Devotiekruis aan de Hesselenweg
Het kruis aan de Hesselenweg is een devotiekruis. Een devotiekruis is een kruisbeeld, dat
vaak in Katholieke landen langs de openbare weg werd geplaatst uit eerbied voor het geloof.
Het kruis aan de Hesselenweg is in de loop van de jaren vaak van plaats veranderd. Het
staat nu op een haakse bocht in de Hesselenweg. Vele jaren geleden, waarschijnlijk al lang
voor 1880, stond het ook rechts van de huidige Hesselenweg, maar een flink stuk er
vandaan in de richting van de Molenbeek. De weg liep toen ook anders. Hoogstwaarschijnlijk
stond het kruis daar naast een boerderij, die nu al lang verdwenen is. Het oorspronkelijk
kruis was van hout, evenals het corpus. Het kruis was voorzien van een offerblok en een
bordje met opschrift “Mijn Jezus Barmhartigheid”. Er stond ook een knielbankje voor. Sinds
mensenheugenis is het kruis eigendom van de bezitters van “Verdellen Plaats”. Lange tijd
was dat de familie Tacken. Bij de boedelscheiding in 1908 kwam de boerderij in het bezit van
Dina Tacken, die gehuwd was met Jacques Janssen, gemeenteontvanger van Helden. Zij
verpachtten de plaats aan de familie Kleuskens, die bijna 50 jaar het bedrijf in pacht had.
In 1938 zijn het kruis en corpus vernieuwd. Dit gebeurde op initiatief van de eigenaars, het
echtpaar Janssen-Tacken, bij gelegenheid van restauratiewerkzaamheden aan de boerderij.
Het versleten houten kruis werd vervangen door een betonnen exemplaar. Het is
vervaardigd door J. Cox uit Helden. Het houten corpus kreeg een plaats in het huis
Hesselenweg 2. Het is vervangen door een gietijzeren exemplaar, dat gegoten is bij de
Globe in Tegelen.
Zoals al vermeld is het kruis enkele malen verplaatst. Eerst werd het van de oorspronkelijke
standplaats weggehaald en kreeg een nieuwe plek aan de linkerkant van de Hesselenweg
tegenover de boerderij. Later werd het weer verplaatst naar de overkant van de weg, naast
de schuur van boerderij “Verdellen Plaats”.
In 1977 kreeg het zijn definitieve standplaats bij de bocht in de Hesselenweg. Het is toen
verplaatst door leerlingen van de Biologische School, die ook de aanplant verzorgd hebben.
De Imkersvereniging Horst heeft bij die gelegenheid enkele lindebomen geschonken.
In 1982 is het corpus vernield door baldadigheid en op de toenmalige L.T.S. in Horst is het
weer hersteld.
Later is bij het kruis een zitbankje geplaatst, waar wandelaars en fietsers kunnen genieten
van een prachtig rustplekje. Van hieruit kan men ook een mooie wandeling maken in het
natuurgebied ’t Ham.
Het kruis wordt onderhouden door de Stichting Kruisen en Kapellen.
De informatie is afkomstig van de Stichting Kruisen en Kapellen.
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Tekst bij devotiekruis

Boerderij “Verdellen Plaats” aan de Hesselenweg
Door de uitbreiding van het industrieterrein “Hoogveld” is de boerderij “Verdellen Plaats” van
de familie Janssen in 1993 gesloopt. De oude schuur uit de 17/18e eeuw is steen voor steen
afgebroken en bij het Openluchtmuseum De Locht in Melderslo door vrijwilligers en
leerlingen van het Bouwopleidingscentrum Horst weer opgebouwd tussen 1993 en 1995.
Daar is de schuur in gebruik als “Landbouwschuur” voor tentoonstelling van werktuigen en
gereedschap. De schuur staat op de gemeentelijke monumentenlijst.
De informatie en foto’s zijn afkomstig van Openluchtmuseum de Locht uit Melderslo.
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Boerderij “Verdellen Plaats” gezien vanaf de Hesselenweg van de familie Janssen

Boerderij “Verdellen Plaats” gezien vanaf de Stationsstraat van de familie Janssen
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