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Verslag over het jaar 2017 
 
Doelstelling 
 
De doelstelling van de Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Venray is: 
het bevorderen van de instandhouding van de veldkruisen en wegkapellen in de 
gemeente Venray, en voorts al wat, dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe kan helpen. Alles in de ruimste zin des woords. 
De Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Venray is opgericht op 1 januari 
1993. Voorheen functioneerde zij sinds juni 1981 als Werkgroep Kruisen en Kapellen 
van Veldeke - Venray. 
 
Het onderkomen van de stichting is in het souterrain van de gymnastiekzaal aan de 
Pastoor van der Gaetstraat in Venray. De ingang is tegenover huisnummer 89. In dit 
souterrain heeft de stichting de beschikking over een vergaderruimte en een goed 
ingericht atelier. 
Website: www.kruisenenkapellenvenray.nl  
Mailadres:info@kruisenkapellenvenray.nl 
inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 41.06.42.25. 
Het banknummer is NL 84 RABO 0153 9428 78 
De Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Venray is een culturele ANBI 
instelling. 
 
Bestuurssamenstelling 
 
Per 31 december 2017 als volgt samengesteld: 
Voorzitter:  Koos Swinkels,  Stationsweg 38, 5802 AB Venray.  
Secretaris:  Helma Michels,  Grootdorp 91, 5815 AN Merselo,  
      tel  0478-546513. 
      info@kruisenenkapellenvenray.nl 
Penningmeester: Wil Weijers,   Grootdorp 91, 5815 AN Merselo,  
Vicevoorzitter:          Gerrit Kateman,  Kloosterhof 54, 5801 DL Venray. 
Lid:   Gerrit Boekholt,  Churchillstraat 4, 5801 XH Venray.   
   Herman Janssen, Kempweg 23, 5801  VL Venray.  
 
Het bestuur vergaderde in 2017 vier maal.  
 
Bestuur 
 
Tijdens de bestuursvergaderingen werd gesproken over het te voeren beleid, de 
begroting en de financiering van diverse lopende en nieuwe projecten, de contacten 
met de gemeente Venray, de Limburgse stichting  en met andere 
overheidsinstellingen en zaken waarbij advies werd gegeven. 
De volgende zaken zijn o.a. aan de orde geweest tijdens de bestuursvergaderingen:  

http://kenkvenray.rooynet.nl/
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 De onderhoudstoestand van alle kruisen en kapellen is in 2016 
geïnventariseerd en volledig uitgewerkt. Momenteel werken we met een 
prioriteitenlijst naar aanleiding van deze inventarisatie. 

 Het continueren van onze werkzaamheden in de toekomst, met name het 
aantrekken van nieuwe vrijwilligers en het overdragen van vaardigheden. 

 Het versterken van de contacten met de verzorgers door middel van 
advisering en het meehelpen het monumentje op orde te maken. 

 De ingebruikname van de eigen website www.kruisenenkapellenvenray.nl  
eind november. Inmiddels is deze website al veel bezocht.  

 De perikelen met de Lourdesgrot aan de Josefweg. Gelukkig heeft de 
eigenaar van de grond het hek een beetje verplaatst zodat er weer vieringen 
bij de grot kunnen worden gehouden. 

 De voorbereidingen van een verplaatsing van de Lourdesgrot op het 
Paschalisterrein konden worden stilgelegd. De nieuwe eigenaar wil de grot ter 
plekke handhaven. 

 De terracotta panelen van Beukenrode zijn uit de muren genomen en 
afgegoten. De afgietsels zijn geplaatst in de binnentuin. We zijn in overleg met 
diverse bedrijven over de manier waarop de originelen gerestaureerd moeten 
worden om deze voor het nageslacht te behouden. 

 De stichting heeft aan  eigenaren van kapellen advies gegeven hoe te 
handelen  in verband met het behouden van het kapelletje voor de toekomst. 

 
Koos Swinkels is bestuurslid van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg, als 
afgevaardigde voor de dekenaten Venray en Gennep. 
 
Vrijwilligers 
 
Op de vaste donderdagavond komen acht vrijwilligers werken in onze atelierruimte, 
en zo nodig ook door de week. 
Elke vrijwilliger zet zich met zijn eigen vaardigheden in voor het goede doel. Onze 
vaste ateliervrijwilligers zijn Jac Boom, John Hellegers, Twan Hellegers, Henk 
Hoedemaekers, Loet Kusters, Martien Manders en Sjef Versleyen.  
Afgelopen jaar  heeft David Noten zich aangesloten als vrijwilliger van onze stichting, 
hij zet zich in om het archief op orde te maken en op orde te houden. 
Het werk dat uitgevoerd wordt door de ateliervrijwilligers  is in de eerste instantie 
bedoeld voor onze eigen monumentjes van devotie. Is er nog tijd en ruimte vrij, dan 
zetten de vrijwilligers zich ook in voor werk voor derden. Dit is vaak werk in 
aanliggende gemeentes of voor zusterverenigingen in Limburg. 
 
Naast deze acht vrijwilligers zijn enkele vrijwilligers doende in de buitendienst. Zij 
verzorgen op diverse plaatsen in de gemeente kruisen en kapellen zoals het groen of 
het schoonhouden van het monumentje. Naast deze vrijwilligers zijn het allereerst de 
eigenaren en buurtbewoners, die vanuit hun betrokkenheid een monumentje 
onderhouden. Afgelopen jaar hebben we alle verzorgers van de diverse 
monumentjes verrast met een emmer en schoonmaakspullen, een opstapje om het 
onderhoud te continueren. 

http://www.kruisenenkapellenvenray.nl/
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In 2017 is de stichting op zoek gegaan naar nieuwe vrijwilligers voor de stichting. Het 
is van belang dat de kennis en vaardigheden van onze huidige vrijwilligers 
doorgegeven gaan worden aan een nieuwe groep vrijwilligers.  
Inmiddels is David begonnen als vrijwilliger. Verder is er een aantal mensen dat 
wellicht iets voor de stichting wil gaan betekenen. In 2018 zal dit vervolg krijgen, met 
name in het formeren van een onderhoudsploeg voor buitenwerk.  
 
In 2017 heeft de stichting vier werkvergaderingen gehouden op de donderdagavond. 
Een uur vooraf aan de werkzaamheden in het atelier praten we elkaar bij om lopende 
en toekomstige zaken te bespreken en af te handelen. Hierdoor is de betrokkenheid 
optimaal. 
 
In totaal heeft de stichting in 2017 ruim tweeduizend vrijwilligersuren besteed aan 
voorbereiding, onderhoud, reparatie en dergelijke voor de zeventig monumentjes van 
devotie. Daarnaast is ook veel voor werk voor derden uitgevoerd. 
 
Traditiegetrouw is in het voorjaar van 2017 de medewerkersvergadering gehouden 
waarvoor alle vrijwilligers uitgenodigd werden. Tijdens deze vergadering is het 
jaarverslag besproken en het financiële beleid toegelicht. Verder werden de plannen 
voor het komende jaar besproken en kon iedereen zijn inzichten laten horen en 
wensen kenbaar maken. Na deze formele zaken was er tijd voor een gezellig praatje, 
drankje en een hapje.  
 
 
Financiën 
 

 Van de gemeente Venray ontvangen we elk jaar een onderhoudsbijdrage voor 
de kruisen en kapellen die eigendom zijn van de gemeente Venray. Deze 
bijdrage is voor het reguliere onderhoud. 

 Als we een gemeentelijk monumentje restaureren, wordt door de gemeente op 
basis van de begroting in de meeste gevallen een financiële bijdrage gegeven. 

 In 2017 ontving de stichting een vaste subsidie van het Historisch Platform 
Venray. Het bedrag is als ondersteuning bedoeld voor projecten die we voor 
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het klein religieus erfgoed uitvoeren en vloeit voort uit een raadsbesluit van 
1982.  

 Cor Paint sponsort de stichting jaarlijks voor een vast bedrag aan 
verfartikelen. 

 De opbrengst van de offerblokken is bescheiden. 

 Het Nelissen Smitfonds schenkt ons nog enkele jaren een mooi bedrag. 

 Voor de restauratie van de zeven smarten hebben we van het Nelissen 
Smitfonds en het HPV een bijdrage ontvangen. 

 Door het houden van rondleidingen en lezingen ontvangen we een klein 
bedrag. 

 Ten behoeve van de verkoop hebben we beeldjes van Oda en Jozef 
afgegoten.  

 Het werk voor derden levert een wezenlijk deel van onze inkomsten op. 
 
Representatie 
 

 Wethouder Martijn van der Putten en ambtenaar Danny Dankaart hebben een 
bezoek gebracht aan ons atelier. 

 Tijdens de Open Dag van Rooyhof (het voormalige Beukenrode)op 22 april 
2017 hebben we een informatiestand verzorgd. 

 Op 22 april zijn alle vrijwilligers van onze stichting aanwezig geweest bij de 
provinciale contactdag van de Limburgse stichting. Deze dag werd 
georganiseerd in Smakt met bezoek aan de kapel van Smakt, en aan de kerk 
en het Trans Cedron in Oostrum. 

 In mei en juni heeft het Venrays museum de tentoonstelling georganiseerd 
“Op de Rooyse loper”. Onze stichting heeft daarbij enkele vitrines ingericht. 

 Op 16 augustus heeft dagblad NRC  een artikel gewijd aan het maken van 
kunststof kruisbeelden. (Zie website).  

 Op 29 augustus 2017 heeft Eén Vandaag een reportage gemaakt over het 
vandalisme aan kruisbeelden. Uiteraard leverde deze reportage landelijke 
bekendheid op waardoor we diverse opdrachten hebben gekregen. (Zie 
website). 

 Tijdens de Open Monumentendag op 11 september 2017 heeft de stichting 
zich gepresenteerd bij de molen in Merselo. 

 Het TV-programma Geloof Hoop en Liefde heeft opnames gemaakt in het 
atelier en van onze werkzaamheden. Deze zijn uitgezonden op 
woensdagavond 29 november 2017. (zie website).  

 De heemkundekring ’t Raokeliezer van Merselo heeft op 1 november een 
bezoek gebracht aan ons atelier. 

 De stichting onderhoudt goede banden met het Historisch Platform Venray en 
Koos bezoekt elk kwartaal de ledenvergadering. 

 Verder onderhoudt de stichting relaties met de zusterorganisaties in de buurt 
en met de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg.  
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 De contacten met de plaatselijke media en de gemeente Venray zijn goed. 
Dat geldt in het algemeen ook voor die met eigenaren en verzorgers, die 
graag van onze kennis en kunde gebruik maken. 

 In het afgelopen jaar zijn door leden van onze stichting enkele artikelen 
geschreven voor het provinciaal kwartaalblad Kapellen en Kruisen.    

                              
 

 
Werkzaamheden  
 

 De eigenaar van het kruis aan de Droesenweg (nr. 15) heeft de omgeving van 
dit kruis in ere hersteld. 

 Het veldkruis aan de Veulenseweg (nr. 29) is begin van het jaar geschilderd in 
het atelier en vervolgens weer teruggeplaatst. 

 Het kruishout en het corpus van het hagelkruis aan de hoek Veulenseweg 
Horsterweg (nr. 30) zijn volledig opgeknapt. De omgeving van dit kruis is in 
orde gebracht en er is een andere verzorger gevonden. 

 Het dak van de Annakapel (nr. 47) is hersteld. 
 Het kruis aan de Bolerostraat (nr. 51) heeft een flinke opknapbeurt gehad, het 

dakje van het kruis is vernieuwd, kruishout en corpus zijn geschilderd en de 
hele omgeving is inclusief de mooie booghaag bijgewerkt. 

 Het corpus en het bankje van het kruis aan de Lollebeekweg in Castenray (nr. 
68) zijn opgeknapt en weer geplaatst. 

 De staties van de zeven smarten van Maria zijn afgegoten nadat er een mal 
van gemaakt is. De originele taferelen wachten op dit moment op een goede 
restauratiebeurt. De kopieën van deze smarten zijn op vrijdag 22 september 
2017 onthuld in de tuin van Rooyhof. 

 
 

 
 
 
Werken voor derden 
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De corpora die we in kunststof afgieten zijn gelukkig goed bestand tegen 
vandalisme. Hierdoor hebben we minder werk met het afgieten en beschilderen van 
eigen monumentjes en kunnen we ons richten op werkzaamheden voor derden en 
op toekomstgerichte activiteiten. 
Werkzaamheden voor derden waren o.a. 

 Het centrale kruis op het kerkhof van Oirlo is hersteld. 

 Het Mariabeel van de Lourdesgrot van St. Paschalis is gerestaureerd. 

 Het Dymphnabeeld van Museum Psychiatrie Venray is hersteld. 

 Het beeld De bedroefde man en zijn opstandige geest is in het atelier beland 
nadat de sokkel losraakte. Inmiddels staat het weer in de Grotestraat. 

 Het Mariabeeld kerk Leunen is schoongemaakt en bijgewerkt. 

 Er is een corpus gemaakt voor een kerkhof bij Den Haag. 

 Voor een particulier is een beeld afgegoten. 

 Een corpus is gemaakt voor een particulier in Sevenum. 

 Een St Anna ten Drieën voor een veldkapel in Maasbree is gemaakt. 

 Drie beelden voor een particulier zijn hersteld. 
                                       

 
En verder..... 
 
We zien dat de Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Venray in de hele 
provincie haar sporen verdient.  

 Afgelopen jaar is er veel aandacht geweest, ook landelijk gezien, voor de 
monumentjes van devotie en hun functie in het landschap. De stichting heeft 
voor haar bijdrage hierin veel positieve reacties ontvangen en ook zijn er 
diverse werkzaamheden uit voortgekomen.  

 
Tenslotte danken wij de vele vrijwilligers en sympathisanten die het werk van onze 
stichting mogelijk maken. Zonder hun medewerking zou ons klein religieus erfgoed er 
niet zo fraai bijstaan als nu het geval is. 
 
 Merselo, januari 2018  
Helma Michels secretaris 

 


