PERSBERICHT
Plaquette moet terug in Wolder
De gestolen bronzen plaquette aan de muur van de St.‐Petrus en Pauluskerk te Wolder
moet zo snel mogelijk vervangen worden door een nieuw exemplaar. Dat is de mening van
de Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder. De plaquette hing er ter nagedachtenis van
de Wolderse oorlogsslachtoffers. De vrienden van de stichting zijn een actie begonnen om
hiervoor geld in te zamelen.
De plaquette hing nog geen drie jaren aan de kerkmuur in Wolder. Zij werd op 18 maart
2008 plechtig ingezegend tijdens een grote en druk bezochte ceremonie. Op 16 januari van
dit jaar werd ze gestolen. De brute roof heeft de nabestaanden, maar ook veel andere
mensen in Wolder geschokt. De dieven vernietigden wat met inspanning van velen tot stand
was gebracht, en wat voor nabije verwanten een dierbare plaats van troost was.
Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder wil voor een passende vervanging zorgen. De
kapotte plaat is nu een wonde aan de kerkmuur. De stichting meent dat ze niet anders kan dan
deze wandaad onzichtbaar maken, en voor eerherstel zorgen. Een identieke bronzen
plaquette is echter te riskant: een nieuwe diefstal ligt voor de hand. Eenzelfde exemplaar is
ook onbetaalbaar. Daarom zoekt men in Wolder nu de oplossing in een hardstenen plaat
waarin de oorspronkelijke tekst wordt gegraveerd.
De kosten hiervan bedragen ongeveer € 3.000. Om dit geld bij elkaar te krijgen, doet de
stichting een beroep op de mensen uit Wolder, maar ook op anderen die zich betrokken
voelen. Wie wil helpen, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer 5011375, ten name
van Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder, onder vermelding van ‘plaquette’. Alle
beetjes helpen.
Via de website, www.heemkundewolder.nl , kunnen geïnteresseerden de voortgang van de
actie volgen. Sponsoren krijgen hier een eervolle vermelding.
Hopelijk hangt er snel weer een nieuwe gedenkplaat op de plaats van de oude.

Nadere informatie:
secretariaat.heemkundewolder@gmail.com
of telefonisch bij Christina de Jong, tel. 043‐347 81 29
Maastricht‐Wolder, april 2011

