
 1 

 
Verslag over het jaar 2020 
 
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 alles, 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 2020 als volgt samengesteld: 
Voorzitter:  Koos Swinkels,   
Secretaris:  Helma Michels,  Grootdorp 91, 5815 AN Merselo,  
      Tel 0478-546513. 
      Info@kruisenenkapellenvenray.nl 
Penningmeester: Wil Weijers,    
Vicevoorzitter:          Gerrit Kateman,   
Lid:   Gerrit Boekholt,  .   
   Herman Janssen 
    René Francken 
 
In december hebben we ons nieuwe bestuurslid mogen verwelkomen: René 
Francken. René zal in de toekomst de voorzittersfunctie van Koos gaan overnemen.  

 

 
Nagenoeg het hele jaar hebben de coronamaatregelen een stempel gedrukt op de 
werkzaamheden van onze stichting. Na de eerste lockdown hebben we ervoor 
gezorgd dat het atelier coronaproof gebruikt kan worden door het plaatsen van 
diverse desinfectiematerialen, mondkapjes en het herinrichten van het atelier zodat 
er zeker op anderhalve meter gewerkt kan worden.  

http://kenkvenray.rooynet.nl/
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De eerste maanden van de lockdown hebben er helemaal geen activiteiten 
plaatsgevonden en vanaf juni  is er kleinschalig en meestal alleen of met twee 
personen gewerkt in het atelier. Dit heeft geresulteerd in het afwerken van enkele 
opdrachten. 
Daarnaast hebben we onze reguliere vergaderingen niet kunnen houden en zijn er 
een tweetal belrondes geweest waarin alle vrijwilligers geïnformeerd zijn over de 
vorderingen en gevraagd is gang van zaken in het atelier. 
 
Bestuur 
 
Afgelopen jaar zijn er vier bestuursvergaderingen geweest.  Door corona is een 
bestuursvergadering niet doorgegaan.  
 
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.  
 

 Een nieuwe locatie voor het atelier. Helaas gaan de plannen van een 
multifunctioneel centrum voor ideële doelen niet door gaat in de voormalige 
bibliotheek en ook Aldi zal niet gaan bouwen op de plek waar nu school en 
gymzaal/atelierruimte is. Wat de nieuwe locatie wordt is bij het afsluiten van 
het jaar onbekend. Gelukkig hebben we goede contacten met de politiek en 
de gemeenteambtenaren die goed op de hoogte zijn van onze doelstelling en 
werkzaamheden.  

 De onderhoudstoestand van de vele kruisen en kapellen hebben we gevolgd 
en op diverse plaatsen actie ondernomen.  

 De aanwas van nieuwe vrijwilligers is elke vergadering een aandachtspunt. 
Vooral jonge mensen die technieken willen gaan beheersen om beelden te 
kopiëren zijn erg welkom. Helaas zijn er afgelopen jaar geen nieuwe 
vrijwilligers in het atelier gekomen.  

 De originele terracotta panelen van Beukenrode zijn in 2017 uit de muren 
genomen en enkele vrijwilligers zijn zo goed als mogelijk doende deze weer in 
die staat te brengen waarbij te zien is dat door de tand des tijds steeds 
aanpassingen zijn aangebracht. Huidpartijen worden helemaal terug 
gerestaureerd. Het streven is deze tableaus in september 2021 te plaatsen in 
de Paterskerk. Hopelijk zal corona niet weer voor vertraging zorgen. Het 
parochiebestuur zal een besluit nemen over de plek. 

 We hebben enkele eigenaren geadviseerd hun monumentje van devotie over 
te dragen aan de gemeente. Als een kapel of kruis gemeentelijk eigendom is, 
vergoedt de gemeente op jaarbasis een bedrag voor regulier onderhoud van 
de kapel of kruis aan de stichting. Restauratiekosten worden in nagenoeg alle 
gevallen ook vergoed als er een goed plan aan ten grondslag ligt. Het Sint- 
Annakapelletje aan de Langeweg is op die manier overgegaan van de 
parochie-Zuid  naar de gemeente. Momenteel maken we plannen voor herstel. 

 Onze nieuwe burgemeester Luc Winants zou in april 2020 ons atelier 
bezoeken, maar door coronamaatregelen is dat helaas niet door kunnen gaan. 
De afspraak is verzet naar januari 2021. 
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 Het samenwerkingsverband met vrijwilligers van Vak O (Oude kerkhof 
Petrus’ Bandenkerk) heeft in overleg met de gemeente verder gestalte 
gekregen. De Stichting Kruisen en Kapellen is hierbij de organisatie die als 
brievenbus voor de gemeente fungeert. De vrijwilligers van Vak O gaan op 
eigen voet verder. 

 In december 2019 is een bijeenkomst gehouden door de gemeente over het te 
bepalen erfgoedbeleid. In september j.l heeft nog een online bijeenkomst 
plaats gevonden. Helaas hebben we eind 2020 nog geen concreet 
beleidsresultaat ontvangen.  

 De website van onze stichting zal vanaf begin 2021 een andere uitstraling 
krijgen.  

 In 2021 bestaat de stichting veertig jaar en we zullen dit gaan vieren met 
enkele feestelijkheden, voor zover dit vanwege corona mogelijk is. Een 
werkgroepje bestaande uit Gerard, Loet, Henk en Helma zal de plannen 
verder uitwerken  

 
 
Koos Swinkels is bestuurslid van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg, als 
afgevaardigde voor de dekenaten Venray en Gennep. 
 

 
Vrijwilligers 
 
In het afgelopen jaar hebben de vaste donderdagavondactiviteiten gedeeltelijk stil 
gelegen vanwege de coronamaatregelen. Toen het weer mogelijk was kleinschalig 
iets te doen, hebben de vrijwilligers zich weer ingezet voor de stichting en is een 
aantal projecten weer afgerond. 
Evenals vorig jaar hebben alle vrijwilligers een eigen vaardigheid waarbij zij zich 
inzetten voor de stichting. Onze vaste vrijwilligers die werkzaamheden verrichten in 
het atelier zijn Jac. Boom, John Hellegers, Twan Hellegers, Henk Hoedemaekers, 
Marijke Karels, Loet Kusters, Martien Manders en Sjef Versleijen. 
Het werk dat uitgevoerd wordt is in de eerste instantie bedoeld voor onze ‘eigen’ 
monumentjes van devotie. Werkzaamheden zijn onder andere het kopiëren van 
beelden. In verband met duurzaamheid worden deze gegoten in kunststof.  Verder 
het schilderen van corpussen en beelden, opknappen van kruisen, et cetera. 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. 
Steeds vaker krijgen we vragen vanuit de wijde omtrek om iets te herstellen. 
Blijkbaar staat de stichting goed bekend in de omgeving 
David Noten is actief als vrijwilliger op de donderdagavond voor het digitaliseren van 
de archieven die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. De gedigitaliseerde 
documenten zullen veelal op de website komen te staan.  
 
Naast deze negen vrijwilligers zijn enkele vrijwilligers doende in de buitendienst. 
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Van oudsher gaan we ervan uit dat eigenaren en buurtbewoners vanuit hun 
betrokkenheid een monumentje onderhouden, schoonmaken en groen verzorgen. 
We kunnen ons gelukkig prijzen dat er nog vele monumentjes zijn die op deze 
manier worden bijgehouden. Waar dit niet mogelijk is, nemen Gerard Karels en 
Rezie Hellegers deze taken over en zij zetten zich in om de monumentjes van 
devotie in het “veld” goed op orde te houden. Gerard doet het groen rondom het kruis 
of de kapel en Rezie maakt kapellen en kruisen schoon. Beide vrijwilligers gaan 
regelmatig een rondje maken om het allemaal op orde te houden. Tegelijk wordt het 
op deze manier snel opgemerkt als er iets bouwkundig niet op orde is bij de kapellen 
of kruisen 
Gerrit Linders is sinds een groot aantal jaren betrokken bij onze stichting voor groot 
groenonderhoud bij diverse monumentjes van devotie.  
 
In totaal heeft de stichting in 2020 ruim 1500 vrijwilligersuren besteed aan 
voorbereiding, onderhoud, reparatie en groenonderhoud voor de zeventig 
monumentjes van devotie. Daarnaast zijn ook enkele werkzaamheden door derden 
uitgevoerd. 
 
Traditiegetrouw is in het voorjaar van 2020 ( 2 maart 2020) de 
medewerkersvergadering gehouden waarvoor alle vrijwilligers werden uitgenodigd. 
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 zijn wensen kenbaar maken. Na deze formele 
zaken was er tijd voor een gezellig praatje, drankje en een hapje.   
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Financiën 
Afgelopen jaar heeft een aantal sponsoren een bedrag geschonken in geld of 
materiaal: Gelet het vreemde jaar dat we gehad hebben zijn de inkomsten lager dan 
andere jaren.  
 

 Bij Cor Paint kunnen wij als stichting voor een bedrag materialen aanschaffen; 

 Clubsupport van Rabobank; 

 De offerblokken bij diverse kruisen en kapellen worden regelmatig gelicht; 
hieruit komt een klein bedrag ten behoeve van het onderhoud. 

 Diverse particulieren dragen een financieel steentje bij aan onze stichting; 

 Uiteraard  ontvangen we ook geld voor het uitvoeren van werkzaamheden 
voor derden.  

 
Representatie 
 

 Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen rondleidingen geweest in het 
atelier. De Limburgse contactdag is afgeblazen en de renovatiebeurs voor 
monumenten ging evenmin door. 

 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. We hadden een afspraak 
gepland staan in het najaar met alle eigenaren en verzorgers. Dit gaan we in 
2021 opnieuw oppakken 

 Viermaal per jaar komt het Limburgse tijdschrift Kapellen en Kruisen uit, en in 
dit kwartaalblad zijn vaak ook artikelen van onze stichting te lezen. 

 Eind van het jaar is een spontane actie ontstaan rond het inrichten van 
kapellen met kerstgroepen. Dit heeft een tiental kerstgroepen opgeleverd die 
in 2021 in de kapellen komen te staan. In de kersttijd van 2020 konden al vijf 
kapellen met een kerstgroep worden ingericht.  

 Eind november heeft het programma Ongerwaeg van L1-TV een bezoek 
gebracht aan ons atelier. Op 14 december zijn de opnames uitgezonden op 
L1. Mooie reclame voor onze stichting.  
Zie https://l1.nl/ongerwaeg-is-net-als-vader-in-venray-161368/ 
 

 
 

Werkzaamheden  
 

 De staties van de Zeven Smarten van Maria uit het voormalige Patersklooster 
zijn in 2017 afgegoten. Afgelopen jaar is er mondjesmaat gewerkt aan het 
herstellen van de staties. Door het coronajaar lukte het niet meer dit project in 
2020 af te ronden. Het zal september 2021 worden voordat deze staties klaar 
zijn en geplaatst kunnen worden in de Paterskerk. 

 De omgeving van het Mariakapelletje in Heide is enigszins op orde gebracht. 
Omdat dit een kapelletje van een particulier is, kunnen we helaas niet meer 
doen aan deze kapel. Mogelijk komen er plannen in Heide die dit kapel mooier 
tot zijn recht te laten komen.. 

 Het kruis hoek Paardekopweg-Middenpeelweg is in kunststof afgegoten en 
geschilderd. Uiteraard terug geplaatst. 

https://l1.nl/ongerwaeg-is-net-als-vader-in-venray-161368/
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 Het kruis en corpus van de Zandhoek in Oirlo zijn beide geschilderd en terug 
geplaatst. Het  nieuwe hek staat klaar om teruggezet te worden.  

 Het corpus van het kruis aan de Heidseschoolweg is opnieuw afgegoten en 
geschilderd en hangt weer aan op zijn plek. 

 Enkele monumentjes zijn voorzien van een nieuw tekstbordje. Onder andere 
bij de Lourdesgrot in het Josefpark en bij het Lourdesgrotje van de 
Vincentiushof. 
 

 
 
 
Werken voor derden 
 
Omdat de kwaliteit van de afgegoten corpussen heel goed is, is er minder 
vandalisme en hoeven we minder te herstellen. Hierdoor ontstaat tijd om 
werkzaamheden voor anderen te doen. Afgelopen jaar bestond dat uit de volgende 
werkzaamheden: 
 

 Het VVV kantoor heeft een aantal afgietsels gevraagd van de schaapsherder 
om te verkopen in hun winkel. 

 Er is een corpus afgegoten en geschilderd voor Posterholt . 

 Er is een Madonna voor Lisse gerepareerd. 

 Het Heilig-Hartbeeld van de parochie Vredepeel is opgeknapt. 

 Voor een plek bij kasteel Hattem is een corpus afgegoten en geschilderd. 

 Voor de Stichting Heemkunde Arcen zijn enkele heiligenbeelden gekopieerd 
en beschilderd. 

 Voor een kruis in Geijsteren is een corpus afgegoten.  

 Voor Vak O zijn enkele Christusornamenten afgegoten. 

 Voor het kerkhof in Horn hebben we een corpus afgegoten en beschilderd.  
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 Een Aldegondusbeeld uit Maasbree is opgeknapt. 

 ‘De bedroefde man en zijn opstandige geest’ is weer van zijn sokkel gehaald. 
De vrijwilligers van de stichting hebben nu dit beeld teruggeplaatst met extra 
houvast.  

 

 
 
 
En verder..... 
 
Het afgelopen jaar heeft heel iets anders gebracht dan we gehoopt en verwacht 
hadden. Er zijn veel minder vrijwilligersuren gemaakt en als er vrijwilligersuren 
gemaakt zijn, dan zijn dat veelal uren in atelier geweest die de vrijwilligers daar 
alleen hebben gemaakt. Hopelijk kunnen we in 2021 kijken naar een betere tijd. 
Gelukkig staan onze kruisen en kapellen er niet slecht bij, al hadden we graag een 
extra tandje bijgezet om het allemaal nog beter te maken. En we kijken uit naar de 
dag dat we weten welke nieuwe atelierruimte we gaan krijgen.  
 
Tenslotte danken wij de vele vrijwilligers en sympathisanten die het werk van onze 
stichting mogelijk maken. Zonder hun medewerking en steun zou ons klein religieus 
erfgoed er niet zo fraai bijstaan als nu het geval is. 
 
Merselo, maart 2021 
Helma Michels secretaris 
 
 
 

 


