
OPSCHRIFT DER KAPEL VAN
ST. ANTONlUS-ABT TE ALT-WEERT.

De kapel van St. Antonius~abt op het gehucht Alt~

Weert heeft in de hardsteenen deur~omlijsting het vol~

geode opschrift:

Anno 1723 is afgebrocken de AIde capel en aock WE':

derom op gebodt dese noe capel ter ceren van den Hey
ligen S. Antonias patron voar sicten van menschen en
beesten. Mathis van de Bergh en Vaes Keulen Capel
meesters van dien tidt. H. Antonius bidt voal ons.

Deze kapel behoorde met die van St. Matthias aan de
Maaspoort te Ween tot het in 1616 opgerichte bene fide
van den H. Geest. Zie Maasgollw 1899. biz. 42.
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Stukkeo betreOeode de Kescbledeols
~aD ft'eert.

Medegedeelcl door P. Fr. DalmaU!&s van Heel,
te Megen.

(Zie Maasgouw 1899, bIz. $J7.)

Alsoo seeckeren Jan Pelsers, inwoonder op Husboven
Buijteoije van Weerdt bU requiste aan siJne Excellentie
mijn Heere den prince van Cbimaij oosen Genaedigen Lan
desheere permissie badde versocht, tot het bouwen van
eeoe Cappelle ter earen van onse L;eve V rouwe, de H. Maget
eode Mooder Godts Maria, op des heeren grandt is de selve

. bij appostille van den 25 Maij lestleden gesondon op advijs
vall hooren Scholtis, ende Scbepenen der Stadt ende heer
lijckbeijdt Weerdt, nefrens den heere pastoir alhier, bebben
de selve daarop gegeven hun ad\""ijs ter inteotie van voor

'noemde Jan PeIsers, welcken ooaengesien tot noch toe de

Iversochte permissie niet en is gevolgbt, en heeft den selven
albereijts begonst de voorooemde capelle te bou wen, heli
welk den beere Scholtis in ervaeringe gecomen sijnde, is
meL de Schepenen van Winckel, De Cocq, tIa,~ ck Rieth,
F'rencken, ende den Secretaris gegaen tor plaat.se op Hus
hoven, alwaer mettet bouwen del' meergeseijde capelle was
begonst, eode d3erover gehoort de wedersijdelijcke naebue
ren, die allen, ende eeopaor1tick habOOn versocht, ende
gewilt, dut den begonsten bouw sijoeo voortganck mochte
bobben, en dat den salven niet en strektden Doell tot
prejuditie des heere straete, noeh var. eenige lJOrsonen,
bebbeD dieDvolgens den voorscreven heero Scholtis ende
Schepcnen inberereD.:1e huo gegeven advijs, gepermitt.eert,
voor l:lOO veel in hun is, edoch op aggreatie van welgemelte
sijr:.e ExcelJeocie, dat met den begonsten bouw der ge
seijde Capelle sal worden voortsgevaeren, Actum Weerdt
den .... [So A.]

Tel' ordoona.TlI ie van dieselven.
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