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Verslag over het jaar 2019
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 ANBIinstelling.
Bestuurssamenstelling
Per 31 december 2019 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.

Bestuur
Afgelopen jaar zijn er vier 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
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.
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De onderhoudstoestand van alle kruisen en kapellen en de voortgang
hiervan blijven volgen om acties uit te kunnen zetten.
Nieuwe locatie voor het atelier. In Venray-West zijn plannen om de voormalige
school de Toverbal te slopen en deze locatie een andere bestemming te
geven. Het bestuur is in gesprek met een werkgroep die van de bibliotheek
een multifunctioneel centrum wil maken waarin K en K wellicht ook een plaats
kan krijgen. Politieke beslissingen spelen hierbij een belangrijke rol. Er is
daarom regelmatig overleg met de betreffende ambtenaren, die meedenken
over een oplossing.
De stichting is steeds zoekende naar nieuwe vrijwilligers die op welke manier
dan ook een bijdrage willen leveren aan het behoud van monumentjes van
devotie. Belangrijk is hierbij dat er jonge aanwas komt die de technieken in het
atelier wil leren en de belangen van kruisen en kapellen kan behartigen.
De terracotta panelen van Beukenrode zijn in 2017 uit de muren genomen en
in dat jaar afgegoten en in de tuin van Rooyhof geplaatst. De originele
tableaus zijn nagenoeg schoon en het kerkbestuur van de Paterskerk heeft
ingestemd met de toestand hoe deze eruit komen zien na restauratie. In
september 2020 willen we de tableaus aan de kerk overdragen.
We hebben enkele eigenaren geadviseerd om hun monumentje van devotie
over te dragen aan de gemeente. De toekomst van de vele monumentjes is
geborgd bij de gemeente, aangezien zij middelen ter beschikking stelt voor
onderhoud. Onze stichting kan zo werkzaamheden uitvoeren op nagenoeg
kosteloze basis.
Binnen het bestuur is in overleg met de gemeente besloten over een
samenwerkingsverband tussen onze stichting en de Werkgroep Vak O, die het
onderhoud van de graven van het voormalige kerkhof van de SintPetrusbandenkerk verzorgt. De financiële boekhouding komt onder onze
stichting te vallen. Belangrijk is dat het monumentale karakter van dit kerkhof
geborgd blijft.
In december is er een bijeenkomst geweest in het gemeentehuis over het
nieuw te ontwikkelen erfgoedbeleid. Momenteel werkt de gemeente aan de
uitwerking.
Op de Stationsweg komt een aantal rotondes. De gemeente heeft ons advies
gevraagd in verband met het Sint--Antoniuskapelletje dat verplaatst zal
moeten gaan worden bij realisering één van de rotondes.

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, Marijke Karels, Loet Kusters, Martien Manders en Sjef Versleijen.
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. Steeds vaker krijgen
we vragen vanuit de wijde omgeving om iets te herstellen.
David Noten is ook actief op de donderdagavond voor het digitaliseren van de
archieven die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd.
Naast deze acht vrijwilligers zijn enkele vrijwilligers doende in de buitendienst.
Gerard Karels en Rezi Hellegers zetten zich in om de monumentjes van devotie in
het “veld” goed op orde te houden.
Op de eerste plaats gaan we ervan uit dat eigenaren en buurtbewoners vanuit hun
betrokkenheid een monumentje onderhouden. We kunnen ons gelukkig prijzen dat er
nog vele monumentjes zijn die op deze manier worden bijgehouden. Waar dit niet
mogelijk is, nemen wij de taken over.
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 2019 ruim tweeduizend vrijwilligersuren besteed aan
voorbereiding, onderhoud, reparatie en groenonderhoud voor de zeventig
monumentjes van devotie. Daarnaast zijn ook enkele werkzaamheden door derden
uitgevoerd.
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Traditiegetrouw is in het voorjaar van 2019 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
wensen kenbaar maken. Na deze formele zaken was er tijd voor een gezellig praatje,
drankje en een hapje.

Financiën
Afgelopen jaar heeft een aantal sponsoren een bedrag geschonken in geld of
materiaal:
 Nelissen-Smitfonds heeft een mooi bedrag geschonken;
 Bij Cor Paint kunnen wij als stichting voor een bedrag materialen aanschaffen;
 De Sint-Agathaparochie in Lisse heeft ons een bedrag geschonken;
 Een particuliere weldoener heeft ons een schenking gedaan;
 In het atelier is een kas met opbrengsten uit kleine klusjes die de vrijwilligers
uitvoeren;
 Een familie heeft ons ter betaling van een rondleiding in het atelier een
computer, printer en scherm geschonken.
 De offerblokken bij diverse kruisen en kapellen worden regelmatig gelicht;
hieruit komt een klein bedrag ten behoeve van het onderhoud.
Verder zijn er nog diverse inkomsten uit werkzaamheden voor derden:
 Kerstgroep Lisse;
 Mariabeeld voor de Lourdesgrot van Pascalis;
 Voor de gemeenschap in Aijen is een groot corpus afgegoten;
 Schalkwijk: een kerkhofkruis;
 Diverse kleine afgietsels;
 Werkzaamheden voor derden, waarvoor wij een bedrag rekenen.
Representatie
 In 2018 heeft pastoor-deken Harry Smeets afscheid genomen van Venray,
afgelopen jaar is pastoor-deken Ed Smeets in Venray als zijn opvolger
begonnen. Tijdens de dienst waren enkele bestuursleden aanwezig.
 Met vele vrijwilligers zijn we afgelopen jaar naar de provinciale contactdag
geweest in Nederweert-Eind bij Eynderhoof. Ook de partners van de
vrijwilligers kunnen altijd deelnemen aan de dag.
 Er zijn enkele rondleidingen geweest in het atelier. Onder andere oudbrandweerlieden, Veldeke-Venray, de Historische kring Heumen en een
familie.
 De stichting onderhoudt goede banden met het Historisch Platform Venray en
Koos bezoekt elk kwartaal de ledenvergadering.
 De stichting heeft afgelopen jaar enkele malen de krant gehaald in verband
met de Zeven Smarten en het Hollands Dagblad heeft een artikel
gepubliceerd over het restaureren van de kerstgroep voor Lisse.
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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.
4 maal per jaar komt het Limburgse tijdschrift Kapellen en Kruisen uit, en in dit
kwartaalblad zijn vaak ook artikelen van onze stichting te lezen.

Werkzaamheden


De staties van de Zeven Smarten van Maria uit het voormalige Patersklooster
zijn in 2017 afgegoten. Afgelopen jaar heeft een aantal vrijwilligers gewerkt
aan het schoonmaken van de originele staties. Het kerkbestuur van de
Paterskerk heeft de voortgang afgelopen jaar bekeken. Het staat in de
planning dat deze staties in september 2020 in de parochiezaal van de
Paterskerk worden geplaatst.
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Het volledige kruis van de Kruisstraat is afgelopen jaar opgeknapt en in
september teruggeplaatst. Gelukkig hebben we daar een buurtbewoner die
deze plek netjes bijhoudt en van bloemen voorziet.
Aan de Hiept staat een bakhuisje met een Antoniuskapelletje. Bij het
kapelletje is de volledige grindbak vervangen door nieuw grind om het geheel
een beetje op te frissen en onkruidgroei tegen te gaan.
Van het kruis aan de Deurneseweg op de Grotenberg in Ysselsteyn is het
baldakijn op orde gebracht.
Het kruis aan de Steegsepeelweg is na reparatie teruggeplaatst en het wordt
netjes verzorgd door de eigenaar.
Op de kruising Volen-Heidseweg in Heide is het kruis volledig opgeknapt en
teruggeplaatst. Ook hier houdt de eigenaar het op een goede manier bij.
Aan het Hoogriebroek staat sinds een aantal jaren een kruis (voorheen aan de
Blakterweg) Dit kruis heeft afgelopen jaar een volledige opknapbeurt gehad
inclusief het knielbankje. Gelukkig wordt dit kruis bijgehouden door onze
vrijwilligers en het ziet er momenteel goed uit.
Bij het beëindigen van het jaar zijn we doende met het opknappen van het
kruis van de Paardekopweg in Ysselsteyn.
Ook zijn de ateliervrijwilligers doende met het vervangen van het houten kruis
van de Zandhoek in Oirlo.
Enkele kruisen en kapellen hebben een grote schoonmaakbeurt gekregen. Zo
ook is het groen bij diverse kruisen en kapellen helemaal op orde gebracht.

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:
 Voor een parochie in Lisse hebben we een kerststal hersteld;
 Er zijn diverse kleine werkzaamheden verricht aan kerstgroepen van diverse
parochies;
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 Voor Blitterswijck is een engel gerestaureerd;
 Er is een Mariabeeld hersteld voor Lisse. Vanwege de contacten rondom de
grote kerstgroep weten zij “Venray” te vinden;
 Voor diverse particulieren zijn er diverse beelden en beeldjes bijgewerkt;
 Voor een particulier in Bergen is een groot corpus afgegoten;
 VVV Venray vraagt regelmatig afgietsels van schapen voor de verkoop, deze
zijn dan ook geleverd;
 Helaas is “De droevige man met opstandige geest” weer vernield. Dit
kunstwerk van kunststof staat in de Grote Straat en is aan vandalisme
onderhevig. Helaas hebben wij dit nu al voor de derde keer moeten afgieten
en daarom is de gemeente gevraagd een andere plek te zoeken in de Engelse
Tuin. Aan dit verzoek kan helaas niet voldaan worden en binnenkort wordt dit
beeld weer teruggeplaatst in de Grote Straat.
 Ten behoeve van het kloosterkerkhof van de Ursulinen bij het gemeentehuis is
onder regie van de stichting een gietijzeren kruis hersteld.

En verder.....
We kijken uit naar de dag dat we weten welke nieuwe ruimte we mogen gaan
innemen als het atelier op “de schop” gaat, een atelier waar al onze vrijwilligers met
plezier kunnen gaan werken en wij als Stichting Kruisen en Kapellen ons kunnen
blijven inzetten voor de monumentjes van devotie

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 2020
Helma Michels secretaris

