ROL-route 16. Schimmert 5,7km
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Tijdens dit vlakke rondje om de kerk van Schimmert rolt u langs koren- en maïsvelden over rustige
asfaltwegen en harde veldwegen. Hier en daar ligt wat grind. Aan het begin passeert u het
Boerdeijmuseum Schimmert dat zeker een bezoekje waard is.
Startpunt: Café 't Weverke in Schimmert aan de Hoofdstraat 77, tegenover de kerk.
(Het boerderijmuseum is geopend van zondag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur).
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ROL-route 16. Schimmert 5,7km
1. Met uw rug naar het café en uw gezicht naar
de kerk gaat u R (Hoofdstraat). Negeer zijweg
links. Hier passeert u bij huisnr. 36 het boerderijheemkundemuseum dat zeker een bezoekje
waard is! Volg verder de Hoofdstraat RD. Ga 30
m. vóór de rotonde bij
huisnr. 6 L
(Molenweg/blauw) de klinkerweg omhoog. Negeer
zijweg links. Aan de 3-sprong vlak voor de
voorrangsweg
gaat
u
L
(Achter
de
Schimmert/blauw). (Hier ziet u de niet meer in
dienstzijnde watertoren. Deze rijksmonumentale
toren is 38 m. hoog en gebouwd in 1927). Negeer
zijpaden en volg geruime tijd deze smalle
asfaltweg. (U rolt nu over het plateau van
Schimmert. Bij huisnr. 2 ziet u rechts het restant van
de voormalige graanmolen de Proosdij, gebouwd
begin 1800. Dit is nu een woning).
2. Aan de T-splitsing buigt de asfaltweg naar L.
Na 15 m. gaat u R de veldweg in. Aan de kruising
RD over de asfaltweg. Aan de volgende kruising
RD over de veldweg. Aan de schuine T-splitsing
L. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L
omhoog. Aan de kruising bij boomkruis gaat u
RD (route 02 Nuth) over de smalle asfaltweg. Aan
de kruising bij Mariakapel gaat u L. (Deze kapel
werd in opdracht van de zusters "Dochteren der
Wijsheid" in 1933 gebouwd door Hub Vankan. Het
Mariabeeld werd geschonken door de ouders van
zuster Hildegard. Op de voorkant ziet u het wapen
van de Montfortanen). Aan de voorrangsweg L (Op
de Bies). Volg circa 700 m. deze weg door het
dorp. Negeer bij gedenksteen met bovenop een
kruis zijweg links (Rozemarijnstraat). (Het
monument is opgericht op 19 aug. 2006 bij
gelegenheid van 125 jaar paters Montfortanen en
zusters Dochters der Wijsheid in Schimmert. Het is
een herinnering aan de afgebroken kloosters. Het
ontwerp van het gedenkteken is van Vera de Haas uit

Schimmert,
die
ook
o.a.
de
dansende
Cramignongroep op de Vroenhof in Eijsden heeft
ontworpen. Hier staat een zitbank en bij de
gedenksteen is een infobord met meer info over deze
gedenksteen).
3.
Neem
nu
de
eerste
weg
R
(Vauwerhofweg/rood). Aan de kruising voor
huisnr. 19 gaat u L. Dit wordt een veldweg in.
Aan de 3-sprong voor de eerste huizen gaat u RD.
Vlak daarna aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u
L over de voorrangsweg. Neem nu bij
muurkruisje de eerste weg R (Rooseveltstraat) en
negeer meteen hierna zijweg rechts (Kruisstraat).
Aan de kruising gaat L richting Sint Remigius
kerk (1926). Negeer alle zijwegen. U komt weer bij
het café waar u nog iets kunt eten of drinken.

De kerk is gebouwd in 1924-1926. De kerk is
gebouwd ter vervanging van de uit 1832 daterende
waterstaatskerk. (Waterstaatkerk is de benaming
voor Nederlandse kerken die tussen 1824 en 1875
met financiële steun van de landelijke overheid
werden gebouwd). Het metselwerk van de toren is
42 meter hoog, de spits heeft een hoogte van 20
meter en het kruis meet 3 meter, een totale hoogte
van 65 meter. Op 4 oktober 1942 werden de toren,
het dak en ramen door brisant- en brandbommen
beschadigd. In januari 1943 werden door de Duitsers
de drie kerkklokken gevorderd. In september 1944
vond een tweede beschadiging van toren en
kerkramen plaats. In 1947 vond de plaatsing van
sokkel met beeld van de Onbevlekte Ontvangenis ter
rechterzijde van het kerkgebouw plaats. In 1956 werd
de beschadigde de toren hersteld. De kerk werd in
1976 gerenoveerd.

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

