Monumentenwerkgroep zoekt dringend versterking
De Werkgroep Monumenten van
Heemkundekring De Baronie van
Cranendonck is op zoek naar vrijwilligers die
bereid zijn zich in te zetten voor hun
werkgroep binnen de heemkundekring.
De werkgroep houdt zich bezig met het
bestuderen, bekendheid geven, in stand
houden en beheren van monumenten in de
gemeente Cranendonck.
Af en toe timmert de werkgroep openlijk aan
de weg; denk bijvoorbeeld aan de renovatie
van het kapelletje op de hoek
Maarheezerweg/Keunenhoek, de
totstandkoming van het zustersmonument op de rk-begraafplaats in Budel of aan de restauratie van
het Prisonneke in Budel-Dorplein. Grotere projecten, die destijds veel voorbereiding en inzet
vergden.
Het zijn echter vaak niet de rijks- en gemeentelijke monumenten, maar met name het kleine niet
geregistreerde monumentale erfgoed dat extra extra aandacht en tijd vergt van de betrokken
vrijwilligers. Want de leden zetten zich vooral in voor veel kleine niet direct opvallende
werkzaamheden; denk bijvoorbeeld aan de adoptie van sommige grafmonumenten, die het waard
zijn om voor ruiming behoed te worden. Of denk aan het inventariseren en in stand houden van
monumentjes en beeldbepalende oudere kunstuitingen, gevelstenen, grenspalen, borden,
beeldbepalende oudgezichten enz. Ook neemt de werkgroep een signalerende en soms adviserende
rol op zich naar de gemeente of derden, indien het gaat om de zorg voor ons erfgoed.
Wat voor vrijwilligers zoekt de werkgroep?
Heel graag krijgen de huidige leden ondersteuning van mensen die bereid zijn om de handen uit de
mouwen te steken bij de genoemde activiteiten. Zowel letterlijk van aanpakken weten bij het
onderhoud, schoonmaken, verrichten van kleinere of grotere reparaties aan kleine monumenten en
grafzerken, maar ook bij de verdere inventarisatie en vastlegging van alle monumenten, de
ondersteuning op papier (çorrespondentie, signalering, digitale bestanden e.d.)
Dit kan door toe te treden als lid van de werkgroep, maar ook is het mogelijk om op afroep je
beschikbaar te stellen voor één of enkele concrete uitvoeringswerkzaamheden. Dat kan zelfs per
kerkdorp, bijvoorbeeld om de adoptiegraven te helpen onderhouden of bij een bepaalde
opknapbeurt van een nieuw monumentje.
Hebt u interesse of wilt u meer informatie, meld u dan gerust bij de coördinator van de Werkgroep
Monumenten: Toon van Cranenbroek, Marktstraat 1 in Budel, tel. 0495-494654 of 06-50996706,
emailadres mac.van.cranenbroek@kpnmail.nl .

