
Elsloo, augustus 2018

Bericht van: Stichting Rondjom 't Bluuske Catsop

Restauratie werkzaamheden kapel

Beste medebuurtbewoners,

Het is al weer enige tijd geleden dat wij de gemeente geïnformeerd
hebben over vochtplekken in het stucwerk van de kapel. Ook op
plaatsen van het schilderwerk.
De gemeente heeft hierop een gespecialiseerd bedrijf opdracht
gegeven een advies te geven hoe dit op te lossen. Nadat hiervoor een
rapportage was uitgebracht, waarover wij met de gemeente overleg
hebben gehad, is nu opdracht gegeven aan Bedi Vochttechniek de
restauratiewerkzaamheden uit te voeren.

Bedi gaat hiermee op 13 augustus beginnen. Allereerst zal het
beschadigd stucwerk worden vervangen.
Hieraan voorafgaande zullen wij de kapel leeg ruimen. De werkzaamheden zullen ongeveer een week
duren.
Verder zullen de muurschilderingen worden schoongemaakt en hersteld. Afhankelijk van de droogtijd
van het stucwerk zal nog gekeken worden wanneer men met deze werkzaamheden begint. Ze worden
uitgevoerd door Stichting Restauratie Atelier Limburg, kortweg SRAL, een instituut gespecialiseerd in
conservering en restauratie van schilderijen en beelden.

Hopende iedereen met deze informatie van dienst te zijn geweest,
mede namens het bestuur,

een vriendelijke groet,

Paul Erens.
Voorzitter

Ter informatie: https://www.elsloo.info/kleine-monumenten/2041-winanduskapel-catsop

“’t Bluuske is de naam voor de kapel van Catsop. Bluuske is een samentrekking van

belhuuske (belhuisje). De kapel had namelijk een dubbelfunctie. Het was niet alleen een

kapel, maar ook de drager van de alarmbel van Catsop. Bij brand en onraad werd de bel

geluid en dan dienden alle weerbare mannen zich te verzamelen (er stonden hoge

boetes op het niet verschijnen). De kapel is een Mariakapel en in de 16e eeuw komen we

ze tegen als de “Onse lieve vrouwe Maria capelle oft beldhuysken”. We denken overigens

dat de kapel altijd op dezelfde plaats heeft gestaan Tip: typ in uw zoekmachine “’t

Bluuske” in en u vindt enkele sites met informatie over en foto’s van en in de kapel.
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