Wandelroute door het centrum van Venray langs kruisen en kapellen,
4,2 kilometer.
Bij veel kruisen en kapellen treft u verklarende tekstjes aan.
Start vanaf de VVV / De Borggraaf aan het Mgr.Goumansplein te Venray
1. U loopt naar de kerk, en gaat links langs het gebouw. Aan het einde van het pad staan
links tegen de muur van het voormalige kerkhof drie oorlogsmonumenten.
2. U verlaat het terrein en gaat linksom het Kerkpad op. Dat volgt u de hoek om tot het kruis
en het poortje. Het kruis is opgericht in 1938 ter herinnering aan het feit, dat toen de
ursulinen een eeuw in Venray waren. Het poortje verleende toegang tot het terrein van het
klooster Jerusalem (1422-1975). Boven de ingang een beeldje van Antonius-abt, de
beschermheilige van het klooster.
3. Is de poort open? Dan kunt u over het terrein linksaf naar de grote poort. U passeert direct
een hardstenen Heilig-Hartbeeld uit ongeveer 1875, dat in de gevel van het klooster stond.
Verderop rechts van het pad is een waterput. Tot in de vorige eeuw haalden gelovigen er
water om hun ogen te spoelen bij ziekte, in de hoop dat Sint-Oda hen bij zou staan. Voorbij
de poort gaat u schuin rechts de Eindstraat in.
4. Is de poort gesloten? Volg dan het Kerkpad tot het einde, en ga dan rechts de Eindstraat in.
5. Voorbij de bocht rechtsaf het parkeerterrein op van het zakencentrum ‘t Klooster. Boven de
ingang prijkt een levensgroot beeld van de naamgever van het voormalige klooster: SintJozef.

Hierboven een van de vele renovatiewerkzaamheden uitgevoerd door stichting Kruisen en
Kapellen (2013).
6. Op de hoek van het gebouw links (Eindstraat 32-48) het pad volgen tussen de gebouwen.
Rechtdoor (richting Lourdesgrot). Bij de scherpe hoek staat op een hoge sokkel een ander
beeld van Sint-Jozef, geschonken door de bewoners van de naburige flat.
7. Het pad volgen door het poortje in het hek: daar staat de Lourdesgrot van het voormalige
klooster. Deze plek wordt al jarenlang door veel mensen bezocht, vooral in de
Mariamaanden mei en oktober.
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8. Terug naar het tegelpad en dat verder rechtsaf aflopen tot het einde. Daar rechtsaf
Kloosterhof. Voorbij het eerste flatgebouw rechts op het terrein van Vincentiushof is in het
plantsoentje, verscholen onder de klimop, een klein Lourdesgrotje, dat gebouwd was voor
de toenmalige bewoners. Bij de nieuwbouw van Vincentiushof werd het herontdekt.
9. Weg vervolgen, na Alfridahof 29 t.m. 56: linksaf pad Angelahof. Einde pad, links:
Mariakapel. Deze kapel is voortgekomen uit het kunstenaarsproject `Rock my religion` en
heette oorspronkelijk Maria Hemelwater Afvoer.
10. U steekt de Sint-Jozefweg over, gaat links en neemt de eerste weg rechts, de Tolstraat. Aan
het einde over de wegafsnijding en rechtdoor langs het flatgebouw De Hoge Beek. U komt
bij de Ursulastraat. Deze oversteken en rechts-links langs de gymnastiekzaal naar de Pastoor
van der Gaetstraat.
11. In de Pastoor van der Gaetstraat onder de gymzaal is het atelier van de stichting Kruisen en
Kapellen.
12. De weg vervolgen, tot de derde weg rechts: rechtsaf Sint-Barbarastraat.
13. Rechtdoor, de Westsingel oversteken, linksaf naar het hagelkruis. Dit kruis wordt in de
zestiende eeuw al genoemd. Een hagelkruis werd opgericht ter bescherming van het
veldgewas.
14. Weg via fietspad vervolgen, op kruispunt linksaf Hoenderstraat.
15. Eerste weg rechts: Bergweg. Rechts bij de ingang van het complex (Logeerhuis Kapstok)
een kruis in het groen. Dit kruis is opgericht voor de bewoners van het voormalige
Schuttersveld. Het beeld was overgebleven, toen het oorspronkelijke hagelkruis van zo
juist had moeten wijken voor de aanleg van de Westsingel.
16. Einde weg linksaf Merseloseweg, tweede weg rechts Helfrichstraat.
17. Derde weg linksaf Whistlerstraat. Einde weg: Annakapel. Deze kapel dateert in zijn
huidige vorm uit de negentiende eeuw.
18. Rechtsaf Langeweg, overgaand in Paterslaan. Na 300 m rechtsaf Kruisstraat. Deze straat
dankt zijn naam aan een verdwenen middeleeuwse openluchtkruisweg. Aan het einde van
de Kruisstraat een veldkruis, ooit aan de rand van het dorp.
19. Vóór (de achterkant van) het kruis linksaf St. Antoniusstraat. Volgen tot tweede straat
rechts Pastoor Ruttenstraat, en afslaan.
20. Deze weg volgen tot het einde, Leunseweg oversteken en linksaf richting de kerk. U
passeert een stuk van de originele kloostermuur uit 1650. Langs de lange gevel van de
kerk staan zeven staties, die droevige momenten uit het leven van Maria uitbeelden. Dit
zijn kopieën uit 1985. Op het voorplein een kruis, als navolger van het oudste uit ongeveer
1650 op het pleintje vóór het klooster. Aan de overzijde van de Leunseweg een HeiligHartbeeld uit 1931.
21. Rechtdoor Patersstraat. Op de gevel bij Eef Wonen (huisnummer 31) een Christoffelbeeld,
patroon van de reizigers. Het beeld dateert uit de tijd, dat hier benzinestation Derksen was.
Even verder bij huisnummer 25 een gevelbeeldje Maria met kind.
22. Weg vervolgen, rechtdoor Grote Straat aflopen tot het einde. Op de Grote Markt is bij de
pomp een bronzen paneel in het plaveisel met een weergave van het oude dorpscentrum.
Door de doorgang bij De Klokkenluider naar de dagkapel van de Grote Kerk, met onder
andere een Mariabeeld.
23. De weg vervolgen vóór de dagkapel langs, langs het monument voor de ongedoopt
overleden kinderen en rechtdoor naar de VVV / De Borggraaf.
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