
 Verhuizing montessorischool   
 Foto: Rikus ten Brücke    Directrice Petra Janssen vult de verhuisdozen samen met enkele leerlingen.    

 VENRAY | Op het moment dat 
u dit leest, hebben de laatste 
lesuren op de oude Montesso-
rischool Venray plaatsgevonden. 
Aanstaande dinsdag, 22 januari, 
is de eerste lesdag in het nieuwe 
gebouw enkele meters verderop.
     
     Door Dennis Stiphout 
   
    Kinderen rennen over het school-
plein, docenten begeleiden hun 
leerlingen individueel en in groep-
jes en in alle klassen heerst rust. 
De vele verhuisdozen die links 
en rechts in en buiten de lokalen 
staan, verraden dat het schoolge-

bouw binnenkort wordt verlaten. 
Alhoewel, schoolgebouw... In 
feite zijn het vier woningen naast 
elkaar. “Het straalt niet echt een 
schoolgebouw uit”, vindt ook di-
rectrice Petra Janssen. Toch valt de 
gezellige sfeer direct op. “We krij-
gen er veel voor terug, maar een 
bepaalde huiselijke sfeer zullen 
we in het begin echt wel missen 
in het nieuwe schoolgebouw.” Dat 
laatste is momenteel van onderge-
schikt belang, want het wachten 
op de verhuizing heeft inmiddels 
lang genoeg geduurd. “De wens 
om te verhuizen ligt er al jaren”, 
aldus Janssen. “Kinderen zitten, 

vooral op de bovenverdieping, 
toch op een soort eilandje. Als ze 
naar buiten kijken, zien ze geen 
andere kinderen.” Dat is vanaf ko-
mende dinsdag wel anders. Het 
nieuwe gebouw biedt plaats aan 
negen lokalen, die alle op de be-
gane grond liggen. Het biedt een 
paar grote voordelen. “Kinderen 
zullen elkaar veel meer ontmoe-
ten. Nu hebben we vier verschil-
lende ingangen, straks komt ieder-
een door één deur naar binnen. 
Het gevoel van saamhorigheid 
hebben we nu ook wel, maar dat 
moeten we wel creëren door din-
gen bewust te organiseren. Die 

noodzaak is er straks niet meer”, 
aldus de directrice.
    Een ander voordeel zit ‘m in de 
lokalen zelf. Janssen: “De lokalen 
zijn groter, dat biedt veel meer 
mogelijkheden en ruimte.” Die 
ruimte is letterlijk en � guurlijk no-
dig binnen het onderwijs. Kinde-
ren werken er namelijk veelal zelf-
standig, op hun eigen niveau en 
gebruiken veel verschillende ma-
terialen. Janssen legt het concept 
uit: “Elk kind werkt op zijn eigen 
tempo en niveau en ze kiezen ei-
gen werk op basis van interesse en 
motivatie. Het is de leerkracht die 
de grenzen bepaalt waarbinnen 

de kinderen mogen kiezen. Het is 
aan het kind om te bepalen of het 
iets kan of niet. Verder zitten we 
met drie jaargroepen in één klas. 
Dat is bewust, omdat we het be-
langrijk vinden dat kinderen van 
én met elkaar leren. Als kinderen 
thuis de oudste zijn, zijn ze hier 
ook een keer de jongste.”
    In het eerste jaar telde de school 
achttien leerlingen, inmiddels zijn 
dat er 141. De montessorischool in 
Venray is één van de vier scholen 
in Zuidoost-Nederland. De leer-
lingen komen derhalve uit een ge-
bied dat loopt van Beugen tot en 
met Leunen, ongeveer een derde 

komt uit Landweert, de Venrayse 
wijk waarin de school ligt. Alhoe-
wel het montessori-onderwijs een 
eigen manier van werken heeft, 
benadrukt Janssen dat de school 
er voor álle leerlingen is. “Het klopt 
dat kinderen die zelfstandig zijn 
het hier goed doen, maar kinderen 
die dat niet hebben kunnen we ter 
voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs ook veel leren. Ook voor 
hen kunnen we een goede school 
kunnen zijn.” De verhuizing vindt 
voor het weekend plaats, waarna 
de leraren de school op maandag 
inrichten. Dinsdag is de eerste 
lesdag in het nieuwe gebouw.
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 Wedstrijd Holthees 
zondag afgelast
    HOLTHEES |  Bij het tragisch onge-
val zondag bij de veerdienst Vier-
lingsbeek-Bergen kwam Milène 
Bekkers om het leven. Ze is de 
moeder van Holthees-voetbal-
ler Max Jost. Het eerstvolgende 
duel van Holthees tegen VIOS’38 
is vanwege de traumatische im-
pact van het ongeval afgelast. 
   
    Jost maakte het ongeval vanuit 
de auto mee. “Het heeft veel tijd 
nodig om deze traumatische er-
varing te verwerken”, vertelt Hol-
thees-secretaris Twan Wijenberg. 
Het duel wordt volgens Wijenberg 
op een doordeweekse avond inge-
haald. “Zowel VIOS als de KNVB 
werkte direct mee aan de ver-
plaatsing van het duel. We zoeken 
samen met VIOS naar een andere 
speeldag.”

 VIERLINGSBEEK | De auto van 
een familie uit Vierlingsbeek is 
zondagavond te water geraakt 
in de Maas bij Vierlingsbeek. 
Vader en zoon konden tijdig uit 
de auto komen, maar voor de 
vrouw kwam alle hulp te laat. 
Het ongeval gebeurde rond 
19.30 uur in Bergen bij de veer-
pontovergang naar Vierlings-
beek.
     
    De auto werd rond 21.15 uur in 
het water gelokaliseerd door de 
brandweer. Op het moment dat 
de auto aan de kant werd ge-
haald, bleek de moeder van het 
gezin nog in de auto te zitten en 
te zijn overleden. Het regende 
en waaide � ink en er was weinig 
zicht ten tijde van het ongeval. 
Diverse duikploegen uit Limburg 
en Brabant zochten naar de auto. 
Er werd ook een politiehelikop-
ter ingezet. Veerbaas Johan van 
den Boogaard reageert geschokt 
op het nieuws. “Onze eerste ge-
dachten gaan uit naar de familie 
en naasten van de slachto� ers”, 
vertelt hij.
     
    Van den Boogaard pleit voor be-
tere signalering vanaf Bergen. 
“Vaak zie je dat een pont vlak 
achter de dijk ligt, dan minderen 
automobilisten vanzelf vaart. In 
Bergen is dat niet zo. Daar kan je 
vanuit de Maasstraat met redelij-
ke snelheid het water in rijden. 
We hebben contact gelegd met 

de gemeente om de situatie te 
wijzigen. Het is ontzettend triest 
wat er is gebeurd.” Toch was het 
opmerkelijk dat het gezin te wa-
ter raakte. “Het gezin is bekend 
met de situatie daar. Het was op 
het moment van het ongeluk wel 
ontzettend slecht weer. Het wa-
ter kwam echt met bakken uit de 
lucht vallen en het waaide � ink. 
Misschien dat het gezin daardoor 
werd verrast.”
     
    Het is niet de eerste keer dat er 
een voertuig te water raakt bij 
de pont in Bergen. Het is wel de 
eerste dodelijke a� oop. Over de 
exacte oorzaak van het ongeluk is 
nog niks bekendgemaakt.   

 VENRAY | Het Venrayse gemeen-
tearchief beschikt over een 
enorm aantal foto’s uit de col-
lectie Jan van der Putten/Har-
rie Coopmans, waarvan ook de 
Werkgroep RooyNet/Historisch 
Platform Venray gebruik mag 
maken.
     
    Samen geven deze foto’s een heel 
mooi beeld van Venray en de kerk-
dorpen in lang vervlogen tijden 

en vormen ze een wezenlijk on-
derdeel van het Venrayse erfgoed. 
Het Historisch Platform Venray 
en RooyNet zetten zich in om het 
Venrayse erfgoed waar mogelijk 
te beschermen en de Venrayse 
historie uit te dragen. Dat doen 
ze onder meer door het publice-
ren van oude foto’s. Bij veel van 
deze foto’s ontbreken echter de 
gegevens. In deze rubriek zijn ze 
op zoek naar gegevens bij de afge-

beelde foto (Groen 79 024). Her-
kent u iemand of iets op deze foto 
of hebt u andere informatie over 
wat er op de foto te zien is? Gege-
vens doorgeven via info@rooynet.
nl of via 0478-586833. Mocht u 
willen weten wat alle reacties op-
geleverd hebben, dan verwijzen 
we u naar de website van RooyNet 
onder het kopje ‘Opgelost’.
    Werkgroep RooyNet/Historisch 
Platform Venray   

 Moeder van gezin 
verdronken   

  Wie, wat, wanneer, waar?  

 Wie kent de jagers 
op de foto?   
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