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Verslag over het jaar 2018
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. In September 2018 hebben wij stil gestaan bij het feit dat de
Stichting kruisen en kapellen in de gemeente Venray 25 jaar bestaat.
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 2018 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.
Koos Swinkels onze voorzitter sinds de oprichting van de werkgroep kruisen en
kapellen en later de stichting, heeft op 15 januari 2018 een hoge pauselijke
onderscheiding ontvangen en is benoemd tot ridder in de orde van St. Sylvester.
Dat voor zijn langdurige inzet op provinciaal en plaatselijk niveau
Bestuur
Afgelopen jaar zijn er 5 bestuursvergaderingen geweest.
Tijdens de bestuursvergaderingen werd gesproken over het te voeren beleid, de
begroting en de financiering van diverse lopende en nieuwe projecten, de contacten
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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.














De onderhoudstoestand van alle kruisen en kapellen en de voortgang hiervan.
Nieuwe locatie voor het atelier. In Venray-West zijn plannen om de voormalige
school de Toverbal af te breken en deze locatie een andere bestemming te
geven. Er zijn onderhandelingen met o.a Aldi om zich daar te vestigen. Wat dit
betekent voor de stichting is bij het afsluiten van het jaar niet bekend. We
hebben hierbij wel goede contacten met de gemeente die onze
werkzaamheden als waardevol ziet. Tevens hebben we de politieke partijen
van Venray aangeschreven om eens een kijkje te komen nemen in het atelier
en met ons te spreken over de inhoud van de activiteiten van onze stichting.
Vele politieke partijen hebben gehoor gegeven.
Nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers van de stichting zijn allen al erg lange tijd
actief, wat iets zegt over hun inzet en betrokkenheid. Echter deze
vrijwilligers worden ouder. Op korte termijn enkele nieuwe vrijwilligers zou
prettig zijn omdat ze het “vak” kunnen leren van de bestaande vrijwilligers. We
mogen ons gelukkig prijzen dat er enkele nieuwe vrijwilligers actief geworden
zijn.
De terracotta panelen van Beukenrode zijn in 2017 uit de muren genomen en
in dat jaar afgegoten en in de tuin van Rooyhof geplaatst. Het project van
schoonmaken en het weer zichtbaar maken van de originele panelen is in
volle gang. Advies van diverse instanties en contact met het kerkbestuur van
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten, de paterskerk, is hierbij van belang.
De terracotta panelen van Beukenrode zijn in 2017 uit de muren genomen en
in dat jaar afgegoten en in de tuin van Rooyhof geplaatst. Het project van
schoonmaken en het weer zichtbaar maken van de originele panelen is in
volle gang. Advies van diverse instanties en contact met het kerkbestuur van
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten, de paterskerk, is hierbij van belang.
Met het versterken van de contacten met de eigenaren en verzorgers zien we
dat deze mensen ons gemakkelijk kunnen vinden en ons regelmatig om
advies vragen. Tevens helpt de nieuwe website hierbij.
We hebben bemiddeld in de overdracht van het Barbara- en
Martinuskapelletje aan de Deurneseweg. Van particulier eigendom is dit
overgegaan naar gemeentelijk eigendom. Op deze manier wordt het kapelletje
voor de toekomst bewaard. Het valt nu onder het klein onderhoud door de
stichting.
Binnen het bestuur is gesproken over een samenwerkingsverband tussen
onze stichting en Werkgroep Vak O, die het onderhoud van de graven van het
voormalige kerkhof van de Sint-Petrusbandenkerk verzorgt. Deze graven
bevinden zich op de begraafplaats Boshuizen en zij worden vanwege hun
monumentale karakter of het historisch belang voor de toekomst bewaard.

Koos Swinkels is bestuurslid van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg, als
afgevaardigde voor de dekenaten Venray en Gennep.
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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 vrijwilligers zijn Jac Boom, John Hellegers, Twan Hellegers, Henk
Hoedemaekers, Loet Kusters, Martien Manders, David Noten en dit jaar heeft Marijke
Karels zich aangesloten als nieuwe vrijwilligster.
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.
Gerard Karels en Rezi Hellegers zetten zich sinds afgelopen jaar in om de
monumentjes van devotie in het “veld” goed op orde te houden.
Vele kruisen en kapellen hebben geen vaste verzorger en door deze inzet van de
vrijwilligers van onze stichting hebben alle kruisen en kapellen nu voortaan een
vaste verzorger. Gerard zet zich vooral in voor het groen en Rezi is met name bezig
met het schoon houden van kruis en kapel.
Omdat er nu enkele vaste vrijwilligers zijn die de “buitenboel” doen, hebben we ook
beter zicht op wat er nog moet gebeuren.
Naast deze vrijwilligers zijn het allereerst de eigenaren en buurtbewoners, die vanuit
hun betrokkenheid een monumentje onderhouden.

In totaal heeft de stichting in 2018 ruim tweeduizend vrijwilligersuren besteed aan
voorbereiding, onderhoud, reparatie en dergelijke voor de zeventig monumentjes van
devotie. Daarnaast zijn ook diverse werkzaamheden door derden uitgevoerd.
Traditiegetrouw is in het voorjaar van 2018 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 in principe een financiële
bijdrage gegeven.
In 2018 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 een substantieel bedrag aan
verfartikelen.
De opbrengst van de offerblokken is aan het verminderen en levert op
jaarbasis een klein bedrag op.
Het Nelissen Smitfonds heeft ons de afgelopen jaren een mooi bedrag
geschonken.
Voor de restauratie van de zeven smarten hadden we van het Nelissen
Smitfonds en het HPV in 2017 een bedrag ontvangen. In 2018 hebben we
daarvoor nog een bedrag van het Wilhelmina Sangersfonds ontvangen.
Daarnaast is er ook nog een bedrag toegezegd dat ter gelegenheid van het
25 jarig priesterfeest van deken Smeets bij elkaar gebracht is.
Voor het opnieuw afgieten van het corpus van de paterskerk hebben een
aanzienlijk bedrag ontvangen van een weldoener.
De Kiwanies hebben afgelopen jaar een toeptoernooi georganiseerd waarvan
de opbrengt naar onze stichting is gegaan.
De Rabobank Club-actie heeft ons een mooi bedrag opgeleverd.
Door het houden van rondleidingen en lezingen ontvangen we een kleine
bijdrage van de gasten.
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
 Op zaterdag 7 april hebben de meeste vrijwilligers deelgenomen aan de
Limburgse contactdag voor Kruisen en kapellen. We hebben Sittard
aangedaan en een prachtige rondleiding gehad door een oud stukje Sittard.
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We hebben deelgenomen aan het toeptoernooi georganiseerd door
Kiwanies. Het goede doel van het toeptoernooi was Stichting kruisen en
kapellen.
Er zijn een aantal rondleidingen geweest van het Roakeliezer uit Merselo en
de torengidsen. Tevens heeft een aantal politieke partijen zich laten zien in
ons atelier.
Koos Swinkels heeft op een presentatie gehouden over kruisen en kapellen bij
het LGOG Venray en voor de senioren in Leunen.
De stichting onderhoudt goede banden met het Historisch Platform Venray en
Koos bezoekt elk kwartaal de ledenvergadering.
Tijdens het Open Monumenten Weekend heeft voorzitter Koos Swinkels een
voordracht gehouden bij de opening. De atelierruimte was opengesteld voor
bezichtiging en informatie.
Verder onderhoudt de stichting relaties met de zusterorganisaties in de buurt
en met de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg.
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.

Werkzaamheden











De staties van de zeven smarten van Maria uit de voormalige Patersklooster
zijn in 2017 afgegoten. In 2018 is begonnen met het schoonmaken van de
staties. Nadat we advies gevraagd hebben bij diverse bedrijven, hebben we
geconstateerd dat het schoonmaken met water het beste resultaat geeft. Vele
uren zijn hierin al gestoken. Het kerkbestuur van de Paterskerk zal een keuze
gaan maken wat het eindresultaat moet zijn voor een opstelling in de kerk..
Het kruis van de Paterskerk is in maart kapot geslagen en gelukkig hadden we
hiervan nog een corpus hangen. In een korte tijd hebben we het nieuwe
corpus weer gehangen.
Mede door de inzet van de bewoner aan de Rosmolenweg is de omgeving
van het kruis helemaal opgeknapt en is het kruis met corpus in het atelier
weer in oude luister hersteld.
Het Corpus van het kruis aan de Steegsepeelweg in Leunen is gerepareerd,
geschilderd en weer op zijn plek terug geplaatst.
In het Lourdesgrotje nabij Vincentiushof hebben we in overleg met de
eigenaren een Bernadettebeeld geplaatst, nadat deze helemaal opgeknapt is
door de stichting. Tevens is er een tekstbordje bij geplaatst
Het kruis aan de Oirloseheide, is afgelopen jaar in zijn geheel naar het atelier
gebracht voor een grondige opknapbeurt. Dit geheel is eind van het jaar terug
geplaatst op zijn plekje.
De bankjes van de Mariakapel in Merselo hebben en grondige schilderbeurt
gehad en voor de meimaand teruggezet in de kapel.
Inmiddels is het archief van de stichting wat verder aan het uitbreiden en zijn
de vele documenten beter gearchiveerd“
Fietsroutes en wandelroute van onze stichting zijn aangepast en staan ook op
internet
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Werken voor derden
Omdat de kwaliteit van de afgegoten corpussen heel goed is, is er minder
vandalisme en hoeven we minder op te knappen. Hierdoor ontstaat er tijd om
werkzaamheden voor anderen te doen. Afgelopen jaar bestond dat uit de volgende
werkzaamheden:
 Kruis van Freulekushuus is afgegoten en opnieuw opgehangen
 Het beeld “de bedroefde man en zijn opstandige geest” heeft korte tijd in de
Grote Straat van Venray gestaan. Helaas hebben vandalen deze weer van de
sokkel getrokken. De stichting heeft nu hufterproof het beeld gemonteerd.
 Voor de parochie in Lisse hebben we een gedeelte van een grote kerstgroep
helemaal weer in elkaar gezet nadat deze gevallen was. Vele uurtjes hebben
de vrijwilligers hieraan gewerkt. Her resultaat heeft de krant gehaald in zowel
Lisse als Venray.
 Het kloosterkerkhof nabij het gemeentehuis heeft afgelopen jaar een aantal
reparaties gehad, uitgevoerd door onze stichting.
 Voor een kerk in Venlo hebben we een beeld afgegoten.
 Voor onze zustervereniging in Well is er een corpus afgegoten dat in
november ingezegend is door de pastoor van Well.
 Voor het dorp Ayen is er een Antonius van Paduabeeldje opgeknapt.
 Voor de parochie Merselo is de kerstgroep voor een gedeelte opgeknapt.
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En verder.....
Wat de toekomst ons brengen zal wat betreft atelierruimte is op dit moment een grote
vraag. De voorzieningen die we nu hebben zijn optimaal: Grote ruimte, niet
vorstgevoelig en moeilijk bereikbaar voor ongewenste gasten. Hopelijk gaat 2019
duidelijkheid brengen in de huisvesting van onze stichting voor de toekomst.
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 2019
Helma Michels secretaris

