Câselse Orde van Verdienste ‘Beste Schânseknuppel van 2020’ voor:
Bert Arts
De Castenrayse Orde van Verdienste “Beste Schânseknuppel” van 2020 zal worden uitgereikt
aan Bert Arts, vanwege zijn grote verdiensten voor de Castenrayse gemeenschap.
Bert werd in 1954 geboren als 15e kind in een gezin van 18 kinderen in zijn ouderlijke huis in
Klein Oirlo. Bert wist al snel dat hij de verzorging in wilde en al op 16-jarige leeftijd was hij
als aspirant verpleegkundige aan het werk op Sint Servaas in Venray. Daarna leerde Bert zijn
vrouw Tiny kennen en ging hij aan de slag in het ziekenhuis waar hij in sneltreinvaart door de
opleidingen heen rolde om aan de slag te gaan als verpleegkundige op de Intensive Care. Dit
heeft Bert 25 jaar gedaan voordat hij aan de slag ging op de eerstehulpafdeling van het
ziekenhuis. De laatste jaren werkt hij als coördinator. Naast zijn fulltime baan bij Viecuri is
Bert invaller bij de thuiszorg. Gemiddeld valt hij hier ook nog 25 / 30 uur per maand in.
Toen Bert 8 jaar was is hij verhuisd naar Venray omdat de boerderij overgenomen werd door
één van zijn broers. Na zijn trouwen heeft hij ongeveer acht jaar in Overloon gewoond waar
hij zelf een huis heeft gebouwd. De band met Câsele bleek toch sterk en Bert en Tiny besloten
terug te verhuizen naar Câsele en ze gingen wonen in Klein Oirlo aan de Oirloseheide.
Zelfs nadat Bert en Tiny weer in Câsele waren gaan wonen bleef Bert zich inzetten voor het
vrijwilligerswerk in Overloon. Bert heeft daar geholpen de EHBO-vereniging nieuw leven in
te blazen. Ook is Bert via de Zonnebloem, afdeling Overloon 5 jaar als vrijwillig
verpleegkundige mee geweest met de jaarlijkse Lourdes-reizen.
Bert werd in 1991 lid van de stichting gemeenschapshuis “de Wis”. Bert is binnen de stichting
achtereenvolgens bestuurslid (1991-1996), secretaris (1996-1998), penningmeester (19982004) en voorzitter (2004-2008) geweest. In deze tijd is het gemeenschapshuis verbouwd tot
een multifunctioneel gebouw waar Bert nog steeds erg trots op is. De verbouwing is tot stand
gekomen dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers waaronder Bert die samen ruim 7500 uur
gewerkt hebben aan de verbouwing. Bert heeft hier een grote bijdrage aan geleverd - ook aan
de planvorming en fondsenwerving aan de voorkant. Dat dit door de Câselse gemeenschap
gewaardeerd werd is al gebleken doordat alle vrijwilligers samen eerder de Câselse orde van
verdienste hebben mogen ontvangen! Overigens is Bert ook na zijn afscheid als bestuurslid
nog verbonden aan de stichting als adviseur.
Vanaf 2009 is Bert lid van de dorpsraad en ook hier nam hij het voorzitterschap op zich. In
deze functie was en is hij betrokken bij vele belangrijke zaken voor ons dorp. Bert is tot op de
dag van vandaag nog voorzitter van de dorpsraad.
In 2017 deed het kerkbestuur een noodoproep voor nieuwe bestuursleden. Deze oproep had
tot gevolg dat Bert zich geroepen voelde en voorzitter van het kerkbestuur werd. Namens het
kerkbestuur neemt Bert ook deel aan de cluster vergaderingen van de parochies Bliterswijck
Wanssum, Oirlo en Castenray
Enkele jaren geleden is in Câsele de commissie Onderscheidingen opgericht. Vanaf de
oprichting is Bert lid van deze commissie.

Op het werk was Bert bovendien 15 jaar lang van de ondernemingsraad van ziekenhuis
Viecuri waarvan ruim 10 jaar als voorzitter. Hoewel Bert voor een deel van het OR-werk
werd vrij geroosterd heeft hij naast zijn werktijd heel veel tijd en energie in de OR gestoken.
Maar al sinds langere tijd had Bert een droom…en een droom werd een plan toen het pand
van het voormalige loonbedrijf aan de Lollebeekweg leeg kwam te staan. Bert heeft als
kartrekker samen met Tiny heel veel energie gestoken in zijn plan om dit pand om te bouwen
tot zorgwoningen. Dit plan bleek uiteindelijk niet op voldoende medewerking van de
gemeente te kunnen rekenen. Maar het tekent Bert en zijn doorzettingsvermogen dat hij
opnieuw aan de slag ging als kartrekker toen de mogelijkheid zich voordeed om
zorgwoningen te realiseren in de voormalige basisschool. Samen met een groep vrijwilligers
zijn plannen gemaakt, fondsen geworven, vergunningen aangevraagd en vrijwilligers
geworven wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat de realisatie van “residence de Stek” juli
2019 een feit was! Bert heeft zich met ziel en zaligheid op dit project gestort en ook zelf weer
heel veel uren in de daadwerkelijke realisatie van het plan en de verbouwing gestoken. Dat
Bert hiermee voor Câsele een uniek project heeft neergezet blijkt ook uit het feit dat Bert
inmiddels al in vijf dorpen een presentatie heeft verzorgd over dit project! Dat Câsele trots is
op dit fantastische resultaat en dat het initiatief door het dorp gewaardeerd wordt blijkt zeker
ook uit het feit dat vele dorpsbewoners Bert hebben aangedragen als “beste knuppel 2020”.
Al het werk wat Bert veelal op vrijwillige basis heeft gedaan is ook zijne majesteit niet
ontgaan. Het heeft koning Willem Alexander namelijk behaagd Bert in september 2019 te
onderscheiden als lid van de orde van Oranje Nassau.
Bert en Tiny zijn de trotse ouders van 3 kinderen: Niels, Sarah en Kim en de trotse opa en
oma van inmiddels 3 kleinkinderen. Natuurlijk willen wij ook Tiny bedanken voor de steun
die zij Bert al die jaren heeft gegeven. Het gezegde “achter iedere sterke man staat een sterke
vrouw” is in dit geval zeker waar! Dankzij de steun van Tiny kon Bert zich inzetten voor ons
dorp en zijn droom waarmaken om voor de Castenrayse gemeenschap een “zorghuus” te
realiseren.
We realiseren ons dat deze tekst tekortschiet en dat we met deze woorden het werk van Bert
voor de Câselse gemeenschap slechts ten dele kunnen belichten.
.
Daarom:
BERT
NAMENS DE GEHELE CASTENRAYSE GEMEENSCHAP VAN HARTE
GEFELICITEERD MET JE WELVERDIENDE UITVERKIEZING TOT:
“BESTE SCHÂNSEKNUPPEL 2020!!!”
Deze onderscheiding zal uitgereikt gaan worden op Carnavalsdinsdag 25 februari om 19.11
uur in gemeenschapshuis “de Wis” in Castenray. Traditiegetrouw zal dit gebeuren door de
Câselse Prins (Prins Eddie 1), die Bert de dik verdiende onderscheiding zal opspelden en de
daarbij behorende oorkonde zal overhandigen. Na het officiële gedeelte volgt er een receptie
voor Bert met aansluitend een afsluitingsbal voor carnaval vierend Castenray.

