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Verslag over het jaar 2021 
 

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: 41.06.42.25. 
Banknummer: NL 84 RABO 0153 9428 78 

De Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Venray is een culturele ANBI-
instelling. 

 
Bestuurssamenstelling 
 

Per 31 december 2021 als volgt samengesteld: 
Voorzitter:  René Francken   

Secretaris:  Helma Michels,  Grootdorp 91, 5815 AN Merselo,  
      Tel 0478-546513. 
      Info@kruisenenkapellenvenray.nl 

Penningmeester: Wil Weijers,    
Vicevoorzitter:          Gerrit Kateman,   

Lid:   Herman Janssen 
    Harry Manders 
 

 
Afgelopen jaar heeft Koos Swinkels na 40 jaar voorzitter te zijn geweest en oprichter 

van de stichting, afscheid genomen van het bestuur. Onder voorzitterschap van Koos 
is de Venrayse stichting een voorbeeld geworden voor vele andere organisaties in 
het (Limburgse) land. Koos heeft alle kruisen en kapellen volledig in kaart gebracht; 

denk hierbij aan de geschiedenis, achtergronden, oude foto’s, archiefmateriaal etc. 
Tevens heeft Koos de grondslag gelegd voor het atelier, een groep vrijwilligers die 

wekelijks werkzaamheden verricht aan diverse kruisen en kapellen en de techniek 
van het kopiëren van corpussen heeft opgezet. Daarnaast heeft hij in al die jaren 
goede contacten onderhouden met zowel de gemeentelijke instanties als de 

Limburgse monumentenorganisaties.  

http://kenkvenray.rooynet.nl/
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In juni heeft Koos de voorzittershamer overgedragen aan René Francken die reeds 

bestuurslid was. We zijn blij dat Koos betrokken wil blijven bij de stichting en wel als 
adviseur. Zijn hulp en ervaring zal zeker regelmatig van pas komen. 

Gerrit Boekholt heeft in het afgelopen jaar ook te kennen gegeven te willen stoppen 
als bestuurslid. Sinds 1996 heeft Gerrit zich op velerlei gebied ingezet voor de 
stichting, zowel bestuurlijk als “in het veld”. Gerrit blijft als vrijwilliger betrokken bij de 

stichting voor enkele diensten.  
Harry Manders hebben we in juni mogen verwelkomen als bestuurslid en op deze 

manier is het bestuur weer op sterkte. Vol energie zullen de activiteiten verder vorm 
krijgen. 
 

Per medio juni 2021 heeft René de bestuurszetel van de Limburgse Stichting Kruisen 
en Kapellen overgenomen van Koos. René zit in deze stichting namens de 

dekenaten Venray en Gennep. 
 
Het hele jaar 2021 stond in het teken van corona: dit heeft een zware stempel 

gedrukt op al onze werkzaamheden. Er zijn momenten geweest dat we weer bij 
elkaar mochten komen en activiteiten konden ondernemen, maar er zijn 

hoofdzakelijk geen activiteiten geweest in het atelier. Enkele vrijwilligers hebben 
individueel gewerkt aan projecten en monumentjes. 
De vergaderingen hebben ook veelal niet plaatsgevonden. Regelmatig is er een 

belrondje naar alle vrijwilligers gegaan om contacten te onderhouden en op de 
hoogte te blijven.   

 

                 
 

 
 

Bestuur 

 
In het afgelopen jaar zijn er vier bestuursvergaderingen geweest. Daarnaast is het 

dagelijks bestuur enkele keren bijeen geweest in verband met de overdracht van de 
bestuursfuncties.  
 

In verband met overdracht van voorzittersfunctie is in het bestuur gesproken over de 
werkzaamheden die er zijn als stichting. Daarnaast is er gesproken over de 
ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Verder werd tijdens bestuursvergaderingen 

gesproken over het te voeren beleid, de begroting en de financiering van diverse 
lopende en nieuwe projecten, de contacten met de gemeente Venray en de 

Limburgse stichting, en die met andere overheidsinstellingen en over zaken waarbij 
advies werd gegeven. 
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De volgende zaken zijn onder andere aan de orde geweest.  

 
▪ De voorzitter René heeft de taken van Koos overgedragen gekregen en heeft 

als doel om de stichting verder “op de kaart” te zetten zowel in Limburg als in 
het land. Met deze ambitie zullen we de komende tijd aan de slag gaan. 

▪ Er zijn kennismakingbijeenkomsten geweest tussen de nieuwe voorzitter en 

alle vrijwilligers. Gezien de beperkende maatregelen was dit in kleine 
groepjes.  

▪ Er is medio het jaar een vernieuwde website in de lucht gegaan: 
www.kruisenkapellenvenray.nl . Deze mooi en eigentijds vorm gegeven 
website zal door de eigen vrijwilligers David en Helma gevuld worden.  

▪ Alle monumentjes zijn voorzien van nieuwe informatiebordjes. Nieuw op de 
bordjes is dat er een QR-code op staat. Je kunt de QR-code scannen en 

rechtstreeks bij het monumentje op de website komen. Hierdoor is uitgebreide 
informatie op de infopaaltjes overbodig.  

▪ In het afgelopen jaar is er weinig nieuws geweest over de herontwikkeling van 

het terrein De Toverbal. Dit betekent dat we met het beëindigen van het jaar 
2021 nog steeds niet weten waar we over enkele jaren gehuisvest zullen zijn. 

We hebben een geschikte ruimte van minimaal 250 m²  nodig. Gelukkig weten 
de gemeenteambtenaren dat het van groot belang is dat we een passende 
ruimte vinden. Zeker ook in het belang van de vele gemeentelijke 

monumentjes van devotie. 
▪ We hebben de onderhoudstoestand van de vele kruisen en kapellen 

gemonitord en op diverse plaatsen is al actie ondernomen. Bij het plaatsen 
van de nieuwe infobordjes zagen we hoe snel er achterstand in het onderhoud 
ontstaat wanneer je enkele jaren weinig kunt doen. De atelierwerkzaamheden 

zijn van essentieel belang voor het behoud van de monumentjes in het veld.  
 

 
 

▪ De aanwas van nieuwe vrijwilligers moet gestalte krijgen. De gemiddelde 
leeftijd van de vrijwilligers stijgt met het jaar en nu is het nog mogelijk om 
techniekoverdracht te doen naar nieuwe vrijwilligers. We zijn op zoek naar 

mensen die in het atelier werkzaamheden willen doen maar ook naar 
vrijwilligers die in de buitenruimte werk willen doen. Er zijn ideeën om 

vrijwilligers te werven. Door coronamaatregelen hebben we helaas een 
bijeenkomst over dit onderwerp met de bestaande vrijwilligers moeten 
uitstellen. We hopen in 2022 hierop terug te kunnen komen.  

▪ De originele terracottapanelen van de Zeven Smarten van Maria zijn in 2017 
uit de muren van Beukenrode genomen en enkele vrijwilligers zijn zo goed als 

http://www.kruisenkapellenvenray.nl/
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mogelijk doende deze weer in die staat te brengen waarbij te zien is dat door 

de tand des tijds steeds aanpassingen zijn aangebracht. We verwachten dat 
dit project in september 2022 afgerond is en dat de panelen op een passende 

plaats geïnstalleerd worden. 
▪ Burgemeester Winants heeft een bezoek gebracht aan het atelier. Met name 

de huisvesting was een aandachtspunt. 

▪ Vak O van de begraafplaats Boschhuizen (het oude kerkhof bij de Petrus’ 
Bandenkerk) is onder de vlag van de stichting ondergebracht, met name de 

financiële administratie. De vrijwilligers van Vak O zullen op zelfstandige basis 
verder gaan zoals ze voorheen altijd gedaan hebben. 

▪ Het bestuur  is plannen aan het maken om het voormalig kerkhof van 

Jerusalem op het terrein van het gemeentehuis volledig op te knappen. 
Doordat de gemeente jarenlang geen actie heeft ondernomen is dit een groots 

project dat moet worden opgepakt. 
▪ Een vernieuwde uitgave van Kruisen en kapellen in Venray wordt ontwikkeld 

door Koos en René.  

▪ In 2021 bestond de stichting 40 jaar. Vanwege de beperkende maatregelen is 
ervoor gekozen geen feest te houden in 2021. De feestelijke bijeenkomst staat 

nu gepland op 12 juni 2022. Een werkgroep bestaande uit Loet, Henk, Gerard, 
Harry en Helma gaan dit feest verder vorm geven. Inmiddels hebben we met 
de vrijwilligers wel ons 40-jarig bestaan kunnen vieren en zijn we met zijn allen 

naar Den Bosch geweest, met als hoogtepunt het bezoek aan de Sint Jan en 
een kijkje in het restauratieatelier met Herman Lerou. Tevens is Koos die dag 

“lid van verdienste” geworden van de stichting. 
Een welgeslaagde dag op precies het goede moment. 
 

Vrijwilligers 
 

In het afgelopen jaar hebben de vaste donderdagavondactiviteiten voor het grootse 
deel stilgelegen. Omdat nagenoeg de meeste vrijwilligers een gevorderde leeftijd 
hebben en extra voorzichtig zijn om geen coronabesmetting op te lopen, zijn de 

meeste avonden niet door gegaan. Enkele vrijwilligers zijn gelukkig op individuele 
basis doende geweest.  

 
Onze vaste vrijwilligers die zich inzetten voor onze stichting zijn 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. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het 
kopiëren van beelden. In verband met duurzaamheid worden deze gegoten in 
kunststof. Verder het beschilderen van corpussen en beelden, het opknappen van 

kruisen en alle verwante werkzaamheden. Is er nog tijd en ruimte vrij, dan zetten de 
vrijwilligers zich ook in voor werk voor derden. Dit is vaak werk in naburige 

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. 
David Noten is actief als vrijwilliger voor het digitaliseren van de archieven die we de 

afgelopen jaren hebben opgebouwd. De gedigitaliseerde documenten zullen veelal 
op de website komen te staan. Tevens vult David samen met Helma de vernieuwde 

website. 
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Naast bovenstaande mensen zijn enkele vrijwilligers doende in de buitendienst. Van 

oudsher gaan we ervan uit dat eigenaren en buurtbewoners vanuit hun 
betrokkenheid een monumentje onderhouden, schoonmaken en het groen 
verzorgen. Helaas neemt dit steeds meer af en het is ook erg fijn dat we drie 

vrijwilligers hebben die de buitenboel willen bijhouden. Rezie Hellegers, Gerard 
Karels en Gerrit Linders zijn de vrijwilligers die een veldkapel schoonhouden zowel 

binnen als buitenom. 
Daarnaast is Koos Swinkels actief als vrijwilliger, als adviseur en op dit moment 
samen met René bezig met het schrijven van de bewerking van het boek.  

Gerrit Boekholt is actief voor diverse kleine werkzaamheden. 
 

Het aantal uren dat de stichting in het afgelopen jaar heeft besteed, is flink wat 
minder dan in voorgaande jaren. In het atelier is veel minder uren gewerkt, echter 
een aantal vrijwilligers is vele uren individueel of op de achtergrond bezig geweest 

met activiteiten te gunste van het doel.   
 

Elk jaar is er in februari een vrijwilligersbijeenkomst waarbij we de vrijwilligers op de 
hoogte houden van het reilen en zeilen van de stichting. Door de maatregelen 
hebben we deze niet kunnen laten plaatsvinden. Daarom is deze bijeenkomst in juli 

gehouden. Alle vrijwilligers waren hierbij aanwezig en we konden op gepaste 
onderlinge afstand vergaderen.  

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.  

 
 

Financiën 
Evenals in voorgaande jaren zijn er enkele sponsoren geweest die ons financieel 
bijstaan.  

 

• Van het HPV hebben we ook dit jaar weer een subsidie ontvangen voor het 

kopiëren van beelden; 

• Het HPV heeft een subsidie gegeven voor het  opnieuw uit te geven boek 

Kruisen en kapellen in Venray. 

• Voor de restauratie van de Zeven Smarten van Maria is een voorschotbedrag 
ontvangen op onze rekening; 
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• Er is een bedrag ontvangen van het Nelissen Smitfonds.  

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

De grootste uitgaven die dit jaar gemaakt zijn:  

• De aankoop van 2 laptops; 

• Het ontwikkelen van een nieuwe website; 

• Informatiebordjes bij elk monumentje waarop ook een QR-code staat. 

Deze drie activiteiten kunnen gefinancierd worden uit een subsidie van het 
Prins Bernard Cultuurfonds. Dit bedrag zal het komend jaar aan de stichting 
worden uitgekeerd. 

 
Representatie 

• Vanwege de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen rondleidingen geweest in 
het atelier. Burgemeester Winants is in oktober een kijkje komen nemen. Met 
name onze atelierruimte is ter sprake geweest. 

• De contacten met de plaatselijke media en de gemeente Venray zijn goed en 
artikelen worden op ons verzoek in de kranten/media geplaatst. 

• De contacten met eigenaren en verzorgers willen we verder vormgeven, 
echter vanwege corona schoot dat niet op.. In 2022 hopen we deze 

bijeenkomst weer gestalte te geven. Betrokkenheid van eigenaren en 
verzorgers zorgt voor verbondenheid  en medewerking. 

• Viermaal per jaar komt het Limburgse tijdschrift Kapellen en Kruisen uit, en in 

dit kwartaalblad zijn vaak ook artikelen van onze stichting te lezen.  

• In navolging van 2020 hebben we eind van het jaar een aantal kapellen 

voorzien van een mooie kerstgroep. De ontvangen kerstgroepen van vorig 
jaar zijn allemaal opgeknapt en staan in de diverse kapellen. De verzorgers 

zullen in een aantal kapellen deze kerstgroep in de volgende jaren weer 
plaatsen.  
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Werkzaamheden  

 
▪ De staties van de Zeven Smarten van Maria uit het voormalige Patersklooster 

zijn in 2017 afgegoten. Afgelopen jaar is er regelmatig gewerkt aan het 

herstellen van de staties. Het ziet er naar uit dat deze in september 2022 op 
de plaats van bestemming geplaatst kunnen worden;  

▪ Zandhoek: het kruis met corpus was in 2020 al teruggeplaatst en in 2021 is 
het hekwerk achter dit kruis gezet; 

▪ Het kruis van Klein Oirlo is volledig opgeknapt en ligt klaar om geplaatst te 

worden. 
 

 
 

Werken voor derden 
 

Regelmatig doen we werkzaamheden voor zusterverenigingen en particulieren. In 
alle gevallen indien dit past, en onze eigen werkzaamheden daardoor geen 
achterstand ondervinden.   

 

• Geijsteren: het corpus was in 2020 reeds afgegoten en in 2021 is dit op het 

kruis gehangen; 

• “Sittards verleden” heeft onze stichting een corpus laten maken; 

• Een Odabeeldje is voor Odapark Venray gekopieerd;  

• ‘De bedroefde man en zijn opstandige geest’ was wederom van zijn sokkel 
gehaald door vandalen. We hebben contact gehad met de gemeente om het 

beeld opeen  andere plek te zetten om vandalisme tegen te gaan, maar 
helaas wordt dit niet gedaan. Daarom is het beeld nog beter vastgemaakt aan 

de sokkel, minder fraai maar wel vandalismeongevoeliger. 
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En verder..... 

 
Het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers van de stichting helaas weinig in 

groepsverband kunnen doen in het atelier. Uiteraard had alles te maken met de 
maatregelen die steeds maar weer afgekondigd werden. Hierdoor is in het veld 
weinig gebeurd. Bij de rondgang langs de diverse kruisen  en kapellen blijkt wel dat 

er door de coronamaatregels snel achterstand ontstaat in het bijhouden van de 
kruisen en kapellen. 

 
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, januari 2022 
Helma Michels, secretaris 

 
 

 
 


