
 

 
 

 

Tastende ledematen, Oler en Kelpen, 

zoeken steun in samenwerking en 

vinden in parochie en verenigingen fundament. 

Daaruit ontspruiten Groene Kruisgebouw, Kleuterschool, 

Gemeenschapshuis en de Lagere school van Kelpen-Oler. 

Deze weg omhoog blijft een opdracht aan ons allen… 

Frans Peeters, 1971. 

 



Kunstwerk / Logo Dorpsraad Kelpen-Oler. 
 
Totstandkoming: 
 
Dit kunstwerk is in opdracht van de gemeente Grathem vervaardigd door beeldend 
kunstenaar Frans Peeters uit Swalmen (┼2006). Het is gefinancierd uit de toen geldende 
“2% regeling kunstwerken bij nieuwbouwprojecten”. 
Het nieuwbouwproject in kwestie was de RK Lagere School St. Liduina aan de Prins 
Bernhardstraat te Kelpen-Oler die in augustus 1970 in gebruik werd genomen. In het 
voorjaar van 1971 is dit beeld geplaatst. Het stond op het gazon in de hoek van de 
toenmalige 1e klas en de Kleuterschool, daar waar nu het pad is naar de speelplaats van de 
basisschool. De ronde basis stond op een 60-cm hoge sokkel van maaskeien. 
 
Een bewogen leven: 
 

Het monument had als oorspronkelijke tint de kleur rood, dezelfde als de trespa-boeiboorden 
van de basisschool nu, na de verbouwing in 2003. Omdat er verf afbladderde gaf toenmalig 
wethouder Heymans begin 80-er jaren aan een gemeentelijk gesubsidieerde schilder die in 
een E-project werkte, de opdracht het kunstobject zodanig te schilderen dat er geen 
materiaalrot meer kon optreden. Deze persoon bracht enkele materiaalvullingen aan en 
verfde er een oranje (menie) basiskleur overheen. De oorspronkelijke kleur werd nooit meer 
aangebracht. Midden tachtiger jaren werden opnieuw rottingsplekken zichtbaar en het beeld 
werd kwetsbaar. Toen op een keer kinderen in het beeld klommen boog het door en brak 
bijna. Op mijn verzoek en met steun van de Ouderraad is het beeld om veiligheidsredenen in 
1988 verwijderd en opgeslagen in een gemeenteloods. 
Het beeld is op verzoek van de Dorpsraad herplaatst in december 2006 en op 22 december 
van dat jaar in aanwezigheid van leden van de Dorpsraad en van het bestuur van de 
Culturele Werkgemeenschap Kelpen-Oler heronthuld. Met medewerking van de gemeente 
Heythuysen is het standbeeld opgeknapt. Jammer genoeg weer met de foute kleur. Een flink 
gedeelte (ongeveer 25 cm) van de sokkel zit nu onder het maaiveld verborgen. Het heeft een 
prima plek gekregen bij de hoofdingang van Basisschool “St.Liduina”, tevens de toegang tot 
het Servicepunt Bibliotheek Kelpen-Oler. 
 
Wat vertelde de kunstenaar destijds over dit beeld? Wat wilde hij ermee uitdrukken? 
 

De gemeenschappen Oler en Kelpen, uitgebeeld in ledematen, zoeken en vinden na vele 
omwegen en dito misverstanden tastend en in elkaar vastgrijpend hun fundament in de 
totstandkoming van de parochiekerk (1936) en diverse verenigingen. 
Omhoogklimmend ontstaan hieruit verschillende gezamenlijke gebouwen. Drie schijven 
symboliseren dit. Deze werden met veel gemeenschapsinitiatief (geldinzamelingsacties, o.a. 
de beroemde fancy fairs) en veel zelfwerkzaamheid tot stand gebracht: Kleuterschool (1963), 
Groene Kruis-gebouw  (1966), en Gemeenschapshuis (1970). Als laatste loot aan de 
gemeenschappelijke stam ( de druppel onder de punt van het monument) werd in 1970 de 
RK Lagere School van Kelpen-Oler uit een fusie van de tot dan toe aparte scholen van Oler  
(gebouw brandweer, Grathemerweg 24) en Kelpen (Wijen, Grathemerweg 84) gebouwd en 
kort daarna overgedragen aan de Stichting Katholiek Onderwijs Kelpen-Oler. 
De punt naar boven wijst naar verdere initiatieven die mogelijk zijn in gezamenlijke 
vereniging en organisatie: “deze weg omhoog is een opdracht aan U allen” waren de 
woorden van de kunstenaar bij de onthulling. 
 
Documentatie over de achtergronden:  
 

1. Dagboek van de parochie, opgeborgen in de kerkkluis (parochie) 
2. Een gouden kerkgemeenschap, 50 jaar kerk in Kelpen-Oler, 1936-1986. (archief school) 
3. De school van Kelpen-Oler 1970-1995(archief school) 
4. OLS-feestgidsen van 1956 en 1992 (archief school) 
5. Gids voor de gemeente Grathem, mei 1970. (archief school) 
6. Diverse jubileumuitgaven van verenigingen. 
7. Parochie H. Liduina 1960-1970, verantwoording door pastoor Snackers. (archief school)   
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