Kempen creëert

Zichtbaarheid

17
09

WK38 \ 2020
#kempencreëert

02 ‘Als burgemeester

wil ik richting aangeven’

03 Enexis zoekt naar

nieuwe locatie in Venray

04 Wil doorzoekt 300 05 Buurt wil geen
jaar familie Gommans

sloop bibliotheek

08 Alternatief

intocht Sinterklaas

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallovenray

Kermisracen en
-springen
De kermissen in de gemeente Venray zijn weer terug en daar zijn de kinderen vast blij mee. In de dagen van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september konden de inwoners van
Oostrum genieten van de jaarlijkse kermis. Er kon onder meer een ritje worden gemaakt in de autoscooters en in luxe bolides in de draaimolen en een zoetigheidje worden gehaald bij
de snoepkraam en bij de suikerspinmachine. Ook was er plek voor sportieve bezigheden in de vorm van een soort Wipe-Out-traject. / Beeld: Rob Beckers

Veel onzekerheid over carnaval in 2021 in Venray
Carnavalsverenigingen in de gemeente Venray vergaderen momenteel driftig over wat de plannen zijn in
2021 in verband met het coronavirus. Komt er een prins? Gaan de activiteiten door? En wordt er überhaupt wel carnaval gevierd het komend jaar? Veel is nog onduidelijk.
Nu we steeds dichter bij de jaarwisseling komen, begint een aantal
mensen uit Venray ook de carnavalskriebels te voelen. De vraag luidt
alleen nu, gaat het allemaal wel
door? Door het coronavirus zijn grote
evenementen zo goed als uitgesloten. Optochten, prinsenballen en
buutavonden lijken tot nu toe bijna
ondenkbaar.

Mogelijkheden
Dat er wat moet komen staat voor
de meeste carnavalsverenigingen in
Venray voorop. Geen carnaval vieren is ondenkbaar volgens Gerrit
Reintjes, voorzitter van carnavalsvereniging ’t Dartele Veulen uit Veulen.

“We hopen echt dat we carnaval
kunnen gaan vieren het komend
jaar”, begint de voorzitter. “Er bestaat
natuurlijk altijd de kans dat we alles
moet afgelasten. Dat zou ontzettend
jammer zijn. Bij ’t Dartele Veulen
denken we niet in problemen maar
juist in mogelijkheden. We gaan
ervoor zorgen dat er toch nog activiteiten kunnen plaatsvinden op bijvoorbeeld 1,5 meter.” Reintjes denkt
hierbij aan meer buitenactiviteiten.
“Wellicht kunnen we onze jaarlijkse
binnenactiviteiten naar buiten verplaatsen, dan moet het wel goed
weer zijn. Onzeker blijft het altijd.”
Of er een prins komt bij ’t Dartele, is
nog onbekend. “We vergaderen zeer

binnenkort en gaan dan beslissingen
nemen.”

Andere oplossingen
Ook bij carnavalsvereniging
’t Knölleke uit Leunen blijft het tot
dusver onzeker. Vorst Clint Lucassen
legt uit dat het bestuur nu bezig is
met brainstormen om het carnavalsprogramma van 2021 zo veel mogelijk door te laten gaan. “We hopen
dat we zoveel mogelijk activiteiten
kunnen laten slagen, maar dat kan ik
natuurlijk niet met zekerheid zeggen.
Een prins heeft onze voorkeur, maar
ook daarover kunnen we nu niets
zeggen.” Grote activiteiten organiseren in MFC De Baank in Leunen

is onmogelijk volgens de vorst.
“Op 1,5 meter is het niet te doen
met zoveel volk, daar moet je dan
andere oplossingen voor verzinnen.
Wellicht moeten we dan naar buiten
verhuizen.”
Bij Vastelaoves Vereniging
De Piëlhaas uit Venray komt een
aangepast programma volgens
burgemeester Luc Winants van de
gemeente Venray: “Carnaval laten
we niet voorbij gaan. Maar het
kan niet op de normale manier.
De Piëlhaas komt met een aangepast
programma. Ik vind het heel lovenswaardig hoe de carnavalsvereniging hier in coronatijd mee omgaat.
Voor hen is het glas altijd halfvol.”

Geen prins
De enige carnavalsvereniging die tot
nu toe duidelijkheid heeft gegeven is

De Wiendbuul uit Wanssum. Zij brengen dit jaar geen prins carnaval uit
en ook alle activiteiten zijn tot nu toe
geschrapt. “We kunnen onze ‘nieuwe’
prins geen leuk seizoen bieden als we
hem nu uitroepen”, zegt voorzitter
Marc Beterams. “We hopen wel wat
te organiseren, maar dat ligt puur aan
hoe het coronavirus zich verspreidt.
We blijven kijken naar alternatieven.”
In Limburg hebben al verschillende
carnavalsverenigingen laten weten
geen prins uit te roepen en geen
activiteiten te organiseren. De verwachting is dat de overige verenigingen de komende weken meer
informatie bekend gaan maken.
De rood-geel-groene pakjes moeten
dus vooralsnog een jaartje blijven liggen in de verkleeddoos.
Tekst: Niels van Rens
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Luc Winants acht maanden burgemeester van Venray

‘Als burgemeester wil ik richting aangeven’
Luc Winants is nu ruim acht maanden burgemeester van Venray. Kort
na zijn aantreden barstte de coronacrisis los. Alles liep daarna anders
dan verwacht. Ook de kennismaking met de dorpen en wijken in zijn
nieuwe gemeente. Ondanks de coronaperikelen kijkt Luc Winants met
een positieve blik terug. Het bevalt hem zo goed in Venray dat hij inmiddels een huis heeft gekocht.
“We hebben een oud huis gevonden
aan de Stationsweg. Het is bijna 100
jaar oud, uit 1924. Deze week begint de
stukadoor. Eind oktober verwacht ik te
verhuizen. Ik kijk ernaar uit.” Rond de
jaarwisseling betrok hij een huurappartement nabij het centrum aan
Keizershof. De woning in Maastricht
houdt het gezin nog aan. “Mijn jongste zoon woont er nog en mijn vrouw.
Zij heeft een baan bij de gemeente
Maastricht. Dagelijks op en neer rijden
naar Venray is voor haar niet te doen.”

Alleen in Spanje
Voor Luc Winants voelt Venray als
een warm bad. “Ik ben hier ontzettend graag. Het is een fijne gemeenschap met een mooie omgeving en
prachtige dorpen. Door de uitgestelde kennismaking heb ik alleen nog
Ysselsteyn en Veulen kunnen bezoeken. Maar tijdens onze fietstochten zijn
we in alle dorpen geweest. Het voelde
goed, we hebben er erg van genoten.”
Bijna drie jaar geleden kondigde Luc
Winants zijn voortijdig afscheid aan als
burgemeester van Brunssum. Het was
de afsluiting van een nare periode.
“Het is schokkend als de onder- en
bovenwereld met elkaar verstrengeld

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in
de gemeente Venray.

Oplage 19.500 exemplaren
hallo-venray.nl
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

raken. Er zijn daar grenzen overschreden. Het openbaar bestuur moet
beschaafd en integer zijn. Dat was in
Brunssum soms ver te zoeken.” Om af
te schakelen vertrok hij in zijn eentje
met het vliegtuig naar Zuid-Spanje.
“Daar heb ik vier weken met een rugzak rondgetrokken. Om te overdenken
wat er allemaal is gebeurd en het een
plek te geven. Toen ik weer thuiskwam, was ik er klaar mee. Ik kon
verder en aan iets nieuws beginnen.”
Hij werd coördinator van de vluchtelingenopvang in Limburg. “Dat heb ik
1,5 jaar gedaan. Ik voelde me er heel
erg bij betrokken. In die periode ben ik
veel in Den Haag geweest.”

Vijandige sfeer
Na verloop van tijd begon het burgemeesterschap toch weer te kriebelen. Door de negatieve ervaring met
Brunssum was hij kieskeuriger. “Ik hield
de vacatures in de gaten. Er waren
gemeentes bij die me aanstonden,
waaronder ook twee buiten Limburg.
Toch heb ik niet gesolliciteerd. Waarom?
Omdat de sfeer me niet aanstond.
Ik heb van al die gemeentes de laatste
raadsvergadering bekeken. En heb toen
mijn conclusie getrokken. Ik wilde niet
weer in een vijandige sfeer terechtkomen.” Totdat op 25 maart vorig jaar
Hans Gilissen aankondigde na tien jaar
te stoppen in Venray. Ook de Venrayse
raadsvergadering onderwierp hij aan
een kritisch blik. En hij besloot een brief
naar gouverneur Bovens te schrijven.
Hij was één van de zeventien kandidaten. “Ik ben heel blij met het functioneren van de gemeenteraad. De
raad is constructief en er heerst een
goede sfeer. Ik voelde dat ik in Venray
zou kunnen gedijen en me prettig kon
voelen.”

stapte hij over naar het CDA. “D66 was
vooral een partij voor hoogopgeleiden.
We waren het altijd snel met elkaar
eens. Ik was meer op zoek naar een
volkspartij. Die vond ik in het CDA.”
Hij werd wethouder in Maastricht en in
2013 burgemeester van Brunssum.
“Ik was altijd al benieuwd hoe het
zou zijn in het noorden van Limburg.
Vanaf het allereerste contact met de
vertrouwenscommissie had in een
goed gevoel bij Venray. Ik ben hier
echt met de neus in de boter gevallen.
Ik kwam terecht in een prettige en
actieve gemeentelijke organisatie die
bij de tijd is.”

Tweede Floriade

Toch oogstte Luc Winants al snel negatieve reacties. Eind december, nog
voor zijn officiële benoeming, liet hij
zich in het praatprogramma ‘Schijt
draait doorrr!’ in de Schouwburg heel
positief uit over de agrarische sector. Hij had het zelfs over een tweede
Goed gevoel
Luc Winants maakte in maart 1990 als Floriade. Dat lokte reacties uit van
bewoners van het buitengebied die
student zijn debuut als raadslid. Voor
D66 in de gemeente Sittard. Na elf jaar hinder ondervonden van de inten-

sieve veehouderij. “Als burgemeester
wil ik de bal naar voren schieten en
richting aangeven. De Floriade heeft
deze regio enorm op de kaart gezet.
En ik weet ook dat het veel geld heeft
gekost. Wat ik wil aangeven is dat de
agrarische sector heel innovatief is en
enorm goed presteert. Alleen onderschatten de boeren zich vaak.
Ze mogen best meer trots zijn op hoe
kwalitatief goed ze zijn.” Luc Winants
ging bij enkele kritische bewoners van
het buitengebied op bezoek. “Ik vind
het prima dat ze met een tegenreactie komen en aan de bel trekken.
Als burgemeester moet je tegen kritiek kunnen. Ik heb ook gezien dat het
op enkele plekken beter kan. In het
buitengebied is een transformatie aan
de gang. Die moeten we als overheid
zo goed mogelijk begeleiden.”

Zwarte Piet
De uitspraken over Zwarte Piet in de
raadsvergadering van 7 juli leidde tot
nog meer ophef op sociale media.
Luc Winants hield een pleidooi om
niet strak vast te houden aan de tra-

ditie van Zwarte Piet. “Want tradities
mogen met de tijd mee veranderen. Alle kinderen moeten er lol aan
beleven. Niemand mag zich gekwetst
voelen omdat we een traditie willen
handhaven”, zei hij toen. Hij staat nog
steeds achter zijn woorden. “Ook hier
geldt dat ik een richting wil aangeven en wil verbinden. Ik wil naar het
licht toewerken. Er moet een einde
komen aan die polariserende discussie over Zwarte Piet. Als burgemeester
ben ik niet op Aarde om met iedereen
vrienden te maken. Iedereen heeft
zijn eigen mening en die respecteer
ik. Veranderingen kun je niet tegenhouden. Blijkbaar zijn nog niet alle
mensen zo ver in hun gedachte over
Zwarte Piet, terwijl ik toe wil naar
een inclusieve samenleving. Zeker in
Venray waar de tolerantie heel hoog
is. Als in Maastricht een verward persoon over straat loopt, bellen tien man
meteen de politie. In Venray schrikken
de mensen er niet van. Hier bieden ze
hulp.”
Tekst en beeld: Henk Willemssen
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Enexis zoekt naar nieuwe locatie in Venray
Om de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk op te lossen is Enexis op zoek naar uitbreiding in
Venray. De bouw van een tweede hoogspanningsstation is wellicht de beste oplossing. Dat meldde strategisch
adviseur Thijs van Dael van Enexis Netbeheer tijdens de informatieavond over de energietransitie op donderdag 10 september.
Hij vroeg aan de raads- en commissieleden mee te denken over
een geschikte locatie. Uitbreiding
van het bestaande station aan de
Maasheseweg in Venray is vanwege
de ruimte slechts beperkt mogelijk,
zei Thijs van Dael. Een compleet nieuw
station is wellicht het beste. De voormalige wethouder Martijn van der
Putten noemde als suggestie een locatie in Ysselsteyn. Want in de dorpen

aan de westkant van de gemeente
(Ysselsteyn, Vredepeel, Merselo en
Veulen) zijn nauwelijks plannen voor
grootschalige energieopwekking
omdat het transport naar het elektriciteitsstation in Venray te ver en te duur
is. De gemeente heeft in beleidskader
KODE vastgelegd dat aan de westkant,
het gebied van de jonge ontginningen,
juist ruimte is voor grootschalige zonneparken.

Risico
Thijs van Dael vertelde dat Enexis
50 miljoen euro moet steken in een
nieuw elektriciteitsstation. “Daar komt
nog bijna 100 miljoen euro bij als
investering van de landelijke netbeheerder Tennet.” Hij zei dat het
een investering is voor veertig jaar.
“Terwijl zonneparken vaak een looptijd hebben van vijftien jaar. Dat is
een risico. Er zitten nogal wat haken

‘Kronos kan concurrentie tegenhouden’
Kronos Solar heeft een claim gelegd voor de levering van groene stroom van het beoogde zonnepark in
Smakt op het hoogspanningsstation in Venray. De gemeente wil Kronos geen vergunning verlenen,
maar daartegen heeft de Duitse ontwikkelaar bezwaar gemaakt. Zolang Kronos de claim niet intrekt,
worden andere zonneparken geblokkeerd voor levering aan het elektriciteitsstation.
Dat meldde strategisch adviseur
Thijs van Dael van Enexis Netbeheer
tijdens de informatieavond over
de energietransitie op donderdag
10 september in het gemeentehuis.
De aansluiting van een zonnepark op
het elektriciteitsnet kost vele miljoenen euro’s. Volgens Thijs van Dael
heeft Kronos een aanbetaling gedaan

van 10 procent. Normaal vervalt een
offerte na drie maanden, maar door
een aanbetaling kunnen initiatiefnemers de claim met een jaar verlengen. “Kronos kan op deze manier
de concurrentie tegenhouden. Dit is
heel erg lastig. Maar dit zijn de wettelijke regels.” Gemeenten eisen van
een ontwikkelaar van zonneparken

of windmolens dat ze een transportverklaring van de netwerkbeheerder
kunnen overleggen. Enexis heeft het
grondgebied van gemeente Venray
tot code geel verklaard. Dit betekent
dat er geen ruimte meer is voor zonneparken van meer dan 2 hectare.
Kleinere initiatieven kunnen nog wel
op het netwerk worden aangesloten.

Merselose wensbus mag weer volop rijden

en ogen aan zo’n hoge investering
van 150 miljoen euro”, aldus Van Dael
die aanhaalde dat alle verbruikers het
geld moeten opbrengen via de energiebelasting. Een nieuw hoogspanningsstation vergt een bouwtijd van
twee jaar. “Maar met grondaankopen,
wijziging van het bestemmingsplan,
procedures en vergunningen met
mogelijk beroep en bezwaar gaat het
al snel zes tot zeven jaar duren.”
De vraag werd gesteld of opslag van
energie, door middel van accu’s of
waterstof, geen oplossing kan zijn.
“De stand van de techniek is nog niet
ver genoeg”, reageerde Thijs van Dael.
“Het is bovendien te duur en we kunnen er niet op wachten. Het gaat om
astronomisch grote vermogens aan
elektriciteit. Die kun je niet zomaar in
accu’s opslaan. Het is wellicht iets voor

de toekomst, maar we moeten nu aan
de slag met de technieken die er nu
zijn.” Van Dael zei dat energiecentrales die gestookt worden op gas, zoals
de Clauscentrale in Maasbracht, nodig
zullen blijven vanwege de grilligheid
van zon en wind. “Op een bewolkte
en windstille dag wekken zonnepanelen en windmolens nauwelijks energie
op. Dan heb je een energiecentrale of
een vorm van opslag nodig.” Hij waarschuwde dat de burgers in de toekomst
te maken krijgen met een hogere
energierekening. “Door het eigen aardgas was Nederland altijd gewend aan
heel goedkope energieopwekking.
Nu we van het aardgas afgaan ontstaat
er een heel andere situatie. Energie zal
veel duurder worden.”
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Uitbreiding
MohsA Huidcentrum
Op zaterdag 26 september 2020 openen wij officieel de deuren
van MohsA Huidtherapie, op de begane grond van Medisch
Centrum Buitenlust in Venray.
Ondanks de huidige situatie rondom het coronavirus willen wij de
opening niet zomaar voorbij laten gaan.
Middels een open dag willen wij u kennis laten maken met onze
nieuwe locatie en de behandelingen die we uitvoeren binnen de
huidtherapie en cosmetische dermatologie. We zorgen voor een
speciale looproute en de nodige hygiënemaatregelen.

De wensbus in Merselo had het even lastig in de coronaperiode, er werd amper gereden. Nu, met wat
aanpassingen, mag de wensbus weer vervoeren en daar is de organisatie heel blij mee.
Niet rijden is voor coördinator
wensbus Herman Zegers geen
optie. “Nee, wij blijven rijden en
dat hebben we gelukkig de afgelopen tijd ook gedaan. Maar vanwege het coronavirus waren onze
ritjes beperkt en dat was jammer.”
Gelukkig is er voor de wensbus altijd
licht aan het eind van de tunnel en
mag de organisatie weer met volle

bussen rijden. “Daar zijn we uiteraard ontzettend blij mee”, zegt
Zegers. “We zijn weer terug.”
Volle bussen mogen, maar wel met
wat aanpassingen. Zo heeft autoverhuurbedrijf De Mulder uit Venray
speciaal glas in de bussen geplaatst.
“Zo waarborgen we de gezondheid
van onze gasten, dat is heel belangrijk”, zegt Zegers. “Ook schoolkinde-

ren vervoeren we weer. De ouders
zijn enorm blij. Zij moesten eerst
zelf voor vervoer zorgen, nu zijn ze
vast opgelucht dat die zorgen er niet
meer zijn.” De ritten zijn vooralsnog
alleen bedoeld voor noodzakelijke
bezoeken. “Denk dan aan ritjes naar
het ziekenhuis, de apotheek of de
huisarts. Onze passagiers zijn hiermee erg geholpen.”

Open dag
Datum
Tijdstip
Locatie

26 september 2020
13.00-16.00 uur
Buitenlust 11, Venray

• Maak kans op een gratis

microneedling
behandeling met de
dermapen (t.w.v. € 130,-).

• Tijdens de open dag heeft
u de mogelijkheid tot het
plannen van een gratis en

vrijblijvend
intakegesprek

(t.w.v. € 29,50), om te kijken
wat we voor uw huid kunnen
betekenen.

Kameel gespot in Oostrum
Een speciale trein genaamd de Kameel reed onlangs door de gemeente Venray. Treinspotter Thomas
Creemers wist het voertuig op beeld vast te leggen aan de Rosmolenweg in Oostrum. De trein was op weg
van het Spoorwegmuseum in Utrecht naar Eindhoven waar het toestel werd opgesteld voor onderhoud.
Om de trein in goede conditie te houden moest hij blijven rijden en is hij via een omweg terug gegaan.
Het voertuig wordt de Kameel genoemd vanwege de twee ‘bulten’ op het dak. De machinist zat in zo’n bult
waardoor de reizigers aan de voorkant uit het raam konden kijken. / Beeld: Thomas Creemers

Uniek aan ons Huidcentrum
is dat de huidtherapeuten
een nauwe samenwerking
hebben met de dermatologen.
Dit zorgt voor een optimaal
behandelresultaat!
Benieuwd wat de huidtherapeut
voor u kan betekenen? Wij
kijken er naar uit om u te mogen
verwelkomen!

• Daarnaast krijgt iedere
bezoeker een goed

gevulde goodiebag mee!

Huidtherapeuten helpen u naar
een optimale huidconditie.
Naast het behandelen van
huidproblemen geven zij ook
advies om de huidconditie te
verbeteren of op peil te houden.

www.mohsa.nl
088-1666111
info@mohsa.nl
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Uren surfen en onderzoek doen
Programmering
Omroep
Venray

Wil doorzoekt 300 jaar familie Gommans
Diep de archieven in, uren surfen, onderzoek doen op het internet en informatie rangschikken. Wil Gommans
(66) uit Venray doet niets liever. Hij brengt binnenkort een 220 pagina’s tellend boek uit waarin hij 300 jaar
familie Gommans beschrijft.

Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Hart voor ‘t
Nederlandstalige lied
19:00 Avondmix
20:00 Country Memories
21:00 SixtiesPopGold
22:00 Rooj laat
Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 [H] SixtiesPopGold
19:00 [H] Zondagse Soep
20:00 TimeSwitch
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Avonddienst
19:00 Hutspotavond
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Donderdag
00:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
13:00
18:00
19:00
20:00
23:00

Nachtsessie
Venray vroeg
De ochtend door
Roadtrip
Middagmix
Tempo Dulu
Rock & Roll All Flavours
Vrij laat
Rooj laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Venradio met Freek
10:00 Venradio met Maik
12:00 Weekendkalender
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Dennis
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Moments to Remember
09:00 Non-stop muziek &
Even Stilstaan
09:30 Heilige Mis
11:00
Wette Nog
laatste zondag van de
maand: Rond de Tafel
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Zondagmiddag LIVE
17:00 Zondagse Soep
21:00 Avonddienst
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl

weer informatie van vroeger van deze
Jan en zo ga je steeds vaker terug.”
In het boek staan ongeveer 1.300 mensen vermeld die familie gerelateerd
zijn aan deze ene Gijsbertus Gommans.
Tussen de bekende en onbekende
neven en nichten, vond Wil ook een
aantal bekende Nederlanders. “Zo is
professioneel ex-voetballer Harrie
Gommans van Fortuna Sittard familie
van mij. Ook gitarist Sander Gommans,
hij richtte samen met Mark Jansen de
metalband After Forever op. Hij speelde
gitaar en deed de ‘grunts’ in de band.
Later kreeg Sander een relatie met zangeres Floor Janssen.”

Nageslacht

Wil Gommans zit trots met het boek in
de hand op het terras in de tuin waar
zijn opa en oma jaren terug trouwden.
“Een mooi plekje om over 300 jaar
familie Gommans te vertellen”, begint
hij. “Dit huis, nu in bezit van mijn zus,
kent een flinke historie. Het begon
allemaal met Gijsbertus Gommans die
in 1744 in het huwelijk trad en in 1750
overleed in Helden.” Voor die tijd kon
Wil geen zoekresultaten vinden van
Gommans, dat kan meerdere redenen hebben. “Toentertijd kon nog niet
iedereen goed spellen. Dus als iemand
zijn zoon of dochter in wilde schrijven
en doorgaf dat de naam Gijsbertus
was, kon zo’n ambtenaar het ver-

keerd interpreteren. Schrijf je het op
als Gijsbertus, Gisbertus, Gysbertus of
Gilbert Gommans? Dat kan snel fout
gaan en dan wordt het lastig terug te
halen.”

Facebook
Daarom kon Wil terug tot het jaar
1744. Via de website MyHeritage kon
hij alles digitaal bijhouden. “Ik ben
hier samen met mijn broer Jos in
1985 mee begonnen. Het boek zelf en
alles opschrijven is twee jaar geleden
ongeveer gestart. Tegenwoordig is
het allemaal stukken makkelijker om
informatie te vinden, zo beland je al
snel op Facebook. Dit platform is ide-

aal, want het is eigenlijk al een soort
stamboom op zichzelf.” Maar niet alles
staat op Facebook en ook de mensen
die in 1800 werden geboren hadden nog geen sociale mediakanalen.
“Dan moet je de archieven in of je
gaat bellen met verre familieleden of
zij meer weten.”

Bekende Nederlanders
En zo heeft Wil heel wat beluren
gemaakt. “Dan ben je bijvoorbeeld
op zoek naar Jan Jansen uit Venray
en zoek je de achternaam Jansen op
in het telefoonboek onder Venray en
gaat bellen totdat je een familielid aan
de telefoon hebt. Zij hebben wellicht

En zo kan Wil uren lang vertellen over
wat hij allemaal heeft gevonden in
de historie van de familie Gommans.
“Ik vind het gewoon leuk om te doen,
dat uitzoeken van familieleden, waar
en wanneer ze geboren zijn, wat ze
daarna deden, et cetera. Uiteindelijk
breng ik dit boek uit voor mijn nageslacht. Het is toch geweldig als ik er
niet meer ben dat mijn achter, -achter,
-achterkleinkinderen mij kunnen herinneren als diegene die de stamboom
van de familie Gommans heeft bijgehouden. Nu kan ik nog de verhalen
vertellen, over twintig jaar misschien
wel niet.” Wil brengt het boek in een
beperkte oplage uit voor familieleden.

Nu kan ik
nog de verhalen
vertellen

Tekst en beeld: Niels van Rens

Adver torial

Illegaal feest
in Wanssum
door politie
beëindigd
De politie Venray-Gennep
heeft op zaterdag 12 september een eind gemaakt
aan een illegaal feest in
Wanssum. Het feestje vond
plaats aan de Maasstraat en
werd om 22.30 uur gestopt.
Deze zaterdag kwamen een
hoop meldingen bij de politie
binnen van een feest op de
genoemde locatie. Op de plek
werden ongeveer honderd
personen aangetroffen die
zich ook niet aan de Covidmaatregelingen hielden.
Tijdens de beëindiging
van het feest is er door
verschillende ketenpartners
samengewerkt om dit op
een juiste en veilige manier
te doen. De politie en de
gemeente Vernay gaan
maatregelen nemen met
betrekking tot de locatie.

Het verhaal van Hajrija Adrovic
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Hajrĳa
Adrovic. De uit Montenegro afkomstige Hajrĳa woont met haar gezin in Grashoek. Vanwege gezondheidsklachten kan ze niet aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt en kwam zĳ twee jaar geleden bĳ NLW Groep
terecht. Hier werkt zĳ met veel plezier aan het vervaardigen van menucovers voor Unicover. Hajrĳa: “Bĳ NLW
voel ik me op mĳn plek, word ik gewaardeerd en kan ik mezelf zĳn. Ik kan mĳn sociale contacten
onderhouden, mĳn eigen geld verdienen en hoef niet thuis te zitten maar ben lekker aan het werk.
Dat betekent veel voor mĳ.” Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep
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Gaat Venray 5 miljoen investeren in Wells Meer?
Gemeente Venray wil investeren in Energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen. De aanvraag om
5 miljoen euro te steken in het grootste zonnepark van Nederland, is onlangs bij de gemeente ingediend.
Dat meldde beleidsmedewerker Arjen van Wijngaarden tijdens de informatieavond over de energietransitie
op donderdag 10 september in het gemeentehuis.
Hij vroeg aan de raads- en commissieleden hoe ze hier tegenaan
kijken. De reacties waren vooral in
de vragende vorm. “Telt de opgewekte energie ook mee voor de
doelen van Venray?”, wilde Bas
Künen (VVD) weten. “Anders moeten we ons geld niet beleggen in
Well.” Theo Mulders (Samenwerking
Venray) sprak zich duidelijk uit.
“De gemeente moet nooit participeren in windmolens”, stelde hij.

“Dit zijn enkelvoudige systemen die
wellicht na vijftien jaar al weer weg
zijn. Dit is niet duurzaam. We moeten investeren in zonnepanelen op
daken, in woningen en energiebesparing.”
Arjen van Wijngaarden legde uit
dat veel vragen nog onbeantwoord
zijn. Zoals de keuze tussen of alleen
krediet verschaffen of ook eigenaarschap nemen. Jan-Coen van Elburg
van adviesbureau Rebel Energy

adviseerde om actief te participeren. “Dit is een project in de regio.
De gemeente moet niet alleen
een lening verschaffen maar het
heft in handen nemen. Dan kan de
opgewekte energie ook meetellen
voor Venray.”

Risicovol investeren
Strategisch adviseur Thijs van Dael
van Enexis Netbeheer zei dat Wells
Meer een eigen elektriciteitsstation

krijgt dat wordt aangesloten op het
station in Venray. “Er worden drie
hoogspanningskabels, die verder uit
elkaar liggen, in de grond gelegd.
Tussen Well en Venray wordt hiervoor een sleuf van 12 meter breed
gegraven.”
De in juli vertrokken wethouder
Martijn van der Putten had sinds
september 2019 zitting in de stuurgroep van Energielandgoed Wells
Meer. Zijn opvolger Jan Jenneskens
wordt benoemd in de raadsvergadering van dinsdag 22 september.
Van der Putten meldde vlak voor
zijn aftreden dat Venray risicovol wil
investeren en dat de opwek meetelt

voor de energiedoelen. “We hebben
als doel in 2050 energieneutraal
te zijn. Maar we kunnen in Venray
nooit al ons energieverbruik zelf
opwekken”, zei hij.

We hebben als
doel in 2050
energieneutraal
te zijn

Tekst: Henk Willemssen

Buurt wil geen sloop
bibliotheek

Geen vervolging agent die ontsnapte
tbs’er neerschoot

Omwonenden willen voorkomen dat het bibliotheekgebouw in
Venray wordt gesloopt. Want door de sloop kan nieuwbouw plaatsvinden met onder meer sociale huurwoningen. Dat zien de bewoners van Kruitweg, Langeweg en Merseloseweg niet zitten.

Er komt geen vervolging op de agent die op 1 maart een tbs’er heeft gedood uit tbs-kliniek De Kijvelanden in
Poortugaal. Slachtoffer Dennie M. werd bekend omdat hij vlogde vanuit de Rooyse Wissel in Oostrum.

Ze geven de voorkeur aan behoud
van het pand, dat na de verbouwing bewoond gaat worden door
senioren en starters. Met deze
twee doelgroepen hebben de
omwonenden geen enkele
moeite. Door de komst van sociale huurwoningen vreest de buurt
dat het gedaan is met de rust.
Ook zal de overlast toenemen
door hulpbehoevende bewoners
met een sociale problematiek.
Dat schrijven de buurtbewoners in
een brief aan de gemeenteraad.
Enkele politieke partijen hebben
juist aangegeven dat ze graag
meer goedkope huurwoningen
in het plan willen zien.
De gemeenteraad bespreekt in

de raadsvergadering van dinsdag
22 september de toekomst van
het bibliotheekgebouw. Het pand
staat op de lijst van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen uit
de naoorlogse periode. Het komt
in 2022 leeg te staan na de verhuizing van de bibliotheek naar
het voormalige Albert Heijn-pand.
In het gebouw is bij behoud
ruimte voor 15 appartementen in
de vrije sector of 22 wooneenheden in het middensegment.
Bij sloop kunnen vijf grondgebonden starterswoningen en
twee seniorenwoningen worden
gebouwd met daarboven vijftien
sociale huurappartementen.

Dennie M. ontsnapte samen met
medebewoner Antoni van H. Ze gijzelden een personeelslid van
De Kijvelanden. De politie maakte
bekend dat ze een vuurwapen en een
mes bij zich hadden. Na een klopjacht werd Dennie M. doodgeschoten
door de politie in Ochten. De politie-

agent die Dennie M. neerschoot kwam
later in opspraak. De Rijksrecherche
gaf de agent gelijk omdat het slachtoffer de intentie had om de agent
neer te schieten. Er was geen andere
mogelijkheid dan het vuurwapen
te trekken. Antoni van H. werd later
opgepakt door de politie en zit vast.

Dennie M. werd bekend omdat hij
met een mobiele telefoon vanuit
de Rooyse Wissel meerdere malen
filmpjes verspreidde over het dagelijks leven in de kliniek in Oostrum.
Hij maakte de video’s met een
mobiele telefoon die verboden zijn
in de kliniek.

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallovenray

Gemeente wil geen uitstel
tender zonneparken
De aanbesteding (tender) voor grootschalige zonneparken in
gemeente Venray moet gewoon doorgaan. Dat stelde beleidsmedewerker Arjen van Wijngaarden tijdens de informatieavond over de
energietransitie op donderdag 10 september. Bij de politiek zijn
twijfels gerezen over de noodzaak.
Want werkgroep monitoring hernieuwbare energie gemeente
Venray vindt de tender overbodig.
Omdat Venray gemakkelijk het
energiedoel voor 2030 kan halen
zonder de komst van grote zonneparken of windmolens, meent de
werkgroep.
Als de gemeenteraad op 22 september instemt, kan de gemeente
half oktober de tender openstellen. De planning is dat een
adviesteam in januari 2021 het
beste initiatief uitkiest. “Er is
geen reden de tender stil te leggen. Want we redden het echt
niet met alleen zon op het dak”,
zei Arjen van Wijngaarden tijdens
de informatieavond. Theo Zegers
(D66) haalde aan dat de werkgroep aantoont dat een tender niet
nodig is. Van Wijngaarden zei in
gesprek te zijn met de werkgroep.

Volgens hem kloppen de getallen, maar zit het grote knelpunt bij
de biomassa, dat een groot aandeel heeft in gemeente Venray.
De werkgroep stelt dat biogasinstallaties en andere vormen van
biomassa een vergunning hebben
en SDE-subsidie krijgen. “Maar biomassa rekenen wij niet mee.
Het gaat vaak om opwekking van
warmte maar ook van elektriciteit”,
zei de beleidsmedewerker. “Er is
veel discussie over, bijvoorbeeld
over de hoeveelheid koper in kippenmest. De vraag is: wat gaat erin
en wat komt eruit? De werkgroep
heeft haar conclusies klaar. Alles wat
vergund is, tellen ze mee. Ook de
projecten die in de pijplijn zitten.
Maar dit is te kort door de bocht.
Ik trek niet dezelfde conclusie.”
Tekst: Henk Willemssen

Genieten van speciale zonovergoten
biertjes
Voor de speciaal bierliefhebbers was het feest in Venray op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag
13 september. Het Goesting Craft Beer Festival werd namelijk gehouden in hartje Venray. Het evenement
werd georganiseerd door Proeflokaal Goesting in Venray. Het is inmiddels de vierde editie waar dit jaar
zestien brouwerijen hun biertjes tentoonstelden. Onder andere de bekende brouwerijen Uiltje Brewing
Company, Oedipus Brewing en Het Nest Brouwerij waren aanwezig. Op de achtergrond was er
livemuziek te horen. / Beeld: Rob Beckers

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Een messenverbod voor minderjarigen
is nodig
Jongeren onder de zestien jaar kunnen binnenkort geen messen meer kopen bij de winkels van IKEA, Xenos en de HEMA. De ketens namen op
maandag 14 september het besluit om geen messen meer te verkopen aan de jongeren. De Action had dit besluit al eerder genomen.
De aanleiding van dit besluit is een grote stijging
in het aantal messen onder jongeren. Grote winkelketens die dit soort besluiten nemen zijn goed
bezig zou je kunnen zeggen. Maar waarom wordt
niet landelijk in een wet vastgelegd dat jongeren onder de 18 jaar verboden zijn om messen
te kopen? Zo wordt de veiligheid gewaarborgd
van alle inwoners. Daarnaast, waarom hebben

VVD Venray

minderjarigen überhaupt messen nodig? Zij zijn
nog op een leeftijd waarin stoer doen een grote
rol speelt. Als dat gebeurt met een mes, kan het
gevaarlijke situaties opleveren. Aan de andere kant
is het goed dat jongeren messen dragen. Zo hebben
zij een sterker gevoel van veiligheid als ze een mes
bij zich dragen. Mocht het dan echt fout gaan en een
meisje van 17 wordt beroofd, kan ze zich altijd nog

verdedigen. Het aantal berovingen kan hiermee ook
juist afnemen. Daarnaast is een mes bij de gemiddelde scouting of Jong Nederland heel normaal.
Met toezicht van een begeleider kan een minderjarige veel leren met een mes.
Een messenverbod voor minderjarigen is nodig.
Wat vindt u?

Hoe scheidt u?

Papier, glas, blik, plastic, drinkkartons, textiel, schoenen, chemisch, gft, restafval… negen soorten afval. Als we het goed doen, kan het
meeste hergebruikt worden. Behalve restafval, dat wordt verbrand en dat is slecht voor het milieu en voor onze portemonnee.
Wat blijkt in Venray? Wij leveren
massa’s plastic afval in, wat vervuild
is; dan zit er bijvoorbeeld hardplastic of chipsverpakkingen tussen. Dat
mag niet. Daardoor worden volle
containers met plastic afgekeurd voor
recycling en moeten toch als restafval
verwerkt (en betaald) worden. Zonde
van alle moeite, geld en milieu.
63 procent van alle plastic wat wij
samen gescheiden inleveren wordt
zo afgekeurd. Zonde toch. Weet u wat
er precies wel of niet bij het plas-

Venray Lokaal

tic afval mag? Nee? Nou ik ook niet.
Het probleem zit niet in onwil, maar
in ons gebrek aan kennis, wat we
waarbij moeten gooien. Dat is met
goeie communicatie toch wel op te
lossen? De gemeente heeft een voorstel neergelegd om uw plastic voortaan in zakken aan een lantaarnpaal
te hangen, waar het wekelijks zal
worden opgehaald. Ze verwacht dat
dan minder plastic zal worden afgekeurd voor recycling. VVD Venray verwacht van dat plan meer zwerfafval,

en zwerfkatten die ervan smullen.
Om te zorgen dat wij ons afval beter
scheiden zien wij liever een aansprekende communicatiecampagne.
Waarschijnlijk wilt u graag uw afval
correct scheiden, maar dan moet u
wel weten wat er in de plastic bak
mag en waarom. Een paar aansprekende voorlichtingsfilmpjes doen veel
werk, en voorkomen het ergste soort
afval: zwerfafval.
John Willems

Nóg meer van Venray houden

Ik ben nóg meer van Venray gaan houden. Wat ben ik trots op de Venraynaren die met grote zorg hun pand in monumentale staat houden.
Zij weten wat de uitstraling van hun pand is en kan betekenen.
aantrekkelijker te maken, maar
bezoekers hebben ook nog andere
interesses en waardering voor ons
Venray. Het draait niet alleen om
winkels, restaurants en kroegen.
De gemeente Venray telt 100 rijksen 58 gemeentelijke monumenten.
Zet ze in een route en je bent een
tijdje toeristisch onderweg. Het kan
ook op kleinere schaal. Probeer de
zestien historische foto’s op twaalf
stroomkasten in het centrum maar
eens te ontdekken. Weet je niet

precies waar ze staan? Cultura
Venray gaat je daarbij helpen met de
ontwikkeling van een kaartje of app.
Dit jaar stonden de Open
Monumentendagen (12 en
13 september) in het teken van ‘leermomenten’ in ‘leermonumenten’.
Wellicht heb je de film ‘Moj Rooj,
langs monumenten van Venray’
gezien op de Grote Markt. Dan ga je
echt nóg meer van Venray houden.

Fanfare, harmonieën en slagwerkgroepen (muziekgezelschappen) hebben een belangrijke functie in de
dorpen en in Venray. Samen muziek maken is goed voor de binding en leefbaarheid in onze mooie gemeente.

deze manier een centje te verdienen om de financiële kas gezond te
houden. Maar dit is niet voldoende.
Daarom draagt gemeente Venray een
steentje bij aan deze culturele instellingen. Gemeente Venray is altijd
warmhartig geweest richting deze
verenigingen en dat moet ook zo
blijven. Het investeren in jeugd van
de muziekverenigingen is van cruciaal belang voor het voortbestaan.
De jeugd van nu, zijn de kartrekkers
over 20-50 jaar. Mooi om te zien dat
de ene generatie de andere generatie opvolgt.

Anders dan de belofte van
ons college om de gevel van
Marktstraat 8 te behouden, maar
vervolgens het gebouw in zijn
geheel onderuit te laten halen.
Ze missen de kunst van versmelting.
Dankzij een meerderheid in de
gemeenteraad, hebben we nog een
zichtbaar voorbeeld: de voormalige
Dr. Poelsschool, die bijna had
moeten wijken voor een discounter.
Er wordt geprobeerd met veel geld
en fysieke herinrichting het centrum

CDA Venray

Peter Custers, commissielid

Muziekgezelschappen
Muziekgezelschappen zijn niet weg
te denken bij een carnavalsoptocht,
kerstconcert, sinterklaasintocht, wandelvierdaagse, huldigingen en ga
zo nog maar even door. Het opleiden van jeugd kost veel geld, tijd
en energie. Een gemiddelde leerling is al snel 3 tot 5 jaar aan het
oefenen voordat hij of zij kan deelnemen in het muziekgezelschap.
Het consumeren, na de geïnvesteerde energie duurt dus heel erg
lang. Dit vergt doorzettingsvermogen van de ouders en de leer-

ling. Veel leerlingen hebben ‘ups en
downs’ in het traject. Op de mindere
momenten zal er een positieve stimulans van de vereniging en of de
muziekleraar overgebracht moeten
worden op de leerling. Het opleiden en behouden van voldoende
leerlingen is voor veel verenigingen
een uitdaging. De muziekverenigingen zijn veelal langs muziek maken
(corebusiness), ook veelal actief in
het dorp en de wijk. Denk aan oud
papier en oud ijzer ophalen, helpen
bij evenementen, et cetera. Om op

Martijn Direks

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Tijd voor jezelf

Column

Oogst
Een zonovergoten week. Als
toetje voordat we de herfst echt
ingaan. Voor velen een cadeau.
Op de fiets, wandelend of lui op
een bankje is het genieten, heb
je het zomergevoel of de vakantiesfeer weer zo te pakken.
Mooi, want tussen al dat werken en druk zijn door schiet het
uitrusten en genieten er bij
menigeen weleens bij in.
De tijd van nu geeft daar ook alle
middelen toe: de auto en computer geven ons ongekende mogelijkheden die vroeger lopend of
met paard en wagen onbereikbaar
waren. Waar vroeger je lichamelijke moeheid of het luiden van
de klok aangaven dat het tijd was
voor rust, is onze wereld onbegrensd. Lijkt die onbegrensd.
Zo snellen we van het een naar het
ander. Eten we al zappend of verdiept in de krant. Is de koffiebeker
leeg, terwijl je van de inhoud niks
meekreeg. Of dat nou zoveel meer
waarde brengt? Een beetje aandacht kan een wereld van verschil
maken. Maakt je leven voller en
brengt automatisch meer momenten van genieten. Er echt bij zijn
levert je het volle kleurenpalet
van dingen. Toont je geluiden en
geuren om je heen. Maakt dat je je
eten daadwerkelijk proeft. Een kind
kan de was doen: zoals kleuters
met aandacht hun fruit in de klas
eten, zich verwonderend dat alle
appelpitten in een eigen kamer in
hun (klok)huis wonen. Was jij niet
ook zo’n kleuter, ooit? Aandacht en
verwondering zitten in je. Stoppen,
stilstaan en opmerken en je bent
er weer. En zeg nou zelf. Wat heeft
een appelboom niet allemaal doorstaan om te komen tot z’n oogst?
Hoeveel moeite is gedaan door
de kweker, het veilingpersoneel,
vrachtwagens-chauffeurs, winkelbediendes voordat appels op onze
fruitschaal liggen? Wonderlijk.
Blij pluk ik een van de laatste
appels van mijn eigen boompje.
Hij heeft het weer goed gedaan dit
jaar: maar liefst anderhalve emmer
oogst. Onbespoten en zongerijpt.
Mijn actielijst moet nog maar even
wachten. Ik geniet van de frisse,
zoetzure smaak en blijf nog wat
langer zitten. Mijmerend over de
oogst van deze zomer. Dankbaar
voor wat het jaar me heeft
gebracht tot dusver.
Wat oogst jij?
Karin Janssen,
trainer/coach
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Geplukt

Ignacio Conor Venray
Voor de liefde verhuisde de op St. Maarten geboren Ignacio Conor naar Venray. Hij is docent Engels,
is songwriter en bracht onlangs zijn eerste boek uit. Deze week wordt Ignacio (48) geplukt.

Muziek maken, dichten en korte
verhalen schrijven: zijn hele leven
is Ignacio al met taal bezig. Maar
het idee om een boek te schrijven,
kwam pas een jaar of twee
geleden, na het overlijden van
zijn vader. “Ik was op St. Maarten
voor de begrafenis en zag daar
mijn familie weer. Het viel mij
op hoe ontwikkeld zij waren en
wat ze allemaal hadden bereikt
in hun leven. Ik besefte daar dat
ik ook iets wilde achterlaten.

Toen ontstond het idee om een boek
te schrijven.” Waar anderen misschien
eerst maanden onderzoek doen en
een schrijfplan maken, klapte Ignacio
gewoon zijn laptop open en begon
te tikken. “Nee, ik had absoluut geen
last van een ‘writers block’, eerder
het tegenovergestelde”, zegt hij
lachend. In een half jaar tijd had hij
zijn verhaal dan ook op papier staan.
Het boek Bekrachtiging, dat gaat
over een man die alles kwijt is, is een
mix van fictie en non-fictie en bevat

Puzzel

ook autobiografische elementen.
“Na het beëindigen van mijn vorige
relatie kwam ik in een diep dal
terecht. Ik zat in de schuldsanering,
had geen huis, het was echt een
dieptepunt in mijn leven. Uiteindelijk
zijn er anderen op mijn pad gekomen,
waar ik van heb kunnen leren
zodat ik mijzelf verder heb kunnen
ontplooien. Die ervaringen heb ik in
het boek gebruikt. Het gaat erover
hoe je je leven weer op de rails kunt
krijgen.”

#live #meemaken

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
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Ignacio groeide op als oudste in een
gezin van vier. Hij heeft één jongere broer en twee jongere zusjes.
In zijn jeugdjaren kwam het toerisme
op St. Maarten tot bloei. “Er werden
grote hotels en casino’s gebouwd.
We gingen vaak met ons gezin naar
het strand en ik speelde vaak met
vrienden buiten. We woonden echt
in een paradijs.” Als kind was Ignacio
verlegen en wat op de achtergrond.
Als tiener bloeide hij op en durfde hij
meer te ondernemen. Zo richtte hij
samen met een paar vrienden een
stichting op. “We hadden een muziekgroep en wilden geld inzamelen
zodat we muziekinstrumenten konden kopen en in een studio een lied
op konden nemen. Onze groep heette
Radical en we maakten rapmuziek.
We gingen bedrijven af en hielden een
verkooppitch om zo geld in te zamelen. Uiteindelijk bracht dat 500 dollar op. Ik denk wel eens: waar zien
die jaren gebleven dat ik zo ondernemend was?”, grapt hij. “Muziek is
altijd een onderdeel van mijn leven
geweest. Ik kom uit een muzikale
familie. Mijn vader was muziekdocent,
een neef van me is producer en ook
andere familieleden maken muziek.”

een klik te krijgen met de leerlingen. Ook toen heb ik op een gegeven
moment afstand genomen om erachter te komen hoe ik hen beter kon
begrijpen. En dat werkte. Het leuke
aan lesgeven vind ik het begeleiden
van jonge mensen.”

In de luiers

Na een jaar stapte Ignacio over naar
een school in Rotterdam, waar hij ook
woonde, en gaf de jaren daarna les op
scholen in de regio. Een paar jaar geleden leerde hij de uit Venray afkomstige
Magna kennen. Net als hij ook werkzaam in het onderwijs. “Zij is lerares
Nederlands en heeft mijn boek ook
gecorrigeerd. Zonder haar was het er
niet gekomen. Een jaar of drie geleden ben ik toen naar Venray verhuisd.
Het gekke is, ik heb vroeger altijd
gedacht dat ik ooit nog eens in Limburg
zou gaan wonen.” Samen met Magna
kreeg hij een dochter die nu 2 jaar is en
een zoontje van 12 weken. Uit een eerdere relatie heeft Ignacio nog een zoon
van 17 jaar. “Of het wennen was om na
zoveel jaar weer in de luiers te zitten?
Nou, ik vind het vooral een eer dat ik
dit weer mee mag maken.”
Na het afronden van zijn boek,
kwam het niet meteen bij Ignacio
op om het ook daadwerkelijk uit te
geven. “Ik had het vooral voor mezelf
Begeleiden jonge mensen
geschreven. Ik heb het aan een paar
Op zijn 17e kreeg Ignacio de kans om
mensen laten lezen en die vonden
met een beurs in Nederland te gaan
dat ik naar een uitgeverij moest stustuderen. Hij koos voor de opleiding
tot laborant, maar kwam er snel achter ren. Vervolgens heb ik het naar een
paar uitgevers gestuurd en een tijdje
dat dit niets voor hem was. “Het was
geleden kreeg ik een telefoontje van
een pittige studie met veel wiskunde
een uitgeverij.” Lachend: “Mijn vrouw
en dat lag me niet.” Hij maakte de
overstap naar fysiotherapie, maar ook geloofde het eerst niet.” Klaar met
schrijven is hij in elk geval nog niet.
dat bleek niet de juiste keus. “Ik heb
“Ik heb al een idee voor een volgend
toen even een paar maanden pas op
boek.”
de plaats gemaakt en gedacht: wat
wil ik nu echt?” Op aanraden van zijn
moeder besloot hij zich aan te melden
voor de studie Engels. “Ik heb toen
wel met mezelf afgesproken dat ik het
Zonder haar
in één keer zou halen. Ik had namelijk
was het er
al achterstand opgelopen.” Dat lukte
niet gekomen
en na zijn afstuderen kreeg hij een
baan op een school in de Schilderswijk
in Den Haag. “Ik kwam net van school
en miste nog de ervaring, waardoor
ik het in het begin lastig vond om
Tekst en beeld: Marieke Vullings
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Wonen in het paradijs

Oplossing vorige week:
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem. Info:
www.praktijkgerhegger.nl. Verkrijgbaar
in natuurwinkels Horst en Gennep.

Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Inkomsten verdienen in
welzijnsbranche. Goede combi met
baan/studie/gezin! App INFO naar
06 10 29 17 21.

Fruitbomen €7; appels zelf plukken
0,50/kg Boskoop Elstar Jonagold; noten
zelf rapen €2/kg; pot chrysanten €3.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo
06 53 13 01 32.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
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15-vragen aan

Demilee Koorneef Venray
meer van de zee? En waarom?
Ik hou wel van de zee. Hoewel ik wel
bang ben dat er ineens een zeedier
mij aanvalt. Maar ik vind zwemmen
wel heel erg leuk.

Wat is het beste advies wat je ooit
hebt gekregen?
Dat ik nooit alles te serieus moet
nemen. Omdat ik wel een denker
ben, denk ik al snel ergens te diep
over na.

Heb je een verborgen talent? Zo
niet, vind je dat dan jammer?
Ik kan geweldig goed jongleren.
En ik kan sommige gewrichten de
andere kant opplooien, maar ik weet
niet echt of dat een talent is.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Hoe je moet schaken, want ik heb
geen idee hoe dat werkt. En het
geduld hebben om te kijken naar
schaakwedstrijden.

Wat doe je het liefst op een zondagmiddag?
Het liefst kijk ik heel veel films, maar
vaak teken ik of verf ik iets, al is het
een bloempot of een doek.

Als je een superpower mag
kiezen, welke wordt het dan?
Ik zou willen teleporteren, want ik
vind het openbaar vervoer veel te
duur.

Wat vergeet je nooit meer van je
jeugd?
Hoe alles wat ik deed een soort
avontuur was. Als ik bijvoorbeeld
met mijn ouders meeging naar de
supermarkt, of als ik mee mocht naar
hun werk. En een feestdag was echt
iets waar ik vier maanden van tevoren naar uit zat te kijken.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
Demilee Koorneef
16 jaar
Raayland College
Venray

Hoe ziet jouw toekomst eruit?

Maurik met mijn vader en mijn beste
vriendin. Ik heb me daar elke dag
kapot gelachen en superveel nieuwe
mensen ontmoet. Ik ga dat denk ik
nooit meer vergeten

Ik vind het lastig om mijn toekomst
voor te stelen, omdat ik nog geen
idee heb welke opleiding ik wil gaan
volgen of wat ik later wil worden.
Maar ik hoop dat ik later tevreden
kan zijn met mijn keuzes en dat
ik trots ben met alles wat ik heb
bereikt.

Wat is jouw droombaan?

Welke herinnering vergeet je
nooit meer?

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming?

De vakantie naar het Eiland van

Ik ben ooit naar Noorwegen gegaan

Ik werk heel graag met dieren en
ben wel geïnteresseerd in biologie,
maar een droombaan heb ik niet. Als
ik in mijn vervolgopleiding iets hoor
wat mij aanspreekt ga ik daar voor,
maar voor nu doe ik gewoon wat ik
leuk vind.

met mijn vader, daar hebben wij in
prachtige natuurgebieden gewandeld. Ik ben nog zeker van plan om
daar weer naartoe te gaan.

Wie is jouw voorbeeld?
Ik heb niet echt een persoon waar ik
op wil lijken of waar ik naar opkijk,
omdat niemand echt perfect is. Ik wil
mezelf zijn en doen wat ik denk wat
goed is.

Welke muziek luister jij vaak?
Ik luister graag jaren 80 muziek zoals
Fleetwood Mac, Bruce Springsteen,
Doe Maar of The Beatles.

Hou jij meer van het strand of

Harry Potter and the Goblet of Fire.
Eén van mijn favoriete films uit de
filmreeks.

Ben je verlegen als je nieuwe
mensen leert kennen? Of kom je
zelfverzekerd over?
Mijn vrienden zeggen vaak dat ik
best sociaal ben, vooral als het aankomt op nieuwe mensen. Ik heb
ook niet echt een probleem om met
nieuwe mensen te praten, omdat
ik me aan het eind van de dag daar
heel goed door voel. Ik ontmoet dus
graag nieuwe mensen.

Tekst: Maud Rötjes

Alternatief intocht Sinterklaas Venray
Het Sint Nicolaasgilde heeft een alternatief plan bedacht voor de intocht van Sinterklaas op zondag 15 novem- ook niets zeker.” Burgemeester Luc
ber in het centrum van Venray. Het gilde wacht nog op toestemming van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Winants is op de hoogte gesteld van
Voorzitter Maja Kateman verwacht
in de loop van deze week bericht te
krijgen van Veiligheidsregio LimburgNoord. “Hopelijk is het een positief
besluit en is ons plan goedgekeurd. Zo

niet, dan moeten we het aanpassen of
nog een ander alternatief bedenken”,
zegt Maja Kateman. “Een traditionele
intocht van Sinterklaas kan dit jaar niet
vanwege de coronaregels.”

Het Sint Nicolaasgilde wil het alternatieve plan pas naar buiten brengen zodra er toestemming is van de
Veiligheidsregio. “Tot die tijd kan ik er
niets over zeggen. Want we weten zelf

de alternatieve intocht. “Ik ben er heel
enthousiast over. Het Nicolaasgilde
heeft een geweldige mooi plan
bedacht. Ik hoop dat het gaat lukken”,
reageert Winants.

Hoi

Column

18 jaar
Dan ben je opeens 18 jaar.
Een volwassene volgens de
overheid. Oud genoeg om een
eigen zorgverzekering te
betalen. Oud genoeg om auto te
mogen rijden en oud genoeg om
alcohol te mogen drinken.
Toch merk ik er maar weinig
van dat ik toch echt ouder ben.
Ja, ik ben 18 en ja, ik mag
bepaalde dingen nu wel die ik
hiervoor niet mocht, maar verder
verandert er eigenlijk niks. Ik zit
al op kamers, ik kan al koken,
de was doen en schoonmaken.
Ga gewoon naar school en werk
nog steeds bij een supermarkt.
Toch moet ik zeggen dat 18 zijn
wel leuk is. Zo heb ik mijn
verjaardag al gevierd met familie
en vrienden. Op mijn verjaardag
zelf was ik nog in Culemborg en
werd ik om 07.00 uur ‘s ochtends
al wakker gebeld door mijn
ouders, broertjes en zusjes.
Er moest wel gezongen worden.
Dus die dag begon ontzettend
vroeg, ook al viel ik daarna
meteen weer in slaap. Op mijn
verjaardag zelf ben ik terug naar
huis gereden. Zaterdag heb ik
gewoon gewerkt en in de avond
mijn verjaardag gevierd met mijn
vriendinnen. Tot een uur of twee
hebben we heerlijk gekletst en
natuurlijk mijn verjaardag gevierd.
Op de zondag kwam mijn familie.
Zelfs mijn opa was er en dat vond
ik toch wel leuk. Op maandag
begon school weer en ik heb
gewoon extra tassen mee moeten
nemen. Ik wilde namelijk al
mijn cadeautjes meenemen
naar Culemborg. Vandaag,
dus afgelopen dinsdag heb ik
helemaal niks gedaan. Ik heb
zelfs zo vaak hetzelfde gedaan
dat ik me ondertussen verveel.
Ja, dat zijn de kleine momenten
dat ik even de drukte van thuis
mis. Dat ga ik thuis natuurlijk niet
vertellen, maar dat krijgen je toch
wel van iemand te horen. Verder
ben ik grotendeels alleen hier in
Culemborg, dus is het nog stiller
dan normaal gesproken. Nu ben
ik dus maar gewoon een serie
aan het kijken. Ik heb namelijk
niks beters te doen. Ook al begint
zelfs dat te vervelen. Ja, ik ben
18 en verder is er niet veel anders
aan mijn leven. Voor nu geniet ik
binnen maar even van het weer
en doe ik verder niks.

Jacky
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Vanaf beginsignaal initiatief bij Heijen

Ysselsteyn foutloos door eerste ronde
Door drie gewonnen pouleduels plaatste derdeklasser Ysselsteyn zich
voor de tweede bekerronde. In de beslissende wedstrijd op zondag
13 september rekenden de Ysselsteyners overtuigend af met concurrent
Heijen (3-0).
Ysselsteyn en Heijen hadden beide de
eerste twee duels gewonnen. Door het
betere doelsaldo hadden de bezoekers al genoeg aan een gelijkspel op
sportpark De Vlies. De vierdeklasser uit
Heijen was wel vaak in balbezit maar
moest het qua effectiviteit afleggen
tegen de thuisclub. Ysselsteyn toonde
zich op de juiste momenten heel
slagvaardig ondanks het gemis van
topschutter Dennis Teunissen die op
vakantie was.

Afwachten
“Ik had van Heijen meer tegenstand
verwacht. Het is één van betere clubs
uit de vierde klasse”, zei Ysselsteyntrainer Ruud Jenneskens. “Het krachtsverschil was toch groter dan verwacht.
We hebben de speelruimte optimaal
benut en ons rendement was prima.”
Ysselsteyn liet vanaf het beginsignaal
het initiatief over aan de tegenstander. Heijen was daardoor vaak in balbezit maar wist er niet goed raad mee.
In het openingskwartier gebeurde
er weinig. Totdat de opgekomen
Willem Janssen met een kopbal de

Heijense doelman op de proef stelde.
Vlak daarna schoot Martijn Janssen de
thuisclub op voorsprong op aangeven
Paul Jeurissen, 1-0. Na de drinkpauze,
halverwege de eerste helft, stichtte
Heijen tweemaal gevaar voor het
Ysselsteynse doel. “Dat was ook de
enige fase dat wij de grip even kwijt
waren”, zei Ruud Jenneskens. Vlak
voor rust liet de sluitpost van Heijen
een schot los van Jens Houben uit
de tweede lijn. Mike Arts reageerde
attent en verdubbelde de voorsprong,
2-0.

Resultaatvoetbal
Ook na de pauze zakte Ysselsteyn in
op eigen helft. Heijen creëerde een
overwicht maar kon weinig gevaar
stichten. Uit een diepe bal ging Mike
Arts alleen op het vijandelijke doel af.
Hij omspeelde de Heijen-doelman en
schoot de 3-0 binnen. Heijen kon nog
eenmaal gevaarlijk worden toen de
Ysselsteynse keeper Mark Swinkels de
bal losliet. In de rebound reageerde
Swinkels attent op de doelpoging
van dichtbij. De arbiter laste nog een

drinkpauze in en daarna kabbelde het
duel in de najaarswarmte naar het
einde toe.
Ysselsteyn start zondag de competitie thuis tegen FC Schadewijk uit
Oss. Ruud Jenneskens is blij met de
nieuwe indeling met veel Brabantse

tegenstanders en drie clubs uit
Groesbeek. “Vorig seizoen zaten we
in een Limburgse klasse waarin veel
clubs resultaatvoetbal speelden.
Punten sprokkelen leek het belangrijkste. Dat is niet leuk voor het voetbalplezier en voor het publiek. Ons doel

is het eigen spel beter te maken.
Hopelijk kunnen we dit blijven doen
in de derde klasse ook al is nu veel
onbekend.”

Tekst en beeld: Henk Willemssen
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SV Venray wint laatste test voor competitie
Eersteklasser SV Venray is poulewinnaar geworden door de 0-3 bekerzege op FC Geleen-Zuid op zondag 13 september. Op het Zuid-Limburgse kunstgras vielen in de matige eerste helft geen doelpunten.
De Geleense tweedeklasser was de
gehele wedstrijd onmachtig tegen
het sterkere Venray. De nieuwe
keeper Arjan Ardts werd nauwelijks getest in het Venrayse doel.
Ondanks het slordige spel kon Venray

voor rust toch enkele kansen creëren
maar die werden niet benut.
Na de thee toonde Venray zich
plotseling veel slagvaardiger. Niek Versteegen brak in de
48e minuut de score open, 0-1.

Een minuut later vond aanvalsleider
Versteegen opnieuw het vijandelijke
doel, 0-2. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. In de slotfase bracht
Jeroen Vullings de eindstand op 0-3.
Naast Venray hebben ook Merselo

en Ysselsteyn als poulewinnaar de
tweede bekerronde bereikt.
Venray start de competitie in de eerste klasse D met de thuiswedstrijd
tegen Chevremont uit Kerkrade op
zondag 20 september.
Tekst: Henk Willemssen

Oranje Wit wint van Melderslo in uitwedstrijd
Korfbalvereniging Oranje Wit uit Venray speelde op zondag 13 september een uitwedstrijd tegen
SV Melderslo. De dames uit Venray wonnen de wedstrijd met 10-13.
Oranje Wit begon sterk aan de wedstrijd, desondanks wist SV Melderslo
in de eerste paar minuten wel
bij te blijven met scoren tot 2-2.
Daarna was het Oranje Wit die de

overhand had en wist de voorsprong
uit te bereiden naar 3-6. Venray was
hierna het ritme even kwijt en zo
kon SV Melderslo voor rust terugkomen naar 6-6. Na de rust had Oranje

Wit zich weer goed opgeladen en
kwam sterker terug. Door het overzicht te houden en rust te bewaren
wist de Venrayse ploeg de voorsprong nog eens uit te bereiden naar

8-11. SV Melderslo wist nog een aantal keren te scoren maar Oranje Wit
bleef rustig zoeken en wist de wedstrijd naar zich toe te trekken met
een eindscore van 10-13.
Tekst: korfbalvereniging Oranje Wit

Korfbaldames uit Oirlo benutten tweede helft
De korfbalvrouwen van SVOC 1 uit Oirlo speelden op zondag 13 september een wedstrijd tegen Corridor.
Het korfbalteam won de wedstrijd met 16-5.
SVOC begon fel aan de wedstrijd,
maar toch wist de tegenpartij het
eerste doelpunt te leggen. Daarna
ging het gelijk op. Na 15 minuten

vielen de kansen meer aan de kant
van de ploeg uit Oirlo. Dat bracht
SVOC op een ruststand van 8-4. In de
rust werd verteld dat de dames nog

wat feller mochten zijn. Na de rust
wist Corridor als eerste te scoren.
Door de verdediging van SVOC lukte
het daarna niet meer. De kansen aan

de kant van Oirlo werden goed uitgespeeld waardoor de dames in de
tweede helft nog acht keer konden
scoorden. Hierdoor won het thuisteam de wedstrijd met 16-5.
Tekst: korfbalvereniging SVOC

Dit jaar geen
carnaval en
prins bij CV
De Wiendbuul
Carnavalsvereniging De
Wiendbuul uit Wanssum presenteert dit jaar geen prins carnaval.
Door het coronavirus kan het
huidige carnavalsprogramma
geen doorgang vinden en is een
prins hiermee dus uitgesloten.
‘Het is een moeilijk besluit geweest’,
begint de carnavalsvereniging in een
brief aan haar leden en sponsoren.
‘Het is simpelweg niet mogelijk én
niet verantwoord om met de huidige
coronaregels een ‘normale’ carnaval
te vieren.’ Er komt dus geen nieuwe
prins carnaval, jeugdprins -en prinses, plakdrager en mini-plakdrager.
‘Wij, als carnavalsvereniging, betreuren dit besluit enorm. Echter, de
gezondheid van alle Wiendbuulen en
Wiendbuulinnen gaat boven alles.’
De vereniging hoopt wel tijdens carnaval nog enkele activiteiten door
te laten gaan. ‘Wanneer hier meer
duidelijkheid over is, zullen wij dit
kenbaar maken. Dit alles is natuurlijk
afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot het
coronavirus.’

AutoArena en Wealer...
Samen krachten bundelen...
Samen vooruit...
Samen één naam...

Waar ga jij naartoe vandaag?

wealer.nl

Vestigingen in: Venray - Venlo - Panningen - Roermond - Sittard - Heerlen - Maastricht
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World Clean Up Day

Oevers De Maas opruimen
tijdens Schone Maas Actie
De Schone Maas Actie wordt op zaterdag 19 september georganiseerd door IVN Geysteren-Venray in samenwerking met Scouting Blitterswijck. Zij komen op om de plastic soep tegen te gaan.
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Café Integracja geeft
aandacht aan plastic soep
Café Integracja doet dit jaar mee met de World Cleanup Day in de
gemeente Venray. Het is een internationaal evenement waarbij organisaties aandacht schenken aan de problemen rondom de plastic soep.
Het initiatief vanuit Café Integracja
komt van Anita Meulendijks en
Ania Brzeczak-Janssen. Op zaterdag
19 september wordt om 09.00 uur
begonnen in Ysselsteyn met een
groep volwassenen en kinderen.
Samen zetten ze een actie op om
te laten zien dat de plastic soep
een probleem is. Het belangrijk-

ste doel volgens de organisatie
is om de kinderen informatie te
geven over de hele actie. Wat is het
doel en waarom is het belangrijk
om het milieu schoon te houden?
Daarbij proberen ze zo veel mogelijk afval op te ruimen. Deze actie
is ook in samenwerking met de
gemeente Venray.

Kofferbak en snuffelmarkt
Op de terreinen van Hermkushof in Merselo aan de Weverslo vindt op
zondag 20 september een kofferbak/snuffelmarkt plaats. De markt
wordt georganiseerd met inachtneming van de Covid-19 regels.
Daarom zijn de terreinen van de
kofferbak/snuffelmarkt zo ingericht dat er genoeg loopruimtes
zijn om de anderhalvemeterregel
te handhaven. Er is eenrichtingverkeer en ook het horecagedeelte is
ruim opgezet. De markt is geopend

vanaf 09.00 uur en sluit weer rond
15.30 uur. Kinderen tot 12 jaar
mogen vrij naar binnen.
Mensen die graag hun spullen willen verkopen kunnen meer informatie vinden door te mailen naar
hermkushof.markten@gmail.com

Cursus Excel in Venray
Activiteitencentrum Venray start vrijdagmiddag 30 oktober met
een cursus in het computerprogramma Excel. Deze activiteit wordt
gehouden bij DOEN! Activiteitencentrum in Venray.

Tijdens de actie worden de oevers
van De Maas schoon gemaakt.
De organisatie zorgt voor knijptangen, vuilniszakken, handschoenen
en voor iets te drinken en te snoepen. Aan de deelnemers wordt

gevraagd stevige schoenen, laarzen en oude kleren aan te trekken. De actie is in het kader van
World Cleanup Day dat dit jaar op
zaterdag 19 september plaatsvindt.
De middag start om 13.30 uur bij

restaurant De Kooy aan de Maas
in Wanssum en gaat door tot circa
16.30 uur.
Voor meer informatie, mail dan naar
info@ivn-geysteren-venray.nl

In de cursus wordt geleerd
hoe te programmeren in Excel.
Veel mensen gebruiken het
rekenprogramma, maar zelf iets aan
de opzet of de werking wijzigen,
is iets te veel gevraagd. Met
deze cursus wordt hier dieper op

Oh, zit dat zo!

Afbouw Zelfstandigenaftrek

Ondernemen wordt een stukje minder aantrekkelijk
Als ik dit schrijf moet Prinsjesdag nog komen. Wat er precies in de nieuwe belastingplannen staat is dus nog niet bekend, maar als de
voortekenen niet bedriegen dan maakt een verdere afbouw van de Zelfstandigenaftrek deel uit van de plannen om het verschil tussen
zelfstandigen en werknemers kleiner te maken.
zelfstandige te verminderen, waardoor er liquide middelen overblijven
om te consumeren, investeren en
reserveren. Om de continuïteit van
het MKB, ook toen al de motor van
de economie, te waarborgen.

De Zelfstandigenaftrek is, samen
met de MKB-winstvrijstelling, het
belangrijkste fiscale voordeeltje dat de ondernemer nog heeft.
De Zelfstandigenaftrek bestaat al
sinds 1970. De bedoeling destijds
was om de belastingdruk van de

Het verschil in lasten tussen ondernemers en werknemers is echter inmiddels zo groot dat er een
grote groep schijnzelfstandigen is
ontstaan. Deze doen zich voor als
ondernemer, maar zijn echter goed
beschouwd niets anders dan werknemers. Om deze schijnzelfstandigen
tegen te gaan worden de voordeeltjes voor ondernemers, zoals de
Zelfstandigenaftrek, beperkt.
De Zelfstandigenaftrek wordt op
twee manieren ingeperkt. Allereerst
gaat het vaste aftrekbedrag van 7.030
euro in 2020 naar 5.000 euro in 2028.

Het lijkt erop dat met Prinsjesdag
wordt aangekondigd dat deze afbouw
sneller en verder gaat naar uiteindelijk 3.200 euro. Daarnaast gaat het
maximale belastingtarief waartegen
de aftrek verzilvert kan worden uiteindelijk 37,1%. Dat is nu nog 46%.
Het voordeel van de Zelfstandigenaftrek wordt dus voor meer dan de
helft ingeperkt. De bedoeling is wel
dat er een compensatie komt door
een hogere arbeidskorting en algemene heffingskorting, maar die kortingen gelden voor iedereen, zodat
het verschil kleiner gaat worden.
Of het effectief is om de schijnzelfstandigheid tegen te gaan valt nog
te bezien. Veel belangrijker daarvoor
is de verplichte heffing van premies
voor WW en Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers én

de premies voor pensioenen die zij
betalen. Schijnzelfstandigen zien
vaak bewust of onbewust af van
verzekeringen en het opbouwen
van pensioen en kunnen daarom
soms tientallen procenten goedkoper
werken.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

ingegaan. Belangstellenden kunnen
informatie opvragen door te mailen
naar jos.linders@home.nl
of via 06 20 01 92 96. In verband
met de coronamaatregelen
worden maximaal zes deelnemers
toegelaten.

Initiatief
duofiets krijgt
donatie van
Oranjefonds
De dorpsraad van Merselo krijgt
een bijdrage van 5.000 euro van
het Oranje Fonds voor de aanschaf
van een duofiets. Het plan om tot
aanschaf van een duofiets over te
gaan is een initiatief van enkele
dorpsbewoners.
In mei klopten zij aan bij Dorpsraad
Merselo om draagvlak te krijgen voor
het plan. Daarna kreeg het plan veel
donaties binnen van de dorpsraad,
verenigingen, bedrijven en particulieren. Naast het Oranjefonds kon ook een
beroep gedaan worden op stichting
RCOAK en Otto Work Force. De donatie
werd uitgedeeld op zaterdag 12 september. De naam van de fiets werd
die dag ook bekendgemaakt: Ôzze Vita
Fiets. Het financiële plaatje is nog niet
rond. Verzekeringen, beheerderskosten, onderhoudskosten, opslagkosten,
stroom en dergelijke komen ieder jaar
terug en daar moet geld voor gereserveerd worden. Initiatiefnemers hopen
dus nog op donaties.
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Jij maakt ‘m super
Salerno

Functioneel
Design

Compleet met koelkast, oven, inductie-

kookplaat, plafondunit afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad
en 5 jaar apparatuurgarantie
compleet uitgerust met
o.a. apparatuur van Samsung
en Airforce

5.999,compleet met
apparatuur

Wij zoeken
verkooptalent!
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze vestiging van Superkeukens (onderdeel van EP:Tummers) in Horst en Roermond zijn wij op zoek naar leuke collega’s!
Wij zoeken zowel ervaren verkopers als junior verkopers. Word jij die enthousiaste
specialist die onze klanten adviseert en informeert over onze Superkeukens?
Bezoek snel onze vacaturepagina voor meer informatie en om meteen te
solliciteren: www.werkenbijeptummers.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST
Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

ROERMOND
Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

elke zondag geopend

