortband

dat de mijn ter beschikking stelde' Dagen-

lane ziin de oudstrijders bezig geweest met

t"a'rníid"n van deze unieke dakbedekking'

ó" o.i"ring van het kapelletie werd door

au ".i]"tittit. 
bouwers eveneens onder

handen genomen door het aanleggen van

diverse wandelpaden' Waar vroeger een

"ii;n"r 
onU"g"anbaar voetpad l"c' 

t"'.d-t i:
eeí behoorlijke weg naar de kaPel' ln de

"irniaAuffijkË 
nabiiheid ligt nu ook de RÍm-

burser kei, de steen waarmee de zaak eigen-

tiik'b""onn"n was. Nadat de kapel klaar

,r"s, ,Ëetaen de oudstrijders het als een

"tl*aat-"ot 
dit zwaar karwei tot een goed

;;"d";; brengen. Na veel zwoegen werd

h"a 
""ro"rau 

I naar deskundige schatting

;JodÈ- blootgelegd en oP een voetstuk

geplaatst.

Voor de parochianen van Rimburg is het

,**fttp*f.""d, dat zij bij hun .wand.elin-
cen een'bezoek brengen aan het kapelletie'

ï4;; is de opkomsi bij de diverse plech-

.i"f,uaun, welke iaarlijks hier worden ge-

;:;;";. i" de maand Mei wordt een Plech-

ö-n. N,t opgedragen-voor de gesneuvel-

Jln un ,t..htoí"rs van de oorlog 194{lí945'

"o + ."i wordt de dodenherdenking ge-

ilua"n. lndrukwekkend is ook de kaarsen-

oro."rri" welke telkeniare op í9 maart

ivordt gehouden' Hoezeer de dorpsge-

;;;;"h"P in Rimburg nog leeft' btijkt wel

hieruit dat, \ÍYanneer een inwoner in ster-

,"irg""aua 
""akeert, 

de mede-parochianen

"un 
Éid*"g naar de kaPel maken'

. .,1. ., "'- 'l'
De vereniging van oudstrijders is zeer.nauw

met onze onderneming verbonden' van oe

ïiirii"i-La* werkeJ er elr op Laura or

Juiia oÍ hebben er gewerkt en zijn nu

seoensioneerd' Maandelijks komen zij bij

Ett""l. in hun verenigingslokaal en organi-

seren er schietwedstrijden' Een maal per

f"". wordt het koningsschieten gehouden'
'ó" ."gun*oo.dige koning is de Heer Thei

lrnssei, in ziin dagelijks leven houwer op

i. iiin lulia. Dat Je oudstrijders zich door

i". Uout un van deze kapel in Rimburg

r-t" ".hting 
hebben verworven' is be-

Iriioeliik. Deze sympathie van de inwoners

ir ir"r a" mooisté beloning voor het zware

i".n "i, 
dat zij geheel vrijwillig hebben-op-

peknaot. Een karwei, waarYan de Heer

Ë- V"..".k, aan wie wij de gegevens voor

dit verhaal ontlenen' zegt, dat het "geen
druppels maar emmers zweet heeít Sekost"'

Het tronsportbo nddak von de kdpel' Een ver-

nuftig idee von de oud-strijders
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