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‘Hier valt alles  
dit jaar samen’

Advertorial

OPLOO – Kluijtmans 
Witgoed Service is dan wel 
gevestigd in Oploo, de klan-
tenkring loopt vlot door tot 
Venray en om-streken. Het 
bedrijf heeft meer dan één 
reden om het jaar 2015 de 
vlag uit te steken. Grondleg-
ger Jo Kluijtmans zit 50 jaar 
in het vak, zoon Marco Kluijt-
mans startte 20 jaar geleden 
de zaak en met de komst 
van Remy van Hugten zet 
het bedrijf een nieuwe stap 
naar de toekomst. “Boven-
dien wordt ons pa zeventig 
en ik vijftig. Ja, hier valt alles 
dit jaar samen”, zegt Marco 
Kluijtmans.

“Pa heeft besloten om het 
rustiger aan te gaan doen en 
doet in juli een stap terug in 
de actieve buitendienst en dat 
laten we niet ongemerkt voor-
bij gaan”, vertelt Marco. Niet 
dat Jo helemaal uit beeld ver-
dwijnt, want voor advies en als 
zijn oudste klanten naar hem 
vragen, draaft hij nog graag 
op. “Nee, helemaal loslaten 
dat zal wel niet meteen luk-
ken”, zegt Jo met een glimlach.

Eerste zzp’er
Jo Kluijtmans (69) begon 

zijn loopbaan in 1965 als 
elektro-monteur bij Van den 
Weijer Elektro in Oploo. Later 
begon hij voor zichzelf, deed 
trai-ningen (o.a. bij Miele in 
Duitsland) en liet zich inhuren 
door verschillende installa-
teurs. “De term bestond nog 
niet, maar ik was de eerste 
zzp’er”, zegt Jo. 

“Vanaf de jaren zeventig 
ging het heel snel, en dat doet 
het nu nog steeds. Voor de 
invoe-ring van de elektronica 
heeft voor een grote verande-
ring gezorgd”, zegt de vakman 
Apparaten zijn compacter, 
hebben meer gebruiksmoge-
lijkheden en zijn energiezui-
niger. 

Marco, die dit jaar 50 wordt, 

kreeg de techniek met de pap-
lepel ingegoten. Maar het zit 
ook in zijn genen. “Elk appa-
raat dat ik niet ken, sleutel 
ik uit en in elkaar.” Nadat hij 
jarenlang als geluidstechni-
cus bands bediende in zalen, 
feesttenten en op festivals, 
besloot hij in 1994 samen 
met pa Kluijtmans Witgoed 
op te richten. De onafhanke-
lijke witgoedspecialist, met 
een stevige klantenkring in 
het gebied tussen Nijmegen 
en Venlo, voert topmerken 
als Siemens, Miele, Liebherr, 
Beko en het Zweedse Asko. 
Het bedrijf kan zijn klan-
ten alles bieden van advies, 
mon-tage, onderhoud tot 
reparatie van wasmachines, 
wasdro-gers, keukenappara-
tuur als afwasmachines, koel- 
en vrieskasten, kookplaten, 
com-bi-ovens, magnetrons 
en af-zuigkappen. “En achter 
de verkoop staat onze service. 
Als er een probleem is, lossen 
we dat op. En als de reparatie 
meer tijd vraagt, zorgen wij 
voor vervanging.”

In juli, wanneer Jo ‘afzwaait’, 
gaat Marco vol in de buiten-
dienst. De binnendienst komt 
voor rekening van jongste 
medewerker Remy van Hug-
ten (22), die ook de ‘digitale 
toonzaal’ op de website up 
to date houdt. Jeroen van der 
Wijst, de vierde medewerker 
van de zaak, is algemeen lo-
gistiek medewerker en plaatst 
samen met Marco en Remy de 
te leveren apparatuur.

Kluijtmans Witgoedservice, 
Holtmeulen 5 in Oploo. Voor 
informatie bel (0485) 38 38 82.
Zie ook 
www.kluijtmanswitgoed.nl.

Witgoedteam. V.l.n.r. Jo Kluijtmans,
Marco Kluijt-mans, Remy van 
Hugten en Jeroen van der Wijst 
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Verkoop Residence 
Parkeind start

Aanstaande zaterdag 06 
juni start de verkoop van 
het nieuwbouwproject Resi-
dence Parkeind. Residence 
Parkeind is de naam voor het 
nieuwbouwproject gelegen 
midden in het centrum van 
Venray, op het voormalige 
Mgr. Goumansplein. 

Het project met hierin het 
Huys van Venray (museum), 
zes stadswoningen en vijf zeer 
luxe appartementen wordt 
gebouwd tussen de Eind-
straat, het park bij de grote 
kerk, het Kerkpad en de ach-
terzijde van de Marktstraat. 
Zoals de naam al zegt, staat 
Residence Parkeind voor 
wonen waar je je thuis voelt 
aan het einde van het park 
van Venray. De vijf luxe appar-
tementen met parkeerplaat-
sen en berging zijn uniek in 
hun soort. Intern is het woon-
programma zeer royaal opge-
zet met woonoppervlaktes 
variërend van 196 m2 tot 297 
m2. Ook de dakterrassen zijn 
zeer royaal en variëren van 56 
m2 tot 174 m2. 

Aan de Eindstraat worden 
zes stadswoningen gebouwd 

met ondergrondse parkeer-
plaats en berging. Ook deze 
woningen zijn zeer royaal met 
woonoppervlaktes variërend 
van 134 m2 tot 161 m2 en 
de dakterrassen hebben een 
prima bezonning en variëren 
van 24 m2 tot 48 m2.

Het totale woonobject wat 
gerealiseerd wordt in het his-
torisch hart van Venray, biedt 
een comfort wat uniek is in 
Venray. De afgesloten stal-
lingsruimte onder het gebouw 
zorgen voor het gemak om uw 
auto te parkeren en vervol-
gens via uw berging intern het 
appartement of de woning 
te bereiken. Dit geeft een 
maximaal gevoel van veilig-
heid. Nieuwsgierig geworden 
en benieuwd naar het pro-
ject, kom zaterdag 6 juni van 
10.00 – 16.00 uur kijken op 
het Mgr. Goumansplein en 
loop virtueel door het pro-
ject heen middels de Oculus 
Rift. De verkoopinformatie 
is terug te vinden op www.
funda.nl/nieuwbouw of via 
Peelrand Makelaardij te Ven-
ray telefonisch bereikbaar op 
0478-568846.

 Nieuwe trainingen 
Dhamma-Sati 

Na de zomerstop start Mind-
fulnesscentrum Venray weer 
met nieuwe trainingen. Naast 
de mindfulness voor volwasse-
nen opent het centrum nu ook 
z’n deuren voor kinderen. De 
methode die gehanteerd wordt, 
is ‘aandacht werkt’ van Eline 
Snel.

Kinderen hebben het vaak 
te druk, net als volwassenen. 
Ze kunnen niet slapen, zijn 
snel afgeleid en vaak onrustig. 
Ze hebben een hoofd vol pie-
kergedachten. Door kinderen 
al jong in contact te brengen 
met mindfulness leren ze beter 
observeren en zich te concen-
treren, in contact met hun lijf 
te zijn, zichzelf tot rust te bren-
gen. Door rust in het hoofd en 
lijf verbeteren de concentraties. 
Het zelfvertrouwen en veer-
kracht nemen toe en het gevoel 
gefaald te hebben neemt af. Ze 
leren om te gaan met kort- en 

langdurige spanningen. Kinde-
ren worden vriendelijker voor 
zichzelf en anderen. 

Alle kinderen tussen vijf en 
twaalf jaar kunnen deelnemen. 
In september start ook weer een 
nieuwe achtweekse mindful-
nesstraining voor volwassenen. 
Om leren gaan met spanningen, 
drukte en het welzijn verhogen, 
zijn onderdelen van de training. 
Er worden technieken aangebo-
den die helpen om meer rust en 
ruimte in het hoofd te ervaren. 
Ook komen zachte bewegings-
oefeningen aan bod. Lichame-
lijke beperkingen hoeven geen 
belemmering te zijn. Op zater-
dag 27 juni is er een informatie-
ochtend voor kinderen van 9.30 
tot 10.30 uur en voor volwasse-
nen van 11.00 tot 12.00 uur. Wilt 
u meer weten? Kijk dan op www.
dhama-sati.nl of neem con-
tact op met Ingrid van Straten, 
telefoon 06-14262089.

 40 jaar Martin Cuypers BV

Clubhuis nieuwe stap 
in kantoorontwikkeling

Een bedrijf met een eigen 
clubhuis. Het klinkt vreemd 
maar dat is het volgens Eric 
Arts en Bart Everaerts van Mar-
tin Cuypers BV niet. Het is een 
logisch gevolg op de ontwik-
kelingen binnen hun onder-
neming die de afgelopen vijf 
jaar is ingezet. Volgende week 
viert het bedrijf zijn 40-jarig 
bestaan.

De beide ondernemers namen 
in 2007 het bedrijf over van Mar-
tin en Leonie Cuypers. Onder 
het motto ‘alles voor kantoor’ 
was Martin Cuypers een traditi-
onele kantoorinrichter en leve-
rancier van kantoorbenodigd-
heden. “De branche was echter 
volop in ontwikkeling. Dat heeft 
ertoe geleid dat we in 2012 het 
Office Inspiration Center intro-
duceerden”, legt Eric Arts uit. 
“Hier staat de mens en de kan-
tooromgeving centraal. We laten 
zien hoe de inrichting van een 
kantoor bij kan dragen aan een 
gezonde, efficiënte en plezie-

rige werkomgeving. Bezoekers 
van deze sfeervolle showroom 
zien in verschillende opstellin-
gen wat de mogelijkheden zijn 
op het gebied van werkplekin-
richting en aanverwante facili-
teiten, zoals kopieer-, print en 
scanapparatuur, archivering en 
presentatiemiddelen. Alle hoog-
waardige topmerken zijn goed 
vertegenwoordigd. In de ergo-
nomiestudio worden alle aspec-
ten van een gezonde kantoor- 
beeldschermwerkplek belicht.”

Het Office Inspiration Center 
was de eerste aanzet van een 
transitie van productgerichte 
dienstverlening naar advies en 
het creëren van inrichtingscon-
cepten op maat. “De traditionele 
kantooromgeving voldoet niet 
meer aan de eisen van nu. Met 
name grotere organisaties kij-
ken veel kritischer naar de werk-
zaamheden van hun personeel. 
Er is steeds meer behoefte aan 
een combinatie van werkplek-
ken waar je respectievelijk kan 

ontmoeten, overleggen, samen-
werken of je juist even terug 
kunt trekken. Ook flexwerken 
begint steeds meer ingebur-
gerd te raken. Dat behoeft weer 
hele andere faciliteiten dan een 
administratief medewerker die 
veel op kantoor aanwezig is. Zelf 
noemen wij dit ‘anders werken’ 
en dit behoeft een hele andere 
kantooromgeving”, aldus Bart 
Everaerts. Een trend die ook 
steeds meer in het midden- en 
kleinbedrijf zichtbaar wordt.

En waar kun je dat beter laten 
zien dan in je eigen onderne-
ming. “Dat heeft geleid tot de 
realisatie van ons clubhuis. Een 
aantrekkelijke omgeving met 
een huiselijk gevoel. Hier kun-
nen onze eigen medewerkers 
gezond, efficiënt en met plezier 
werken.” Het clubhuis is inge-
deeld in verschillende zones met 
onder andere statafels, loun-
geplekken voor overleg en niet 
te vergeten een ontspannings-
zone met een keuken, een grote 

lunchtafel, een geïntegreerd 
dartbord en een buitenterras. 
Het resultaat is een platform 
waar beleving en het prikkelen 
van de zintuigen centraal staat. 
Arts en Everaerts nodigen 
bedrijven van harte uit om zelf 
een kijkje te komen nemen in 
het Office Inspiration Center. 
Daarbij wordt ook de samen-
werking gezocht met bijvoor-
beeld interieurarchitecten en 
vakexperts op het gebied van 
kantoorinrichting.

Het jubileum wordt gevierd 
op 12, 13 en 14 juni . Op 12 juni 
wordt het clubhuis van Martin 
Cuypers BV officieel geopend 
door de oprichters Martin en 
Leonie Cuypers in het bijzijn 
van de vele zakelijke relaties die 
het bedrijf in de loop der jaren 
heeft opgebouwd. Op zaterdag 
13 en zondag 14 juni is iedereen 
welkom op de open dag tussen 
10.00 en 14.00 uur om het Office 
Inspiration Center en het club-
huis te bezichtigen. 

 Fraayste 
Ondernemerke 
voor Moi beeld

’t Fraayste ondernemerke 
2015’ is geworden: Sil van den 
Oever. Deze jongeman won als 
‘Moi beeld’ met vlag en wim-
pel van de overige deelnemers. 
Voor het negende jaar werd de 
prijs uitgereikt, dit jaar voor 
het eerst via een Facebookactie. 
De foto’s van de genomineerde 
kinderen staan op de Venray 
Bloeit-pagina.

Er waren weer veel jonge 
ondernemers aanwezig op de 
Koningsmarkt. Ondanks de kou 
was er een groot enthousiasme 
onder de kinderen te bespeu-
ren. Salma, Mohammed en Gah-
lia hadden heerlijke cupcakes, 
Nathan scoorde hoog met zijn 
heftruckrace, er was een ware 
circusact met een diabolo van 
Gijs, Yana en Julia presenteer-
den heerlijke wafels, Wies en 
Lois verkochten cupcakes, maar 
mochten hun zelfgemaakte soep 
niet verkopen (waar het overi-
gens wel goed weer voor was), 
Tijn Bruins had zelfs een geld-
kistje en rekenmachine bij zich 
om de verkoop in goede orde 
te laten verlopen, Ruben Hard-

gering was zo enthousiast bezig 
met saxofoon spelen dat hij geen 
tijd had om mensen te woord te 
staan, Evi en Britt Gielen waren 
actief aan het netwerken met 
hun juf, en Lieke en Jet hadden 
een spel bedacht: ‘Vang het bal-
letje’. Maar tussen al deze onder-
nemerkes viel Sil toch echt op 
met zijn verschijning. Sil is een 
jongen van negen jaar die zijn 
cadeau echt verdiend heeft; met 
een ‘coole blik’ en strak in het 
pak stond hij als ‘Moi beeld’ op 
de kindermarkt. Hij was zó goed 
in zijn rol dat mensen elkaar 
naar hem verwezen; ‘bij die jon-
gen moet je eens gaan kijken!’ 
Dit heeft geresulteerd in een 
goede dagomzet voor Sil, maar 
ook tot het krijgen van de mees-
te stemmen, en dus het winnen 
van dit prachtige prijzenpakket. 
Het pakket is een samengesteld 
cadeau bestaande uit giften 
en bonnen van verschillende 
centrumondernemers. Sil was 
uiteraard blij verrast!

De negenjarige Sil ontving het 
pakket uit handen van Deborah 
van Oijen.

 Snoeien tegen 
kanker

In veel Nederlandse tuinen 
staan ze: prachtige hagen van 
de Taxus baccata. Deze hagen 
bevatten een zeldzame en dure 
stof, taxol. Een stof die ingezet 
kan worden tegen kanker. Oud-
huisarts Egbert De Muinck Kei-
zer (foto) uit Venray heeft ook 
zo’n taxushaag. Op zaterdag 27 
juni gaat hij die taxus snoeien 
ten behoeve van een nieuwe 
actie van de Venrayse Lions-
club. Ook u kunt meedoen aan 
deze actie.

“Het jonge en verse snoei-
sel van Taxus baccata bevat een 
zeldzame en peperdure stof: 
taxol. Dit is een stof die ingezet 
kan worden tegen kanker. Dit 
jaar snoei ik mijn haag en vang 
ik het jonge en droge snoeisel 
op en breng het naar het ver-
zamelpunt op de parkeerplaats 
onder VieCuri Medisch Cen-
trum aan de Merseloseweg in 
Venray.” Ook u kunt die dag uw 
taxus snoeien en wegbrengen. 
De Lionsclub Venray stelt big 
bags ter beschikking waarin u 
uw snoeisel kunt doen zodat u 
het eenvoudig kunt wegbren-
gen. De leden van Lionsclub 
Venray hebben deze actie geor-
ganiseerd en nemen het snoei-
sel in ontvangst. Ze controleren 
of het geen oude takken zijn en 
of het droog is en niet vervuild 
met zand en andere onzuiver-
heden. Het moeten jonge verse 
scheuten zijn die men op de dag 
van snoeien nog kan verwerken. 
De Lions brengen het snoei-
sel dan in porties van zo’n 2000 
kilo naar een centrale verwerker 

van de farmaceutische industrie 
en ontvangen daar dan ook een 
vergoeding voor.

“Het mooie van deze actie 
vond ik dat het snoeimes werke-
lijk aan twee kanten snijdt. Uit 
het snoeisel wordt taxol gehaald 
tegen kanker en met het geld dat 
daarvoor betaald wordt kunnen 
wij weer een vakantie voor kin-
deren met spierziekten financie-
ren. Ik draag zo bij aan de hoop 
van kankerpatiënten in een 
uitzichtloze situatie, maar zorg 
daarbij ook dat kinderen met 
spierziekten de mogelijkheid 
krijgen om een weekje met pro-
fessionele medische begeleiding 
op vakantie te gaan naar Texel.

Behalve op zaterdag 27 juni 
kunt u ook op 4 juli uw snoeisel 
inleveren bij de Lions. Hoveniers 
met grote hoeveelheden kun-
nen speciale afspraken maken 
met de Lionsclub. Taxol is een 
zeldzame stof. De Taxus baccata 
bevat hier slechts heel weinig 
van. Er is dus zeer veel snoei-
sel nodig om een kankerpatiënt 
te helpen. Voor een levensred-
dende kuur (er zijn vaak meer-
dere kuren nodig) is ongeveer 1 
m3 (50 kg) snoeisel nodig. Mijn 
haag is vijftien meter lang en 
twee meter hoog en dat levert zo 
ongeveer 50 kg. snoeisel op. Een 
patiënt dus”, aldus De Muinck 
Keizer.

Wilt u meedoen of meer 
weten, bel de taxuslijn 
06-83870608, mail naar info@
taxusvenray.nl of kijk op de site 
www.taxusvenray.nl

Moeder- en kindcentrum 
ontworpen door Studio5802

Afgelopen week is het nieuwe 
Moeder & Kindcentrum Bravis 
in Bergen op Zoom onder grote 
belangstelling geopend. “Het 
moeder- en kindcentrum is een 
inspiratie en voorbeeld voor 
velen in Nederland”, zei Chiel 
Bos, voorzitter van het College 
Perinatale Zorg (CPZ). Bijzon-
der is het feit dat het interieur-
concept van dit centrum in 
Venray is ontworpen. 

Niet door een groot architec-
tenbureau met de focus op de 
zorgmarkt, nee, door een twee-
koppig ontwerpbureau uit Ven-
ray. Miguel Martin del Amo en 
Ernst Martens van Studio5802 
zijn razend enthousiast over het 
uiteindelijk resultaat. “We heb-
ben al meerdere malen gehoord 
dat heel Brabant en Zeeland hier 
wil bevallen!”

Studio5802 is een creatief 
bureau met een veelzijdigheid 
aan klanten en projecten in bin-
nen- en buitenland. Kantoren 
voor Atos en Philips, een groot 
restaurantconcept voor Maas-
mechelen Village, nationale en 
internationale koffieconcep-
ten voor Lavazza en Nespresso, 
horecaformules voor Maas 
International en Delifrance en 
luxe design tankstations voor 
Esso in België . Ook binnen de 
zorgsector was Studio5802 actief 
met projecten die de aandacht 
trokken van de nieuwe project-

groep van het huidige Bravis 
Ziekenhuis. Vier jaar geleden 
ontstond de ambitie bij twee 
fuserende ziekenhuizen om é é n 
groot zelfstandig moeder- en 
kindcentrum te realiseren. Het 
energieke tweetal werd gevraagd 
omdat zij niet denken in een 
vastgeroest stramien of voor-
af bepaald kader. Studio5802 
heeft de doelstellingen van die 
projectgroep voor gezinsge-
richte geboortezorg vertaald 
naar 40 beval-, kraam- en cou-
veusesuites die zijn vormge-
geven als luxe hotelkamers 

voorzien van alle medische 
faciliteiten. 

“Bij het ontwerpen zijn we 
uitgegaan van een hotelsfeer en 
geen steriele ziekenhuisomge-
ving. We zijn ruime, sfeervolle 
kamers gaan ontwerpen, met 
een luxe uitstraling maar wel 
van alle gemakken voorzien en 
met de nodige techniek op het 
gebied van zorg. Zo zijn er com-

plete reanimatie voorzieningen 
en andere medische apparatuur 
onzichtbaar weggewerkt achter 
houten wandpanelen. Deze zijn, 
indien nodig, direct inzetbaar, 
met zuurstoftoevoer, warmte-
lampen en alles wat de artsen bij 
de bevalling en eventuele cala-
miteiten nodig hebben. Hier-
door kunnen moeder en kind 
samenblijven vanaf de geboorte 
totdat ze naar huis mogen.” 
Het duo is blanco in dit project 
gestapt en in samenwerking 
met de bouwkundig architect 
en diverse medische disciplines 
zijn er invalshoeken en ideeën 
ontstaan die anders nooit aan 
het licht waren gekomen. Zoals 
een prachtige binnentuin met 
natuurlijk licht als helende 
omgeving. Maar ook verstelbare 
babybadjes, een zacht dimbare 
led-spot die op de baby kan 
schijnen en een camera waar 
thuis op ingelogd kan worden. 
Er zijn speciale suites waar men 
een ruimte heeft waar de glazen 
wand met een druk op de knop 
geblindeerd kan worden zodat 
de ouders in alle privacy hun 
baby kunnen wassen of voeden. 
“Het enige probleem dat het 
moeder- en kindcentrum heeft 
is dat het kersverse gezin mis-
schien niet meer naar huis wil”, 
lacht Miguel. 

Meer weten kijk op www.bra-
visziekenhuis.nl of studio5802.
nl.

Het interieurconcept van het 
moeder- en kindcentrum is door 
Studio5802 in Venray ontworpen.

‘Over leven met dieren’
Wie wil meepraten over alle 

invalshoeken van de veehoude-
rij in de gemeente Venray en de 
toekomst van deze sector, kan 
zich nog aanmelden tot de eer-
ste bijeenkomst, op 8 juni. Aan-
melden kan via www.venray.nl/
dialoogveehouderij.

De inschrijftermijn is verlengd 
omdat een week voor de eer-
ste bijeenkomst duidelijk is dat 
de raadzaal met plek voor 200 
personen groot genoeg is. Op 1 
juni hadden zich ruim honderd 
mensen aangemeld. De organi-

satie van de dialoog, een werk-
groep uit de Venrayse gemeente-
raad, is tevreden over dat aantal, 
maar vooral ook over de achter-
grond van de inschrijvers. “De 
deelnemers komen uit diverse 
geledingen van de samenleving, 
zeker niet alleen vanuit de agra-
rische sector”, zegt Remy Aarts, 
de voorzitter van de werkgroep 
waarin zes van de zeven raads-
fracties vertegenwoordigd zijn. 
“We vinden het belangrijk dat 
iedereen kan meepraten over de 
veehouderij.” De dialoog ‘Over 
leven met dieren’ heeft als doel 

inzicht krijgen hoe er in Neder-
land en in Venray gedacht wordt 
over de intensieve veehouderij, 
welke ontwikkelingen er spelen 
in de sector en hoe de intensieve 
veehouderij zich in Venray kan 
ontwikkelen. De dialoog bestaat 
uit drie bijeenkomsten, die ook 
afzonderlijk te bezoeken zijn. 
Maandag 8 juni presenteren stu-
denten van de HAS Hogeschool 
Den Bosch hun feitenonder-
zoek. Vier deskundigen gaan op 
die bevindingen dieper in. Rond 
de thema’s ‘mens’, ‘omgeving’ en 
‘bedrijf’ belichten Marc Duijf 

(Rabobank), Pierre Raeven (pro-
vincie Limburg, Monique Meije-
rink (GGD) en Henk Ullenbroeck 
(Arcadis) het feitenonderzoek. 
Dinsdag 16 juni vindt de eigen-
lijke dialoog plaats, maandag 22 
juni worden de puntjes op de ‘i 
‘gezet en gekeken wat de dialoog 
voor de gemeenteraad kan ople-
veren. De drie avonden worden 
geleid door Han Swinkels, zelf-
standig consultant en lector aan 
de HAS Hogeschool Den Bosch. 
Alle bijeenkomsten beginnen 
om 19.30 uur. 

Uw zoekertje
in Peel en Maas?

Online plaatsen: 

peelenmaasvenray.nl/zoekertje


