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Koester uw monument

De kruisweg van de 
O.L.V. Geboortekerk

In januari 2005 vond in de 
Onze Lieve Vrouw Geboorte-
kerk (rijksmonument) in Blit-
terswijck een grote brutale 
kunstroof plaats. Vrijwel alle 
kostbare kunstwerken werden 
uit de kerk gestolen. Ook de 
complete kruisweg. 

De verdwenen kunstschat-
ten waren onvervangbaar, had-
den ook een grote emotionele 
waarde.  In de jaren daarna wer-
den vervangende kunstwerken 
gebruikt. In 2010 ontstond voor 
de kruisweg een meer dan tijde-
lijke oplossing, toen een prach-
tige waardevolle kruisweg werd 
verkregen. 

De diefstal betrof ook stuk-
ken die onderdeel waren van 
het rijksmonument. De aan-
gifte door pastoor Te Boekhorst 
omvatte misdienaarsbellen, een 
wierooksvat en standaard en 
schepje, een koperen kroon, elf 
houten beelden, twee houten 
retabels, elf geelkoperen kan-
delaars, een geelkoperen doop-
schelp en alle veertien kruis-
wegstaties uit 1875-1899. Die 
waren geschilderd in olieverf 
op doek, gelijmd op koper/zink, 
in eikenhouten lijst. Zoekend 

naar een waardige vervangende 
kruisweg kreeg het kerkbestuur 
onverwachts hulp. Op een vei-
ling in Geijsteren, georgani-
seerd door het Kemmerekoor, 
verkreeg Gerrit Kateman van de 
Stichting Kruisen en Kapellen in 
de gemeente Venray, een opval-
lend mooie, weliswaar bescha-
digde, maar te herstellen kruis-
weg, afkomstig uit het klooster 
van de Congregatie van de Zus-
ters van Julie Postel in Boxmeer. 
Afspraken met het kerkbestuur 
in Blitterswijck waren toen snel 
gemaakt en de veertien staties 
werden in het atelier van de 
Venrayse stichting opgeknapt. 

De kruiswegstaties zijn 
hoogstwaarschijnlijk gemaakt 
door de werkplaats van de 
beroemde architect Pierre Cuy-
pers in Roermond, en zijn onge-
veer honderd jaar oud. Het zijn 
reliëfvoorstellingen gegoten in 
gips, bijzonder uitdrukkingsvol 
uitgebeeld en met frisse leven-
dige kleuren beschilderd tegen 
een goudkleurige achtergrond. 
De panelen zijn gevat in een 
eikenhouten lijst met bovenop 
een kruis voorzien van het sta-
tienummer en op de onderregel 
de betreffende titel. De fotocol-

lage geeft van links naar rechts, 
van boven naar beneden: I. Jezus 
wordt ter dood veroordeeld. II. 
Jezus neemt het kruis op zijne 
schouders. III. De eerste val van 
Jezus onder het kruis. IV. Jezus 
ontmoet zijne Moeder. V. Simon 
helpt Jezus het kruis dragen. VI. 
Veronica droogt het aangezicht 
van Jezus af. VII. De tweede val 
van Jezus onder het kruis. VIII. 
Jezus troost de weenende vrou-
wen. IX. Derde val van Jezus 
onder het kruis. X. Jezus wordt 
van zijne kleedere ontbloot. 
XI. Jezus wordt aan het kruis 
gehecht. XII.  Jezus sterft aan 
het kruis. XIII. Jezus wordt van 
het kruis afgedaan. XIV. Jezus 
wordt in het graf gelegd. In een 
plechtige bijeenkomst op Goede 
Vrijdag 2011 werd de kruisweg 
door pastoor Huub van Horne 
ingezegend (foto linksboven) 
en door de aanwezigen gebe-
den en bezongen. Foto en tekst: 
Frans de Roos. Bronnen: onder 
andere: Gerrit Kateman; Kerk-
bestuur O.L.V. Geboortekerk; 
SKKN; Peel en Maas archief. 
Stichting Venray Monumentaal 
(SVM): secretariaat Vliezen-
weg 1, 5801 JC Venray, e-mail: 
venraymonumentaal@live.nl

Bert Linders en Willem Freriks genieten tijdens marathon Rotterdam

“Bijzondere beleving”

De Venraynaren Bert Lin-
ders en Willem Freriks namen 
afgelopen weekend met suc-
ces deel aan de marathon van 
Rotterdam. De beide hardlo-
pers kwamen binnen de door 
henzelf gestelde limiet van 3 
uur en 40 minuten binnen en 
zamelden een mooi bedrag in 
voor het goede doel: Stichting 
Metakids. Die stichting zet zich 
in om wetenschappelijk onder-
zoek mogelijk te maken naar 
de stofwisselingsziekte metra-
chromatische leuko dystrofie 
(MLD). Dieter en Corrie Straet-
mann uit Venray ondersteunen 
de activiteiten van deze stich-
ting en organiseren evenemen-
ten om geld in te zamelen.

 “De voorbereiding vereiste 
flink wat trainingsuren. Lange 
afstanden afleggen, intervaltrai-
ningen en duurlopen op tempo. 

Dit alles om het lijf te laten wen-
nen aan de belasting voor spie-
ren, pezen en gewrichten. Een 
marathon lopen, en zeker die 
in Rotterdam, is en blijft een 
bijzondere beleving”, kijkt Bert 
Linders nagenietend terug op de 
voorbereiding van de marathon. 
Zijn maatje Willem Freriks sluit 
zich maar al te graag aan bij zijn 
woorden aan. “De hectiek en de 
drukte vooraf. De weersomstan-
digheden, wat moet er meegeno-
men worden voor onderweg om 
de energievoorziening op peil te 
houden en welke kleding is het 
beste? De voorbereiding is min-
stens zo belangrijk als de wed-
strijd zelf.” Het weer was afge-
lopen weekend prima voor de 
duizenden lopers. Na een start-
kanon en de altijd aanwezige 
Lee Towers met zijn live uitvoe-
ring van de evergreen You never 
walk alone gingen de lopers van 

start. Voorafgaand aan de mara-
thon vroegen Bert en Willem 
potentiële sponsors om het door 
hen toezegde bedrag te verdub-
belen, wanneer de twee  bijna 
65-plussers hun limiet zouden 
halen. Bij een aangename tem-
peratuur van 13 graden, een 
briesje en een heerlijk zonnetje 
hielden beide lopers 36 kilome-
ter hun tempo op vijf minuten 
en tien seconden per kilometer. 
Daarna werd het strakke tempo 
losgelaten en eindigden Willem 
Freriks (3.38.48) en Bert Linders 
(3.35.23) ruimschoots binnen de 
voorgenomen tijd. Voor de ver-
tegenwoordigers van Metakids, 
die de lopers enthousiast aan de 
finish stonden op te wachten, 
ligt daarmee nog een extra dou-
ceurtje in het verschiet. De twee 
Venraynaren straalden na afloop. 
Linders: “De honderdduizen-
den enthousiaste toeschouwers 

met hun aanmoedigingen zorg-
den voor een extra zetje op de 
moeilijke momenten. De door-
komst op de prachtige Eras-
musbrug gaf een extra oppep-
per. Het enthousiasme van de 
menigte was op vele punten 
overweldigend.”

Als coaches van de Venrayse 
organisatie Run for Health (R4H) 
werden beide lopers dit weekend 
vergezeld door elf R4H-leden. 
Negen van hen namen voor de 
eerste keer deel aan een mara-
thon. De vier dames en zeven 
heren bereikten zonder proble-
men de finish. Freriks: “Iedereen 
had zijn eigen missie voltooid, 
ieder vertelde zijn eigen verhaal 
en beleving onderweg. Iedereen 
was moe maar zeer voldaan over 
de eigen prestatie, maar zeker 
ook over de onderlinge betrok-
kenheid.” De organisatoren 

Miriam Thuijls en Wim Claas-
sen (eigenaar Run for Health) 
konden dan ook op een zeer 
geslaagd marathonweekend 
terugzien. Voor Linders en Fre-
riks was lopen voor het goede 
doel een extra stimulans om 
optimaal te presteren. “We wil-
len iedereen van harte bedan-
ken voor hun steun. Financieel, 
maar ook in mentaal opzicht. 
We voelden er ons echt door 
gesterkt om er vol voor te gaan.”

Mensen die het goede doel 
nog willen sponsoren, hebben 
hiervoor tot 30 april de moge-
lijkheid via rekeningnummer 
0150410905 ten name van Bert 
Linders onder vermelding van 
Metakids 2014-R4H.

Bert Linders (links) en Wiel Fre-
riks kijken terug op een fantasti-
sche marathon van Rotterdam.

Koen en Emma Venrays 
kampioen stijldansen

Het licht van de lampen is 
gedimd, opzwepende muziek 
dreunt uit de speakers van de 
radio en de vloer van dans-
school  Janssen Dance Masters  
staat vol met zenuwachtige 
basisschoolkinderen. Ze dra-
gen kleurrijke jurken, nette 
pakken en glimmende schoe-
nen en staan klaar om over 
enkele minuten te beginnen 
met dansen. Hun ouders kij-
ken met gespannen gezich-
ten toe en,  hoewel er gezellig 
wordt gekletst, hangt toch die 
ene vraag in de lucht: welk kin-
derduo wordt dit jaar Venrays 
kampioen stijldansen?

Lisanne de Vries

Ruim twee uur voor de finale 
van het project ‘Betere kinderen 
door stijldansen’ staat de hele 
dansvloer al vol met kinderen. 
Er zijn 110 jonge deelnemers 
van de basisscholen de Meent, 
de Mariaschool, de Kruudwis en 
Petrus’ Banden komen opdra-
ven,  die samen met hun partner 
nog even snel de laatste dans-
pasjes doornemen. Deze hebben 
de basisschoolleerlingen eerder 
aangeleerd gekregen in verschil-
lende danslessen, georganiseerd 
door de Venrayse dansschool, 
met het doel om kinderen ken-
nis te laten maken met verschil-
lende dansstijlen.  De eerste 
kinderen worden op de dans-
vloer gevraagd. Een bekende hit 
uit de top 40 wordt gestart en 
de jonge dansers lijken bij aan-
vang van het nummer precies te 
weten wat ze moeten doen; ze 
hebben immers geoefend voor 
de foxtrot, de chachacha en de 
rumba. Jorianne Janssen bege-
leidt alle dansers door ze over 
de muziek heen aanwijzingen te 
geven. “Stap, stap, zwaai. Stap, 
stap, zwaai!” De kinderen vol-
gen gehoorzaam. Waar er in het 
begin nog even onwennig heen 
en weer wordt gekeken, laten de 
jongeren uiteindelijk hun zenu-
wen varen en dansen ze, onder 

aanmoediging van hun klasge-
noten en familie, alsof ze niks 
anders gewend zijn. 

      
Na een uur zit de voorronde 

erop en is er duidelijk welke 
dansers naar de kwartfinale 
gaan en dus meedingen naar de 
felbegeerde bekers die gewon-
nen kunnen worden. Voor de 
eerste afvallers wordt er nog een 
herkansingsronde gedanst; zo 
maakt iedereen opnieuw kans 
op een plekje in de kwartfinale. 
Vanuit de kwartfinale stromen 
uiteindelijk tientallen dansers 
door naar de halve finale.

      
Hoewel het wedstrijdelement 

gedurende de optredens duide-

lijk aanwezig is, is er ook ruimte 
voor wat luchtiger vermaak. Zo 
worden tussen de foxtrots en 
de rumba’s door de ouders van 
de deelnemende kinderen op 
de dansvloer gevraagd met de 
vraag of zij samen met hun kind 
een dans willen dansen. Vele 
vaders pakken de handen van 
hun dochters en dansen ietwat 
onzeker de chachacha en de 
moeders staan trots met hun 
zonen de foxtrot te demonstre-
ren.

      
Na de grote finaledans, waar 

twaalf kinderen aan deelne-
men, krijgen alle deelnemers 
eerst een medaille uitgereikt 
met de boodschap ‘dat het 

meedoen aan de wedstrijd al 
een hele overwinning is’. Na 
deze uitreiking is het dan toch 
echt tijd om de winnaars van 
de stijldanswedstrijd bekend 
te maken. De spanning is in de 
hele zaal voelbaar en voor de 
eerste keer sinds het begin van 
de danswedstrijd is het vrijwel 
helemaal stil. De derde plek 
gaat uiteindelijk naar Ruuben 
(9) en Loes (8) van de Kruud-
wis. Het dansduo dat als tweede 
eindigt, is Guus (9) en Eline (9) 
van de Meent en de grote kam-

pioenen zijn Koen Swinkels (8) 
en Emma Essens (10), ook van 
basisschool de Kruudwis.  “Ik 
had niet verwacht dat ik zou 
winnen”, vertelt Emma. “Maar ik 
ben wel heel blij dat ik en Koen 
eerste zijn geworden.” Koen is, 
net zoals Emma, heel blij met 
zijn overwinning. “Ik vind het 
heel leuk dat ik zo’n grote beker 
mee naar huis mag nemen”, 
aldus de kersverse kampioen. 
De winnaars van de derde plek, 
Ruuben en Loes, zijn ook hart-
stikke trots met hun beker. Een 
knappe prestatie is het ook nog 
eens; zij wisten slechts enkele 
uren voor de wedstrijd dat ze 
elkaars danspartners waren. 
“Ik vind het heel knap van ons”, 
vertelt Ruuben dan ook trots.

      
De jury is positief verrast door 

het niveau van de dansers die 
zonder enige ervaring begon-
nen aan de lessen. “Ze hebben 
vijf weken de tijd gehad om de 
basis onder de knie te krijgen en 
ik moet zeggen dat ik echt tevre-
den ben over het niveau dat we 
vandaag gezien hebben”, vertelt 
Jeanne Maas, jurylid. “We let-
ten heel erg op hoe de kinderen 
samen dansten, of ze in de maat 
bewogen en er plezier in had-
den. Ook keken we een beetje 
naar de techniek. Dat was alle-
maal prima.” De winnaars Koen 
en Emma worden door de jury 
geroemd om ‘de kleine dinge-
tjes’. “Emma keek in de foxtrot 
heel goed naar links; dat hoort 
namelijk zo. Het zijn de kleine 
dingetjes, maar dat maakt wel 
het verschil.” Na de prijsuit-
reiking stroomt de dansschool 
langzaam leeg en de dansvloer 
eindigt uiteindelijk verlaten 
maar in de lucht hangt nog 
steeds de gemoedelijke sfeer 
van de geslaagde dansmiddag.

De danswedstrijd die op 
zaterdag 12 april plaatsvindt in 
dansschool Janssen is de finale 
en tevens afsluiting van het 
project.

De nummers een tot en met 
drie met Jorianne Janssen 
(rechts) en Petra de la Roy (links) 
op de foto. Foto Henk Lammen.

Opruimploeg beloond

Al vijf jaar zijn Clara Wan-
net, Marian Stevens, Ingrid van 
Straaten, Margaret Wijnands en 
Maud de Beer uit Venray een 
keer per maand in de Vlakwa-
terbossen, tussen de Kempweg, 
Hardeweg en Hoopweg, te vin-
den. Niet om te wandelen of te 
joggen, maar om het afval op 
te ruimen dat anderen hebben 
achtergelaten. 

In twee groepjes, elk met 
een bolderkar, struinen ze bos-
sen en paden af. Het vrijwillige 

opruimwerk begint steevast om 
9.00 uur en anderhalf tot twee 
uur later is de ergste troep weer 
opgeruimd. De gemeente haalt 
de vuilniszakken met zwerfafval 
later op. Een mooi initiatief dat 
de dames al vijf jaar volhouden. 
Tijd om deze vrijwilligers eens 
in het zonnetje te zetten, von-
den burgemeester Hans Gilis-
sen en wethouder Ike Busser 
van openbare ruimte. Vorige 
week trakteerden de collegele-
den de dames op een lunch in 
het Theehuis van het Odapark 

en een bos bloemen.

Dorpstraat 16
Geijsteren
T 0478 531286
www.eetendrinkcafe.nl

1e en 2e Paasdag
geopend vanaf 10.00 uur
Lunch (nieuwe lunchkaart)
12.00 -16.00 u
Diner vanaf 17.00 u
Of ’s middags dineren
a la carte mogelijk (per tafel)

0478 - 58 27 27 www.vandenmunckhof.nl

huisstijlpakketten voor starters

wilbert@vandenmunckhof.nl

grafisch veelzijdig  sterk in media


