
Derde plek
Het duo Milou en Elke uit Kessel heeft zaterdagavond 28 januari de derde plaats weten te bemachtigen van het Tiener Vastelaovend Konkoer (TVK). De 12-jarige meiden betraden met het 
nummer ‘Noeits Allein’ het podium. Ze wisten daarmee een cheque te winnen om een dag mee te lopen met de LVK-artiest de Geliënde. De meiden kennen elkaar via de muziekvereniging 
in het dorp. Milou en Elke spelen namelijk al vijf jaar saxofoon. / Beeld: Studio Hellenbrand
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185.000 euro voor aanvullend onderzoek

Gemeenteraad Peel en Maas akkoord met extra 
voorbereidingskrediet voor Kuukven Baarlo
Met het beschikbaar stellen van een extra voorbereidingskrediet van 185.000 euro is er een volgende stap 
gezet in de doorontwikkeling van Kuukven Baarlo. De gemeenteraad was het dinsdag 31 januari unaniem 
eens dat het plan verder uitgewerkt dient te worden. Het gevraagde extra voorbereidingskrediet is nodig 
om nog enkele onderzoeken uit te voeren, het ontwerp te verfijnen, een bestemmingsplan op te stellen en 
om interne kosten te dekken.

In juli 2021 stelde de gemeenteraad 
een voorbereidingskrediet beschik-
baar voor de uitbreiding van de 
wijk Kuukven. Dit budget was nodig 
om een ontwerp en een bestem-
mingsplan op te stellen. De ont-
werpkeuzes die voor deze nieuwe 
woonbuurt zijn gemaakt zorgen 
voor een tekort op de grondexploi-

tatie van 2,5 miljoen euro. Vanwege 
de extra inspanningen die gele-
verd zijn om het verwachte tekort 
zo ver mogelijk terug te dringen, is 
het voorbereidingskrediet in januari 
2023 (nagenoeg) op. Daarom vraagt 
het college om een extra voorberei-
dingskrediet beschikbaar te stellen 
van 185.000 euro.

Uitsluitsel
Tijdens de commissievergadering 
stond de samenwerking met Wonen 
Limburg nog ter discussie. Dit omdat 
de woningcorporatie nog niet defi-
nitief heeft aangegeven als samen-
werkingspartner door te gaan. 
Wethouder Rob Wanten gaf aan 
hierover snel uitsluitsel te kunnen 

geven. “Recent heeft Wonen Limburg 
aangegeven zich volledig transpa-
rant en binnen de grenzen maximaal 
in te zetten om te komen tot samen-
werkingsafspraken. We zijn er echter 
nog niet op het gebied van gedetail-
leerde afspraken”, aldus de wethou-
der. Pas wanneer helder is dat en 
op welke basis Wonen Limburg ook 
verder gaat met de ontwikkeling van 
Kuukven, is de voortgang voor het 
totale project geborgd.

Snelheid
Vanuit Lokaal Peel en Maas wer-

den nog suggesties gegeven om 
het project minder duur uit te laten 
vallen en sneller op gang te bren-
gen. Onder andere houtbouw en 
minder parkeerplaatsen realiseren 
en deelauto’s inzetten, kwamen 
aan bod. “Deze suggesties worden 
meegenomen in de verdere uit-
werking van de plannen. We willen 
zo snel mogelijk aan de slag gaan 
met het project. Dat vergt wel 
eerst een bestemmingsplan wijzi-
ging en die willen we dit jaar nog 
ter inzage leggen”, aldus wethou-
der Wanten.

#kempencreëert

Kempen creëert

lokale  verbinding
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HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van 
Kempen Media b.v. en verschijnt 
elke donderdag in de gemeente 
Peel en Maas. 

Oplage 20.050 exemplaren

www.hallopeelenmaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres 
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en 
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk) 
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van  rechten 
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte 
naamsvermelding van de foto graaf of auteur dient bij 
aan levering expliciet te worden  gemeld. Bij verzuim 
komen kosten voor  rekening van de aanbieder.

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de 
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de 
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor 
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het 
databankrecht.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de 
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig-
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Colofon

Ryan droomt van grote doorbraak na uitbrengen 
en produceren van eigen album
Dag en nacht was Ryan Adriaens (19) uit Baarlo de voorbije elf maanden 
bezig met een uniek muzikaal project. Het resulteerde in een album 
waarvan hij niet alleen zelf de muziek schreef, maar deze ook compo-
neerde, inspeelde én produceerde. En dat allemaal op zijn eigen slaapka-
mer. Het eindproduct, ‘Coffee Spilling Days’ getiteld, zag eerder deze 
maand het levenslicht. 

De muren zijn bekleed met isolerend 
en dempend materiaal. In de kamer 
staan een bureau met computer, 
enkele gitaren, een piano, de nodige 
opnameapparatuur en, omdat dat 
nu eenmaal zo hoort in een slaapka-
mer, ook een bed. Dit is het domein 
van Ryan Adriaens. Tussen deze vier 
muren bracht de 19-jarige Baarlonaar 
zijn tijd grotendeels door het voor-
bije jaar. Dag en nacht, zoals hij zelf 
zegt. Alles met dat heilige doel voor 
ogen: het uitbrengen van een eigen 
LP. Het resultaat van de talloze uren op 
deze ‘kraamkamer’, is een album met 
daarop zeven uiteenlopende num-
mers. Ieder met een eigen geluid, 
maar allemaal van A tot Z met de 
handtekening van RYAN, zoals zijn 
artiestennaam luidt, eronder. “Slapen 
schoot er het afgelopen jaar weleens 
bij in. Liever spendeerde ik extra tijd 
aan mijn muziek. Dat vond ik eerlijk 
gezegd belangrijker dan voldoende 
nachtrust. Daarom zijn de muren van 
deze kamer ook bekleed met geluid-

dempend materiaal. Ik wilde ook 
‘s nachts muziek maken, maar mijn 
ouders slapen aan de andere kant van 
de muur en we hebben natuurlijk ook 
nog buren.”

Trompetles
Ryan is een autodidact. Hij leerde 
zichzelf gitaar, piano en ukelele spe-
len en ondervond proefondervinde-
lijk hoe hij alles uit de software kan 
halen waarmee hij zijn muziek com-
poneert en produceert. Dat hij muzi-
kaal is aangelegd, bleek al op jonge 
leeftijd. “Toen ik klein was, vroeg 
ik mijn ouders of ik op trompetles 
mocht”, graaft hij in zijn geheugen. 
“Dat is langzaam uitgegroeid naar het 
schrijven en produceren van eigen 
muziek. Soms vergeet je al het harde 
werk dat in ‘Coffee Spilling Days’ zit. 
Dat komt ook omdat het een hobby 
is om alsmaar met muziek bezig te 
zijn. Daar kan ik me in verliezen. 
Uiteindelijk hoop ik van deze hobby 
mijn werk te kunnen maken.” Bij het 
verder ontplooien van zijn muzikale 
talent, kwam het Ryan bepaald niet 
slecht uit dat hij zijn studentenleven 
even besloot te parkeren. “Na twee 
jaar hbo, waar ik een opleiding tot 
leerkracht volgde, kwam ik erachter 
dat dat toch niet helemaal was wat ik 
zocht. Door te stoppen en een tussen-
jaar te nemen, had ik de mogelijkheid 
om dit album te maken. Een lang-
gekoesterde wens ging zo in vervul-
ling. Uiteindelijk hoop ik fulltime met 
muziek bezig te mogen zijn. Inmiddels 
doe ik ook auditie voor de rockacade-
mie in Tilburg.” 

Een portie geduld
Nu ‘Coffee Spilling Days’, waar zeven 
nummers op staan, is afgerond, komt 
het aan op andere facetten van het 
muzikantenbestaan: promotie, een 
portie geluk en een heleboel geduld. 
“Dat valt soms best een beetje tegen”, 

is Ryan eerlijk. “Daar worstel ik men-
taal weleens mee. Ik ben super-
trots op het eindresultaat. Ik heb er 
elf maanden keihard aan gewerkt. 
Nu wil ik dat er naar geluisterd wordt. 
Dat mensen het te horen krijgen. 
Dat gaat niet vanzelf. Het is niet zo dat 
iedereen automatisch weet dat mijn 
album bestaat. Om dat wél voor elkaar 
te krijgen, heb ik hulp ingescha-
keld. Van een promotor bijvoorbeeld. 
Hij heeft contacten bij radiostations 
en kan mijn muziek daar ‘pluggen’. 
Dat is een langzaam proces, waar veel 
geduld bij komt kijken. Ik vind dat best 
lastig.” In de tussentijd is Ryan daarom 
alvast begonnen met het maken van 
nieuwe muziek, in afwachting van zijn 
grote doorbraak. Daarnaast werkt hij 
een aantal dagen in de week bij een 
restaurant. “Verder is het enkel en 
alleen muziek wat hier de klok slaat”, 
voegt hij daar lachend aan toe.

Bijzonder geluid
‘Coffee Spilling Days’ staat symbool 
voor dagen waarop alles wat mis kan 

gaan, ook daadwerkelijk mis gaat, 
legt de jonge muzikant uit. “Het is een 
metafoor voor het gevoel dat we alle-
maal herkennen, op momenten dat 
het even tegenzit. Dat je dan ook nog 
koffie morst en denkt: ‘shit, ook dat 
nog’.” Op de LP staan nummers met 
titels als ‘Go home, I work alone’, ‘Hey 
you’ en ‘I’m sorry, I’m gay’. Het schrij-
ven van de bijbehorende lyrics nam 
soms maanden in beslag. “Het zijn 
vaak persoonlijke dingen die ik vertaal 
naar een liedje, maar het kunnen ook 
stukjes zijn uit bijvoorbeeld een film. 
Dat vind ik dan passend en lekker klin-
ken. Vervolgens gebruik ik het in één 
van de nummers. Dan gaat het niet 
per se over mij, maar dat hoeft ook 
niet. Die mix zorgt ervoor dat er zowel 
vrolijke als donkere nummers op het 
album staan. Het maakt één geheel, 
waarbij alles samensmelt. Daar zijn 
soms maanden van denken en uitpro-
beren aan vooraf gegaan.” 
Dat uit zich ook in de bijzondere gelui-
den die gebruikt zijn bij de totstand-
koming van het album, vertelt Ryan. 

“Ik heb geprobeerd om qua muziek 
iets unieks te maken. Het is niet in 
een hokje te plaatsen. Er zitten veel 
geluiden in die ik zomaar een keer 
heb opgenomen met mijn telefoon. 
Dat zijn unieke geluiden, die verder 
niemand heeft. Het ‘shuffelen’ van 
speelkaarten, bijvoorbeeld. Je hoort 
het alleen als je het weet, juist omdat 
het past in het geheel.” De nummers 
van ‘Coffee Spilling Days’ zijn onder 
andere te beluisteren op Spotify en 
YouTube. Op laatstgenoemd medium 
wordt de muziek vergezeld door bij-
passend ‘artwork’ en de lyrics, die 
het gevoel dat Ryan probeert neer te 
zetten versterken. Voor hem is het nu 
een kwestie van wachten en hopen. 
“Ik hoop een gevestigde naam te wor-
den met mijn eigen muziek. Beroemd 
worden, om het zo te zeggen, is een 
droom.” Een droom die langzaam 
maar zeker vorm kreeg tussen de vier 
muren van zijn eigen slaapkamer. 

Tekst en beeld: Jelle van Hees

 
Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Herefords Slagerij B.V.   |   Donk 1A, 5995 PL Kessel   |   077 303 18 79

www.herefords.nl

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden

Goulash kant en klaar
Ragout kant en klaar
Zuurvlees kant en klaar
Goulashsoep
Ossenstaartsoep
Hazenpeper
Wildgoulash

Geldig van 2 februari t/m 22 februari 2023.
Aanbieding

Openingstijden 
Dinsdag  09.00 - 15.00 uur

Donderdag  09.00 - 17.00 uur

Vrijdag  09.00 - 17.00 uur

Zaterdag  08.30 - 13.00 uur

boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk

Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl

06 38 64 67 61  /  INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL
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De School neemt vanaf schooljaar 2023-2024 intrek in gebouw De Violier
De schoolbesturen Kerobei van basisschool De Violier en Akkoord!-PO van openbare basisschool De School in 
Maasbree, hebben gezamenlijk uitgesproken dat De School vanaf het schooljaar 2023-2024 bij De Violier in het 
gebouw kan intrekken. De School gaat dan gebruikmaken van de daarvoor noodzakelijke ruimten op de 
begane grond van het gebouw.

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2021 
het Integraal Huisvestingsplan 2021-
2036 (IHP) vastgesteld. Dit plan is 
samen met schoolbesturen en kinderop-
vang opgesteld. Hierin staat onder meer 
dat de huidige huisvesting van de kin-
deren van De School niet voldoet aan de 
criteria van een goede onderwijslocatie. 
Met de verhuizing van de kinderen naar 
het gebouw waar ook De Violier in zit, is 

dit probleem voor dit moment opgelost 
en hebben alle kinderen in Maasbree 
een passende en gezonde onderwijs-
huisvesting. Voordat De School haar 
intrek kan nemen, zijn er aanpassingen 
nodig aan het gebouw van De Violier 
voor bijvoorbeeld het realiseren van een 
spreekkamer, personeels- of kantoor-
ruimte, toegang tot de buitenruimte en 
toiletgroep. Verder wordt extra buiten-

speelruimte gecreëerd op een deel van 
de parkeerplaats aan de westzijde van 
het schoolgebouw. 

Huisvesting in de toekomst 
In het Integraal Huisvestingsplan zijn 
voor de lange termijn voor De School 
twee denkrichtingen genoemd: huis-
vesting in het gebouw van De Violier, of 
een nieuw Kindcentrum op een andere 

locatie, samen met Hoera kindercen-
tra. Voor deze laatste optie heeft de 
gemeenteraad in juni 2022 de uit-
gangspunten voor een business case 
vastgesteld. In de vervolgens uitge-
werkte businesscase werd richting 
gegeven aan een nieuwe locatie voor 
het Kindcentrum in het plan Meuleveld 
in Maasbree. Deze voorkeurslocatie is 
daarna opgenomen in een integraal 
raadsvoorstel Meuleveld, waarover 
de gemeenteraad eind vorig jaar zou 
beslissen. Dit raadsvoorstel over de 
gebiedsvisie Meuleveld bevatte, naast 
het Kindcentrum, mogelijke woning-

bouw en een sporthal. De opdracht 
van de gemeenteraad voor de busines-
scase van een nieuw Kindcentrum ging 
ervan uit dat beide scholen niet in het 
gebouw van De Violier zouden passen. 
Omdat Kerobei kort voorafgaand aan 
de behandeling in de raadscommissie 
aangaf dat er toch voldoende ruimte 
was voor De School, haalde wethouder 
Beukema het integrale raadsvoorstel 
over Meuleveld van de commissieverga-
dering van 29 november 2022. Het col-
lege zal de raad informeren over hoe 
alle onderdelen van het integrale voor-
stel een vervolg gaan krijgen.

Jorge Wolters Gregório stelt vragen namens SP
Zorgen om uitbreiding varkensbedrijf Egchel bereiken ook Provinciale Staten
Jorge Wolters Gregório van de SP-fractie uit de Provinciale Staten van Limburg heeft het College van 
Gedupteerde Staten vragen gesteld over varkensbedijf Rutten dat zich in het Landbouwontwikkelingsgebied 
(LOG) in Egchel wil vestigen. De SP wil weten of de mogelijkheid bestaat om vanuit de provincie invloed uit te 
oefenen om de uitbreiding van het bedrijf te voorkomen.

Aanleiding van deze vragen zijn 
de zorgen die vanuit het dorp tot 
uiting zijn gebracht. De uitbreiding 
van het bedrijf ligt namelijk ten 
zuiden van Egchel en met overwe-
gend wind uit het zuidwesten is de 
kans op stank en luchtverontrei-
niging in de kern van Egchel zeer 
aannemelijk, geeft de SP Limburg 

aan. “De uitbreiding is vele malen 
groter dan de huidige vestiging 
en zou gesitueerd worden op het 
Landbouwontwikkelingsgebied in 
Egchel. In april 2015 heeft de Raad 
van State nog een negatieve uit-
spraak gedaan over het LOG van-
wege de korte afstand tot een 
woonwijk. Daarna zijn de regels 

aangepast. Inmiddels zijn, van-
wege de veranderende inzichten 
over de uitstoot van stikstofver-
bindingen, het functioneren van 
luchtwassers, de problemen rond 
mestverwerking en het diervrien-
delijk houden van onder andere 
varkens en de import van soja, 
beleidsvoornemens aangepast. Het 

is weliswaar de gemeente Peel en 
Maas die de goedkeuring van de 
vergunning verleent, maar de pro-
vincie heeft op basis van verschil-
lende provinciale regelgevingen 
de mogelijkheid om invloed uit te 
oefenen en eventueel een aanwij-
zing te doen.”

Mogelijkheden
De partij vraagt het college dan 
ook naar de mogelijkheden voor 
het maken van nieuwe provinciale 
regelgeving zodat nieuwe uitbrei-

ding van aantallen dieren in de 
agrarische sector voorkomen kan 
worden. Het college zou volgens de 
partij alle wettelijke mogelijkheden 
in kunnen zetten om de plannen 
in Egchel tegen te houden. Ook wil 
de partij weten of de provincie een 
toename van 38.000 varkens door 
slechts één bedrijf wenselijk vindt 
in deze tijd. “Een tijd waarin juist 
gestreefd wordt naar vermindering 
van het aantal varkens en dit doel 
wordt blijkbaar nog steeds niet 
bereikt”, aldus de SP.

Je kunt deze bon meerdere keren gebruiken bij onze Albert Heijn Heerschap 
winkels in Heythuysen, Weert en Nederweert.

Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.ahheerschap.nl/bestevannederland

Alsjeblieft, jouw kortingskaart! 

Heerschap

Korting bij de 
beste Albert Heijn 
van Nederland!
Albert Heijn Heerschap Heythuysen  
is benoemd tot beste Albert Heijn  
winkel van Nederland. Dat vieren  
we graag samen met JOU!

Tot en met 12 februari 2023  
ontvang je maar liefst 
10% extra kassabonkorting 
in onze winkels!
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“Ut geit neet miér”

Gerrit Tielen
* Egchel, 8 april 1953 † Venray, 30 januari 2023

echtgenoot van 
Wilma Tielen-Gerritzen

 Paul en Pia♥, Otto
 Marlie en Edwin, Noa, Yara

Correspondentieadres: Familie Tielen
Rector Thomassenstraat 16, 5987 AE Egchel

We nodigen jullie uit voor de afscheidsdienst op zaterdag 
4 februari om 11:00 uur in de zaal van de Boswachter, 
Provincialeweg 2, Maasbree. Aansluitend begeleiden wij als 
gezin, Gerrit op zijn laatste rit naar het crematorium.

Tot op het laatst
zorgzaam voor iedereen om haar heen.

Heden hebben we afscheid moeten nemen van mijn 
lieve vrouw, ‘os mam’ en trotse oma

Door Kurvers-van Eijndt
echtgenote van

Arnold Kurvers
in de leeftijd van 82 jaar.

 Panningen: Arnold
 Helden: Wil en Agnes
  Jeroen
  Michelle ♥ en Ruben
  Bailey  

Venlo, 27 januari 2023
Vosberg 30
5981 NM  Panningen

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgvonden.

De wil waas der nog wel, maar de kracht waas weg.

In liefde nemen wij afscheid van mijn lieve vrouw, ôs mam, 
schoonmoeder en trotse oma

LieSS HermanSS - SonnemanSS
12 december 1943                    29 januari 2023

Jan HermansJan Hermans
 Thijs en Leonie
   Loek
   Pim en Jill
   Kris en Maxim

 Marlies en Huub
   Chantal 
   Stan

 Marian en Jörgen

Mgr. Lemmensstraat 17
5986 AL Beringe

Wij nemen op vrijdag 3 februari in besloten kring afscheid van 
Lies, mam en oma.

24-uur bereikbaar

077 - 366 13 14
www.bobnoten.nl

Grubbenvorst | Horst | Velden

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

geeft zorgvuldig vorm aan 
een persoonlijk afscheid, 
zodat jullie met een goed 

gevoel kunnen terugkijken.

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642
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Claudia van Haeff |06-15156046

Baarlo
Kessel

Maasbree

Peet Steeghs Uitvaartzorg

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nlwww.peetsteeghsuitvaartzorg.nl
06 38 43 79 56

‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

Prins & Aod Prinse Graashook en 
De Breurkes in de LVK-finale
In de L1 studio in Maastricht hebben L1 en de Stichting LVK zondag-
avond 29 januari bekendgemaakt welke twintig vastelaovesliedjes 
zijn doorgedrongen tot de finale van het 47e Limburgs 
Vastelaovesleedjes Konkoers (LVK). Prins & Aod Prinse Graashook 
uit Grashoek en de Breurkes & APK-Side uit Panningen hebben een 
plekje in de finale weten te bemachtigen.

De prins en oud-prinsen van 
Grashoek staan vrijdag 3 febru-
ari met het nummer ‘Te gekke 
Vaste-te-te-laovend’ in de finale 
van het LVK. De Graasvraeters zijn 
als 18e te horen. Rene en Ludgard 

Scheres staan met hun nummer 
‘Fieést Club Limburg’ in de 47e 
LVK-finale. De broers mogen voor 
de 7e keer het LVK-podium betre-
den. Dit keer is hun nummer als 
19e aan de beurt.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

Computerproblemen? 
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips: 
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Optidee: persoonlijk advies, demo of 
bestelling: www.optidee.nl/peggy-
wismans 06 48 55 07 30 fb: Opti-Duur

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

Hulp voor huishoudelijke 
werkzaamheden gevraagd voor 3 uur 
per 2 weken. Tel: 06 40 99 34 47

Wij schuren en lakken nog tafels.
J. Derikx 06 10 95 42 20

Poets gevraagd voor 4 uur per week. 
Dag in onderling overleg. Locatie 
Maasbree
pvanenckevort@gmail.nl”

Hulp nodig met uw computer/iPad 
of telefoon? Dan kunt u mij bellen en 
kom ik dezelfde dag nog bij u langs. 
06 82 39 82 34

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

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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Kijk voor de oplossing 
volgende week  
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en  kolommen 
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Overdag is ze marketeer en in de avond staat ze voor of op het podium. De ene keer met een camera in de 
hand en de andere keer met een microfoon. Lange werkdagen en weinig slaap: daar heeft deze 22-jarige uit 
Kessel geen moeite mee. Ze heeft er alles voor over om haar passie voor muziek, marketing en fotografie te 
kunnen combineren. Deze week wordt Nikki Selen geplukt.

Ze is 22 lentes jong, maar heeft al 
genoeg ervaringen opgedaan in 
haar nog prille leven. Zo liet ze na de 
middelbare school Kessel achter om 
op kamers te gaan in Breda, waar 
ze ‘international media and enter-
tainment management’ ging stude-
ren. Tijdens deze opleiding leerde ze 
onder andere tv- en radioproducties 
maken, scripts te schrijven en mar-
ketingprojecten uit te voeren. “Het 
is een hele brede opleiding. Toen 
ik de opleiding begon, wist ik niet 
precies welke richting ik uiteindelijk 
op wilde. Vooral het creatieve aspect 
van de opleiding sprak me aan, en 
dat de optie bestond om in het bui-
tenland te studeren heeft me erg 
aangetrokken.”
Nikki was een ijverige studente, die 
vanwege haar brede interesses een 
extra minor en extra vakken volgde. 
Een avontuur in Amerika lag daar-
door ook in het verschiet. “Om in 
Amerika te kunnen studeren, moet 
je de beste zijn van de klas van onze 
school. Daarnaast moet je een moti-
vatiebrief schrijven en jezelf via een 
pitch verkopen. Het was dus een 
hele eer dat ik naar Amerika mocht.”

Film
Zes maanden lang verbleef Nikki 
in Flagstaff, Arizona, waar ze op 
een campus diverse lessen volgde. 
Een keuze maken in de vakken, 
was volgens Nikki erg moeilijk. “Ik 
vind veel interessant en ik wil ook 
zo veel mogelijk leren. In Amerika 
heb ik onder andere meegewerkt 
aan documentaire producties en 
een fictiefilm, een cursus tot weer-
vrouw gevolgd, lessen in sportjour-
nalistiek en televisiejournalistiek 
gekregen en de techniek achter een 
tv-productie mogen ontdekken. Ik 

heb best veel bizarre dingen mogen 
meemaken. Je komt niet makkelijk 
in de mediawereld terecht, maar de 
Amerikanen zijn wel toegankelijker op 
het gebied van televisie. Het regelen 
van een interview is bijvoorbeeld mak-
kelijker dan in Nederland, Amerikanen 
komen graag op tv”, legt Nikki uit. Haar 
klas bestond voor 20 procent uit inter-
nationale studenten, maar ondanks dat 
was de sfeer wel heel Amerikaans. “Ik 
vond het fantastisch en voelde me echt 
op mijn plek. De campus was net als in 
een film.”

Cultuurshock
Bij terugkeer viel Nikki in Nederland 
in een gat. Het was volgens haar een 
grote cultuurshock. “In Amerika reisde 
ik vaak in de weekenden, waardoor 
ik veel van het land heb kunnen zien. 
Toen ik weer bij mijn ouders en zus in 
Kessel woonde, viel me het leven even 
zwaar. Ik heb de liefste ouders en zij 
hebben alles voor me over en steunen 
me met alles, maar het was wel wen-
nen om weer bij hen te wonen. Aan 
de andere kant kan ik nu geld spa-
ren. Onder andere voor een reis naar 
Amerika. Ik heb Las Vegas, Los Angeles, 
San Francisco, de Grand Canyon, New 
York, Phoenix en Seattle bezocht tijdens 
mijn studie, maar er is nog veel meer 
te zien. Met een camper zou ik graag 
langs alle natuurparken in het westen 
willen trekken en richting de universi-
teit rijden, om vervolgens in San Diego 
te stoppen. Ook staat Nashville nog 
op mijn lijstje. In Amerika heb ik veel 
muziek gemaakt en ben ik van country-
muziek gaan houden.”

Verfrissende muziek
Nikki’s tweede passie is namelijk 
muziek. Sinds haar tienerjaren zingt 
ze al in bandjes en speelt ze piano. In 

oktober vorig jaar heeft ze samen met 
een gitarist, die ze leerde kennen bij de 
P&M sessies, de band Right Back opge-
richt. Op vrijdag 3 februari speelt de 
band voor het eerst in het Mafcentrum 
in Maasbree tijdens een rockavond. 
“Mijn eigen muzieksmaak is heel breed; 
ik hou van pop, dance, rock en bal-
lades. Onze band wil ik niet in een 
hokje plaatsen. Het is veel meer dan 
een rockband. Ik zeg meestal dat we 
stevigere muziek spelen met lekkere 
gitaren. We zullen het café op zijn kop 
zetten.” Volgens Nikki is de band hard 
op weg om een EP uit te brengen. “We 
spelen covers, maar inmiddels hebben 
we al twee eigen nummers. Iedereen 
in de band is ambitieus en denkt na 
over hoe we onze muziek nog toffer 
kunnen maken. We willen muziek uit-
brengen die verfrissend is en dus niet 
standaard.”

Marketing
Ondanks dat muziek bij Nikki op num-
mer één staat, stopt ze ook veel tijd in 
haar eigen bedrijf dat ze tijdens haar 
studie oprichtte. Door te netwerken is 
het balletje gaan rollen en heeft Nikki 
zowel fotografie- als videografieklussen 
binnengehaald. “Ik heb altijd gewerkt, 
onder andere in de wok en frietkraam 
in het dorp en ik verdiende wat geld 
met optredens. Van dat geld heb ik een 
goede camera gekocht. Onlangs heb 
ik Yes-R en Lange Frans mogen foto-
graferen. Ook mag ik bij elk optreden 
Neet oét Lottum op de foto zetten.” 
Het is volgens Nikki lastig om in de 
regio alleen rond te komen van muziek. 
Dat is de reden dat ze doordeweeks 
in Heythuysen ook nog werkt bij CYS, 
waar ze de marketing verzorgt voor 
orthopedische schoenen. “Ik ben ‘mar-
keteer by day, and musician en photo-
grapher by night.’ Het is hard werken, 

soms draai ik in een week 80 uur. Maar 
om mijn bedrijf bekender te maken, 
moet ik nu alle klussen aannemen die 
ik krijg.”
Voor zowel Maak ‘t Waor als EGOpop 
steekt Nikki de handen uit de mou-
wen om de pr te verzorgen. “EGOpop 
wordt volledig door vrijwilligers geor-
ganiseerd en bestaat uit een leuk team 
met mensen die passie hebben voor 
het vak. Het is ontzettend hard werken, 
maar we mogen trots zijn op wat we 
samen neerzetten.”

Toekomst
Hoe Nikki haar toekomst ziet, laat ze 
in het ongewisse. “Ik vind het prima 
zoals het nu gaat. Ik vind de com-
binatie van de verschillende beroe-
pen superleuk, maar muziek is echt 
mijn uitlaatklep, daarin vind ik mijn 
rust. Over de toekomst denk ik op dit 
moment niet echt na.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Nikki Selen Kessel
Geplukt

Vier generaties
Met de geboorte van dochter Lily Timmermans is er in haar familie een vierde generatie ontstaan. Lily is 
de dochter van mama Rosan Verhaegh en de kleindochter van Dorothé Verhaegh-Ottenheijm, alle drie uit 
Koningslust. Superoma Nelly Ottenheijm-van der Leeden (wonend in Sint Jozef wonen en zorg in Meijel) is 
ook supertrots.

Vier generaties
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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. 

Onderwijs weer samen in één gebouw

Nieuwe woningen in Kuukven Baarlo

Inwoners in Peel en Maas verdienen schone lucht

Afvalstoffenheffing

Afgelopen week hebben de schoolbesturen en de wethouder mevrouw Beukema laten weten dat de 
twee scholen in Maasbree gaan samenwerken onder één dak. Dit vinden wij heel belangrijk.

Kinderen in één dorp scheiden, 
vonden wij niet wenselijk. Het 
biedt kansen voor kinderen om 
elkaar beter te leren kennen door 
elkaar te ontmoeten in dezelfde 
leeromgeving. Immers woont en 
leeft de meerderheid van de kin-
deren toch in Maasbree. De onder-
wijsconcepten zijn anders en dat 
respecteren we. Het leert kinderen 

dat we geen eenheidsworst zijn, 
maar divers in het leven mogen 
staan. Na de zomervakantie gaat 
het Samenzijn in één gebouw van 
start. De Violier had mogelijkheid 
van 6 ruimtes die nu in gebruik wor-
den door De School. Fijn dat deze 
mogelijkheid en er is en dat voorko-
men is dat we heel dure gemeen-
schappelijke oplossing moesten 

zoeken in een gebouw buiten het 
centrum. We complimenteren de 
schoolbesturen en de wethouder 
met het komen tot de beste optie.

Fractie

Jarenlang heeft PvdA/GroenLinks gehamerd op het bouwen van 
sociale huurwoningen en betaalbare woningen in Kuukven in Baarlo. 
Van de kernen in de gemeente Peel en Maas heeft Baarlo de grootste 
achterstand in het bouwen van woningen. Na jarenlang aandringen 
komt er eindelijk een inhaalslag.

We zijn dan ook verheugd dat er nu 
een mooi duurzaam ontwerp ligt met 
30 procent sociale huurwoningen 
en mogelijkheden voor middenhuur 
en betaalbare koopwoningen. Er is 
veel aandacht voor groene inpassing 
en het bevorderen van meer vari-

atie in planten en dieren (biodiversi-
teit). Speciale aandacht hebben we 
gevraagd voor het zoveel mogelijk 
behouden van de huidige houtwal. 
Dit is toegezegd door het college. 
Waardering is er voor de samen-
werking met Wonen Limburg die de 

bouw van de sociale huurwonin-
gen voor haar rekening zal nemen. 
Er kan, wat ons betreft, niet snel 
genoeg met de bouw worden begon-
nen.
We zijn blij dat ons jarenlang hameren 
op meer betaalbare (huur)woningen 
en meer aandacht voor biodiversiteit, 
navolging heeft gekregen bij college 
en raad. Maar om aan de woningbe-
hoefte van onze inwoners in Baarlo 
en andere dorpskernen te voldoen, 
moeten er nog veel meer betaalbare 

(huur)woningen worden gebouwd. 
In Baarlo bijvoorbeeld is er, naast 
woningen voor starters, behoefte aan 
meer levensloopbestendige wonin-
gen voor ouderen. We roepen het 
college dan ook op om snel met nog 
meer bouwplannen te komen zodat 
wachtlijsten niet alsmaar langer wor-
den maar gaan slinken.

Fred Peeters, Commissielid

De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd. Maar lang niet goed genoeg. Zeker niet 
in Limburg. Volgens nieuw onderzoek van de GGD veroorzaakt de huidige luchtverontreiniging in 
Limburg nog steeds schade aan de gezondheid. Maatregelen zijn daarom nodig.

De GGD onderzocht de effecten van 
de luchtkwaliteit op de gezondheid 
van de Limburgers en concludeert dat 
we gemiddeld bijna elf maanden kor-
ter leven door luchtverontreiniging. 
Bij bijna één op de vijf Limburgse 

kinderen is luchtverontreiniging de 
oorzaak van hun astma. En opvallend: 
in Noord-Limburg is de luchtkwaliteit 
slechter dan in het zuiden. Ten slotte 
is de buitenlucht die we inademen 
vergelijkbaar met het passief mee-

roken van vier tot vijf sigaretten per 
dag.
Deze schokkende cijfers laten zien 
dat maatregelen aan de bron nodig 
zijn om de luchtverontreiniging te 
verminderen. Want minder blootstel-

ling levert uiteindelijk ook gezond-
heidswinst. Wat voor iedereen een 
belangrijk goed is. De Limburgse 
GGD’s roepen daarom gemeenten 
en provincie op om het belang van 
het verbeteren van de luchtkwaliteit 
voorop te blijven stellen in beleid. De 
gemeente Peel en Maas heeft zich 
al aangesloten bij het Schone Lucht 
Akkoord om te werken aan het verbe-

teren van de luchtkwaliteit. D66 Peel 
en Maas juicht deze ontwikkeling 
alleen maar toe zodat de gemeente 
met andere partners aan maatrege-
len en innovaties kan werken voor 
de verbetering van de luchtkwaliteit. 
Want gezonde lucht is een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid.

De fractie

Afvalstoffenheffing is het bedrag dat u jaarlijks betaalt voor het ophalen van het afval. Vanaf 1 janu-
ari betaalt u hiervoor 9 euro meer dan afgelopen jaar. De VVD vond het vreemd dat de kosten voor 
afval maar blijven stijgen en vroeg opheldering aan het College van B&W. Het antwoord van het 
college was verassend. 

Het college gaf aan dat de kosten 
voor afval in 2023 ongeveer net zo 
veel zijn als de opbrengsten van 
de heffingen. Boekhoudkundig 

klopt dit helemaal, immers mag 
een gemeente niet meer vragen 
dan de daadwekelijke kosten zijn. 
Wat ons echter verbaasde was 

dat de gemeente voor 2023 meer 
dan 450.000 euro in BTW in reke-
ning brengt, die u als inwoner via 
de heffingen betaald. BTW die 

gemeente van het Rijk weer terug 
ontvangt, maar die niet in minde-
ring wordt gebracht op uw reke-
ning. Zou ze dit wel doen dan zou u 
in 2023 niet 9 euro méér maar juist 
9 euro minder betalen. De VVD is 
van mening dat onze gemeente op 
deze wijze wel heel erg creatief is 
met boekhouden en vindt het jam-

mer dat inwoners, die hun afval al 
heel erg lang goed scheiden, op 
deze wijze worden gestraft voor 
hun goed gedrag.

Paul Sanders

CDA Peel en Maas

PvdA/GroenLinks

D66 Peel en Maas

VVD Peel en Maas
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Locatie

Baarlo
Baarlo
Beringe
Beringe
Beringe
Beringe
Egchel
Egchel
Egchel
Egchel
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Kessel
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Peel en Maas

Straat/omschrijving 

Braamhorst 1
Edisonweg 3
Marisbaan ong. Beringe perceel L 157
Meijelseweg 75
Meijelseweg 77
Vreedepeelweg 15
Jacobusstraat 42
Jacobusstraat 47
Muldersweg Kadstr. HDN01 Sectie G nr. 2857
Rongvenweg 15
Helenaveenseweg 35A
Vliegertsdijk 18
Loo 20 
perceel HDN01 D 5365
't Höltje 14
Ondersteweg 8
Heezestraat 2
Rooth 85
Schoolstraat 33
Vieruitersten 6A
Intrekken verkeersbesluit – Opheffen parkeerverbod
Dorpstraat 30-52 Maasbree

Bekendmakingen 
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week.  
Meer informatie over de bekendmakingen leest u op  
www.officielebekendmakingen.nl > zoekterm ‘Peel en Maas’  
U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Steunfonds inwoners 2023

Aanvragen financiële steun vanaf
6 februari 2023
In 2022 zijn de tarieven voor gas en 
elektriciteit flink gestegen door onder 
andere de oorlog in Oekraïne. Ook zijn 
de algemene kosten voor huishoudens 
gestegen door de aanhoudende inflatie. 
Door de aanhoudende prijsstijgingen 
komen veel huishoudens financieel 
in de knel. De Rijksoverheid treft al 
verschillende maatregelen om deze 
gevolgen te compenseren.

Bijvoorbeeld door het verhogen van 
de toeslagen en het prijsplafond voor 
energietarieven. Om een extra stap 
te zetten in ondersteuning heeft de 
gemeente Peel en Maas besloten de 
tijdelijke regeling ‘Steunfonds Inwoners 
Peel en Maas 2023’ open te stellen.

Financiële ondersteuning
Met het steunfonds bieden we 
inwoners in Peel en Maas financiële 
ondersteuning die in de knel komen 
bij het betalen van de noodzakelijke 
kosten voor levensonderhoud. Hiermee 
willen we voorkomen dat inwoners in 
de (problematische) schulden terecht 
komen of dat hun schulden verder 
oplopen. Voor 2023 is er 500.000 euro 
beschikbaar gesteld voor het steunfonds 
inwoners.

Voorwaarden voor het steunfonds
Om recht te hebben op financiële 
ondersteuning uit het steunfonds 
inwoners gelden de volgende 
voorwaarden:

Aanvragen steunfonds vanaf
6 februari 2023
Het aanvragen van financiële steun kan 
vanaf 6 februari 2023 via
www.peelenmaas.nl.

Onder het kopje Financiële ondersteuning 

→ Steunfonds voor inwoners vindt u 
meer informatie, de voorwaarden en het 
aanvraagformulier.

Vragen?
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar 
steunfondsinwoners@peelenmaas.nl

Type huishouden Bruto Beschikbaar privé
 jaarinkomen 2023 vermogen 2023

Gezamenlijke huishouding € 52.000,- € 15.210,-

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 45.000,- € 7.605,-

· Uw (gezins)inkomen én beschikbaar privé vermogen is lager dan:

· U kunt de noodzakelijke kosten van het bestaan niet meer betalen.
Dit zijn uw (maandelijkse) kosten voor:
· wonen (huur/hypotheek)
· gas
· elektriciteit
· water
· zorgverzekering
· vervoer
· verzekeringen
· tv/internet/telefoon
· terugbetaling van leningen/kredieten inclusief rente
· lokale lasten (gemeentelijke belastingen)
· U woont in de gemeente Peel en Maas

· U staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres 
waarop u deze bijstand aanvraagt

· U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld (geldige verblijfsvergunning).

Koffiepads en theezakjes bij het GFT-afval
Vanaf 10 januari 2023 mogen koffiepads en theezakjes mogen (met label en touwtje) 
bij het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Let op: Koffiecups (capsules) mogen niet bij 
het keukenafval en horen nog steeds bij het restafval óf je stuurt ze terug naar de 
leverancier om goed te recyclen.

Twijfelt u of iets bij GFT-afval hoort? Kijk 
dan in onze handige app: Afvalkalender 
Peel en Maas.
88 miljoen kilo extra compost
De Nederlandse koffie- en theebedrijven 
hebben hard gewerkt aan composteerbare 
koffiepads en theezakjes. 93% van de 

theezakjes en bijna 97% van alle koffiepads 
is nu composteerbaar. Dit betekent 
dat het materiaal binnen 6 weken voor 
minimaal 90% afgebroken kan worden in 
een industriële composteringsinstallatie. 
Deze wijziging levert Nederland per jaar 88 
miljoen kilo extra compost op.

Overlast door houtrook melden
Het stoken van een houtkachel, pelletkachel of open haard zorgt voor warmte 
en gezelligheid in huis. Maar het kan ook overlast geven. Bij ongunstige 
weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen.

Overlast door houtrook
Probeer dit dan eerst zelf op te lossen met 
degene die de overlast veroorzaakt. Lukt 
dat niet en heeft u hulp nodig? Dan kunt 
u terecht bij Buurtbemiddeling. Kijk voor 
informatie op de website van Vorkmeer of 
bel 077 307 7350. Buurtbemiddeling is er 
voor alle inwoners van de gemeente Peel en 

Maas, met een koophuis of een huurhuis. 
Aan Buurtbemiddeling zijn geen kosten 
verbonden.

Overlast melden bij de gemeente
Als een gesprek onvoldoende oplevert, 
kunt u overlast melden via het online 
meldingsformulier op www.peelenmaas.nl.

nieuwsgemeentegemeente

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Professionele 
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling 
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
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steunfondsinwoners@peelenmaas.nl

Type huishouden Bruto Beschikbaar privé
 jaarinkomen 2023 vermogen 2023

Gezamenlijke huishouding € 52.000,- € 15.210,-

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 45.000,- € 7.605,-

· Uw (gezins)inkomen én beschikbaar privé vermogen is lager dan:

· U kunt de noodzakelijke kosten van het bestaan niet meer betalen.
Dit zijn uw (maandelijkse) kosten voor:
· wonen (huur/hypotheek)
· gas
· elektriciteit
· water
· zorgverzekering
· vervoer
· verzekeringen
· tv/internet/telefoon
· terugbetaling van leningen/kredieten inclusief rente
· lokale lasten (gemeentelijke belastingen)
· U woont in de gemeente Peel en Maas

· U staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres 
waarop u deze bijstand aanvraagt

· U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld (geldige verblijfsvergunning).

Koffiepads en theezakjes bij het GFT-afval
Vanaf 10 januari 2023 mogen koffiepads en theezakjes mogen (met label en touwtje) 
bij het groente-, fruit- en tuinafval (gft). Let op: Koffiecups (capsules) mogen niet bij 
het keukenafval en horen nog steeds bij het restafval óf je stuurt ze terug naar de 
leverancier om goed te recyclen.

Twijfelt u of iets bij GFT-afval hoort? Kijk 
dan in onze handige app: Afvalkalender 
Peel en Maas.
88 miljoen kilo extra compost
De Nederlandse koffie- en theebedrijven 
hebben hard gewerkt aan composteerbare 
koffiepads en theezakjes. 93% van de 

theezakjes en bijna 97% van alle koffiepads 
is nu composteerbaar. Dit betekent 
dat het materiaal binnen 6 weken voor 
minimaal 90% afgebroken kan worden in 
een industriële composteringsinstallatie. 
Deze wijziging levert Nederland per jaar 88 
miljoen kilo extra compost op.

Overlast door houtrook melden
Het stoken van een houtkachel, pelletkachel of open haard zorgt voor warmte 
en gezelligheid in huis. Maar het kan ook overlast geven. Bij ongunstige 
weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen.

Overlast door houtrook
Probeer dit dan eerst zelf op te lossen met 
degene die de overlast veroorzaakt. Lukt 
dat niet en heeft u hulp nodig? Dan kunt 
u terecht bij Buurtbemiddeling. Kijk voor 
informatie op de website van Vorkmeer of 
bel 077 307 7350. Buurtbemiddeling is er 
voor alle inwoners van de gemeente Peel en 

Maas, met een koophuis of een huurhuis. 
Aan Buurtbemiddeling zijn geen kosten 
verbonden.

Overlast melden bij de gemeente
Als een gesprek onvoldoende oplevert, 
kunt u overlast melden via het online 
meldingsformulier op www.peelenmaas.nl.

nieuwsgemeentegemeente
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•  Steunfonds inwoners 2023:  
Met het steunfonds bieden 
we inwoners in Peel en Maas 
financiële ondersteuning die in 
de knel komen bij het betalen 
van de noodzakelijke kosten voor 
levensonderhoud. Hiermee willen 
we voorkomen dat inwoners in 
de (problematische) schulden 
terecht komen of dat hun 
schulden verder oplopen. Het 
aanvragen van financiële steun 
kan vanaf 6 februari 2023.

Kijk voor meer informatie op 
www.peelenmaas.nl. Ook kunt  
u hier een aanvraag indienen voor 
bijzondere bijstand, steunfonds 
Energiekosten voor verenigingen 
en stichtingen, individuele 
inkomenstoeslag en steunfonds 
inwoners 2023.

Hulp van partners

•  Collectieve zorgverzekering: 
De gemeente heeft voor inwoners 
met een laag inkomen een 
collectieve zorgverzekering 
afgesloten bij zorgverzekeraar 
VGZ. U bent dan goed verzekerd 
voor minder geld. Bij deelname in 
de collectieve verzekering geeft 
VGZ een korting op de premie  
voor de basisverzekering. U kunt 
zich online aanmelden via  
www.gezondverzekerd.nl. Op 
deze website leest u ook of u 
voldoet aan deze voorwaarden.

 
•  Jeugdfonds Sport en Cultuur: 

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur 
betaalt het lesgeld voor kinderen 
en jongeren van 4 tot 23 jaar uit 
gezinnen waar te weinig geld is 
voor een sportclub, scouting, 
muziekles, dansles of een 
andere creatieve cursus. Kijk 
voor meer informatie op www.
jeugdfondssportencultuur.nl. 

•  Kwijtschelding 
gemeentebelastingen: Het 
kan voorkomen dat u de 
gemeentelijke belastingen niet 
of niet op tijd kunt betalen. U 
kunt bij BsGW dan vragen om 
kwijtschelding. Komt u niet in 
aanmerking voor kwijtschelding? 
Vraag dan een betalingsregeling 
aan bij de gemeente. Kijk 
op www.bsgw.nl hoe u 
kwijtschelding aanvraagt. 

•  Volwassenenfonds Sport en 
Cultuur: Het Volwassenenfonds 
Sport en Cultuur helpt met het 
betalen van de contributie/
het lesgeld, wanneer u dat zelf 

Hulp van de gemeente

•  Bijzondere bijstand: Heeft u 
een laag inkomen en komt u 
voor bijzondere kosten te staan? 
Dan kunt u soms in aanmerking 
komen voor bijzondere bijstand. 
Het moet wel nodig zijn dat u 
die kosten maakt. Bijvoorbeeld 
als u kosten van bewindvoering 
of de eigen bijdrage voor 
advocaatkosten niet kunt betalen. 
We kijken daarbij naar individuele 
gevallen en naar de bijzondere 
omstandigheden. 

•  Energietoeslag 2023: Inwoners 
die in 2022 de energietoeslag van 
1300 euro hebben ontvangen, 
kunnen na toetsing van het 
inkomen voor het jaar 2023 een 
vooruitbetaling van 500 euro 
energietoeslag verwachten. 
Dit bedrag wordt automatisch 
(ambtshalve) toegekend en 
uitbetaald in de maand april 2023.  
U hoeft hier niets voor te doen.  

•  Individuele inkomenstoeslag: 
Heeft u geen reserve achter de 
hand voor onverwachte uitgaven 
en heeft u langer dan 3 jaar 
een inkomen dat lager is dan 
de bijstandsnorm? Dan komt u 
misschien in aanmerking voor een 
individuele inkomenstoeslag. 

•  Vroegsignalering: Team 
Vroegsignalering neemt bij kleine, 
beginnende schulden contact 
op om zo erger te voorkomen. 
Hoe sneller we in contact 
komen met iemand die een 
betalingsachterstand heeft, hoe 
minder hoog de achterstanden 
vaak zijn. Het is dan gemakkelijker 
op te lossen. Deze hulp is gratis.  

•  Schuldhulpverlening: Heeft 
u schulden? En kunt u er zelf 
niet meer uitkomen? Dan 
kunt u gebruik maken van 
schuldhulpverlening. Dit is 
gratis. Samen kijken we naar 
uw persoonlijke situatie en 
welke oplossingen mogelijk zijn. 
De gemeente betaalt niet uw 
schulden, maar helpt u bij het 
zoeken naar een oplossing. 

•  Steunfonds Energiekosten voor 
verenigingen en stichtingen: 
Voor het jaar 2023 is 500.000 euro 
beschikbaar voor energiekosten 
voor verenigingen en stichtingen. 
Het doel van het steunfonds 
energiekosten is het voorkomen 
van financiële problemen van 
verenigingen, stichtingen en  
andere organisaties zonder 
winstoogmerk als gevolg van de 
hoge energiekosten. 

Geldzorgen? We helpen u graag

even niet kunt. Kijk voor meer 
informatie over de aanvraag en 
voorwaarden op  
www.volwassenenfonds.nl. 

•  Goedkope energie: 
Gezondverzekerd.nl biedt 
samen met een aantal 
energieleveranciers,  
goedkopere energiecontracten 
aan de inwoners van de 
gemeente Peel en Maas. Op  
www.gezondverzekerd.nl vindt 
u tips en informatie om uw 
energiekosten te verlagen. U 
vindt er ook informatie over uw 
energiecontract.

•  Kidzz en armoede: Kidzz en 
armoede organiseert jaarlijks een 
speelgoedactie in Peel en Maas. 
Daarnaast zet deze organisatie 
zich in voor bewustwording 
rondom armoede.  
Kijk voor meer informatie op  
www.kidzzenarmoede.nl. 

•  Kledingbank Limburg: 
Kledingbank Limburg geeft 
kleding aan mensen die het op 
dat moment nodig hebben. U 
heeft een verwijzing nodig van 
een erkende hulpverlener of 
contactpersoon zoals de huisarts 
of schuldshulpverlener. Ook  
kan Stichting Vorkmeer de 
verwijzing voor u uitgeven. Op  
www.kledingbank-limburg.nl 
vindt u meer informatie. 

•  Mantelzorgers vergoedingen: 
Er bestaat geen financiële 
regeling voor mantelzorgers. 
Als mantelzorger kunt u wel 
aanspraak maken op een aantal 
vergoedingen. Zo zijn er in 

bepaalde gevallen vergoedingen 
voor reizen en parkeren, bestaat 
er individuele bijzondere bijstand 
en is er extra kinderbijslag voor 
gehandicapte kinderen. Kijk voor 
meer informatie op  
www.mantelzorgpeelenmaas.
nl.

•  Speelgoedbank Peel en 
Maas: Elk kind verdient een 
fijne verjaardag. En wat is 
nu een verjaardag zonder 
cadeautje? Daarom helpt de 
speelgoedbank ouders van 
kinderen van 4 tot 14 jaar om 
voor hun kind een leuk cadeau 
te kopen. De speelgoedbank 
geeft financieel kwetsbare 
gezinnen een cadeaubon voor 
een echt verjaardagscadeau. U 
vindt meer informatie op www.
speelgoedbankpeelenmaas.nl.

•  Studietoeslag: Als u staat 
ingeschreven als student aan het 
mbo, hbo of universiteit,  
kunt u geld krijgen voor uw 
opleiding: studiefinanciering.  
Op www.duo.nl leest u hier  
meer over. 

•  Voedselbank: Als u een laag 
inkomen heeft en niet genoeg 
overhoudt voor eten en kleding, 
kunt u naar de voedselbank gaan. 
Hier kunt u 1 keer per week een 
voedselpakket ophalen. Met dit 
pakket doet u een paar dagen. 
Er zit bijvoorbeeld brood, beleg 
en groenten in. U vraagt een 
voedselpakket aan op www.
voedselbank-peelenmaas.nl. 

•  Stichting Leergeld: Alle kinderen 
moeten mee kunnen doen aan 

Hulp voor ondernemers

•  Bijstand voor zelfstandigen: 
Hebt u als zelfstandig 
ondernemer financiële 
ondersteuning nodig? U kunt 
in bepaalde gevallen bij de 
gemeente financiële bijstand 
aanvragen. Bijvoorbeeld 
een (renteloze) lening of een 
aanvulling op uw inkomen. Deze 
ondersteuning krijgt u op basis 
van het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz). U vraagt de 
bijstand aan bij de gemeente. 

•  Tegemoetkoming 
Energiekosten voor 
MKB-ondernemers: De 
Tegemoetkoming Energiekosten 
energie-intensief mkb (TEK) biedt 
een tijdelijke tegemoetkoming 
voor mkb-ondernemingen 
waarvan de energiekosten 
minimaal 7% uitmaken van de 
totale omzet. Met behulp van 
deze tegemoetkoming krijgt u 
als energie-intensieve mkb’er 
meer adem om uw bedrijfsmodel 
toekomstbestendig te maken. 
TEK is nog niet open. Aanvragen 
kan naar verwachting in het 1e 
kwartaal van 2023. De precieze 
datum maakt de Rijksoverheid 
voor Ondernemend Nederland  
zo snel mogelijk bekend op  
www.rvo.nl.  

Komt u er zelf niet uit?
U kunt bij geldzorgen zelf contact opnemen met de gemeente Peel en 
Maas. Dat kan ook als u nog geen schulden of betalingsachterstanden 
heeft. De gemeente gaat samen met u op zoek naar oplossingen die u  
verder helpen.

Bel 077 306 6666 of mail naar schuldhulpverlening@peelenmaas.nl  
met uw naam, adres en telefoonnummer. Dan nemen wij contact met u op. 

In 2022 zijn de tarieven voor gas en elektriciteit flink gestegen door onder andere de oorlog in Oekraïne. Ook zijn de algemene 
kosten voor huishoudens gestegen door de aanhoudende inflatie.  Door de aanhoudende prijsstijgingen komen veel huishoudens 
financieel in de knel. Ook huishoudens die daar eerder weinig moeite mee hadden. Aan stijgende prijzen kunt u niets veranderen, 
maar u kunt wél hulp zoeken als u in de problemen komt. Dit is misschien niet altijd even makkelijk. Maar we kijken graag samen 
met u naar een oplossing. 

activiteiten die te maken hebben 
met school, sport, cultuur en/
of vrije tijd. Als daar even geen 
geld voor is, kan Leergeld Peel en 
Maas helpen met het betalen van 
contributie. Ook kan de stichting 
hulp bieden bij het aanschaffen 
van bijvoorbeeld een fiets of een 
computer. Om een aanvraag in 
te dienen, kunt u, als ouder of 
verzorger, telefonisch, per e-mail 
of via het online contactformulier 
op www.leergeld.nl/
peelenmaas contact opnemen 
met Stichting Leergeld Peel en 
Maas.

•  De Wegwijzer Vorkmeer: Soms 
is het niet makkelijk om grip te 
houden op uw geld. Daarom 
kan Vorkmeer u helpen met 
informatie, tips en hulpmiddelen. 
Want inzicht in uw financiën helpt 
u te voorkomen dat er financiële 
problemen ontstaan. Op  
www.vorkmeer.nl leest u meer 
informatie over deze organisatie 
in Peel en Maas. 

•  Sociale Verzekeringsbank: 
Bent u een oudere en heeft u 
geen volledige AOW? Dan kunt 
u misschien een AIO-aanvulling 
krijgen. U vraagt de AIO-
aanvulling aan op www.svb.nl.
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•  Steunfonds inwoners 2023:  
Met het steunfonds bieden 
we inwoners in Peel en Maas 
financiële ondersteuning die in 
de knel komen bij het betalen 
van de noodzakelijke kosten voor 
levensonderhoud. Hiermee willen 
we voorkomen dat inwoners in 
de (problematische) schulden 
terecht komen of dat hun 
schulden verder oplopen. Het 
aanvragen van financiële steun 
kan vanaf 6 februari 2023.

Kijk voor meer informatie op 
www.peelenmaas.nl. Ook kunt  
u hier een aanvraag indienen voor 
bijzondere bijstand, steunfonds 
Energiekosten voor verenigingen 
en stichtingen, individuele 
inkomenstoeslag en steunfonds 
inwoners 2023.

Hulp van partners

•  Collectieve zorgverzekering: 
De gemeente heeft voor inwoners 
met een laag inkomen een 
collectieve zorgverzekering 
afgesloten bij zorgverzekeraar 
VGZ. U bent dan goed verzekerd 
voor minder geld. Bij deelname in 
de collectieve verzekering geeft 
VGZ een korting op de premie  
voor de basisverzekering. U kunt 
zich online aanmelden via  
www.gezondverzekerd.nl. Op 
deze website leest u ook of u 
voldoet aan deze voorwaarden.

 
•  Jeugdfonds Sport en Cultuur: 

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur 
betaalt het lesgeld voor kinderen 
en jongeren van 4 tot 23 jaar uit 
gezinnen waar te weinig geld is 
voor een sportclub, scouting, 
muziekles, dansles of een 
andere creatieve cursus. Kijk 
voor meer informatie op www.
jeugdfondssportencultuur.nl. 

•  Kwijtschelding 
gemeentebelastingen: Het 
kan voorkomen dat u de 
gemeentelijke belastingen niet 
of niet op tijd kunt betalen. U 
kunt bij BsGW dan vragen om 
kwijtschelding. Komt u niet in 
aanmerking voor kwijtschelding? 
Vraag dan een betalingsregeling 
aan bij de gemeente. Kijk 
op www.bsgw.nl hoe u 
kwijtschelding aanvraagt. 

•  Volwassenenfonds Sport en 
Cultuur: Het Volwassenenfonds 
Sport en Cultuur helpt met het 
betalen van de contributie/
het lesgeld, wanneer u dat zelf 

Hulp van de gemeente

•  Bijzondere bijstand: Heeft u 
een laag inkomen en komt u 
voor bijzondere kosten te staan? 
Dan kunt u soms in aanmerking 
komen voor bijzondere bijstand. 
Het moet wel nodig zijn dat u 
die kosten maakt. Bijvoorbeeld 
als u kosten van bewindvoering 
of de eigen bijdrage voor 
advocaatkosten niet kunt betalen. 
We kijken daarbij naar individuele 
gevallen en naar de bijzondere 
omstandigheden. 

•  Energietoeslag 2023: Inwoners 
die in 2022 de energietoeslag van 
1300 euro hebben ontvangen, 
kunnen na toetsing van het 
inkomen voor het jaar 2023 een 
vooruitbetaling van 500 euro 
energietoeslag verwachten. 
Dit bedrag wordt automatisch 
(ambtshalve) toegekend en 
uitbetaald in de maand april 2023.  
U hoeft hier niets voor te doen.  

•  Individuele inkomenstoeslag: 
Heeft u geen reserve achter de 
hand voor onverwachte uitgaven 
en heeft u langer dan 3 jaar 
een inkomen dat lager is dan 
de bijstandsnorm? Dan komt u 
misschien in aanmerking voor een 
individuele inkomenstoeslag. 

•  Vroegsignalering: Team 
Vroegsignalering neemt bij kleine, 
beginnende schulden contact 
op om zo erger te voorkomen. 
Hoe sneller we in contact 
komen met iemand die een 
betalingsachterstand heeft, hoe 
minder hoog de achterstanden 
vaak zijn. Het is dan gemakkelijker 
op te lossen. Deze hulp is gratis.  

•  Schuldhulpverlening: Heeft 
u schulden? En kunt u er zelf 
niet meer uitkomen? Dan 
kunt u gebruik maken van 
schuldhulpverlening. Dit is 
gratis. Samen kijken we naar 
uw persoonlijke situatie en 
welke oplossingen mogelijk zijn. 
De gemeente betaalt niet uw 
schulden, maar helpt u bij het 
zoeken naar een oplossing. 

•  Steunfonds Energiekosten voor 
verenigingen en stichtingen: 
Voor het jaar 2023 is 500.000 euro 
beschikbaar voor energiekosten 
voor verenigingen en stichtingen. 
Het doel van het steunfonds 
energiekosten is het voorkomen 
van financiële problemen van 
verenigingen, stichtingen en  
andere organisaties zonder 
winstoogmerk als gevolg van de 
hoge energiekosten. 

Geldzorgen? We helpen u graag

even niet kunt. Kijk voor meer 
informatie over de aanvraag en 
voorwaarden op  
www.volwassenenfonds.nl. 

•  Goedkope energie: 
Gezondverzekerd.nl biedt 
samen met een aantal 
energieleveranciers,  
goedkopere energiecontracten 
aan de inwoners van de 
gemeente Peel en Maas. Op  
www.gezondverzekerd.nl vindt 
u tips en informatie om uw 
energiekosten te verlagen. U 
vindt er ook informatie over uw 
energiecontract.

•  Kidzz en armoede: Kidzz en 
armoede organiseert jaarlijks een 
speelgoedactie in Peel en Maas. 
Daarnaast zet deze organisatie 
zich in voor bewustwording 
rondom armoede.  
Kijk voor meer informatie op  
www.kidzzenarmoede.nl. 

•  Kledingbank Limburg: 
Kledingbank Limburg geeft 
kleding aan mensen die het op 
dat moment nodig hebben. U 
heeft een verwijzing nodig van 
een erkende hulpverlener of 
contactpersoon zoals de huisarts 
of schuldshulpverlener. Ook  
kan Stichting Vorkmeer de 
verwijzing voor u uitgeven. Op  
www.kledingbank-limburg.nl 
vindt u meer informatie. 

•  Mantelzorgers vergoedingen: 
Er bestaat geen financiële 
regeling voor mantelzorgers. 
Als mantelzorger kunt u wel 
aanspraak maken op een aantal 
vergoedingen. Zo zijn er in 

bepaalde gevallen vergoedingen 
voor reizen en parkeren, bestaat 
er individuele bijzondere bijstand 
en is er extra kinderbijslag voor 
gehandicapte kinderen. Kijk voor 
meer informatie op  
www.mantelzorgpeelenmaas.
nl.

•  Speelgoedbank Peel en 
Maas: Elk kind verdient een 
fijne verjaardag. En wat is 
nu een verjaardag zonder 
cadeautje? Daarom helpt de 
speelgoedbank ouders van 
kinderen van 4 tot 14 jaar om 
voor hun kind een leuk cadeau 
te kopen. De speelgoedbank 
geeft financieel kwetsbare 
gezinnen een cadeaubon voor 
een echt verjaardagscadeau. U 
vindt meer informatie op www.
speelgoedbankpeelenmaas.nl.

•  Studietoeslag: Als u staat 
ingeschreven als student aan het 
mbo, hbo of universiteit,  
kunt u geld krijgen voor uw 
opleiding: studiefinanciering.  
Op www.duo.nl leest u hier  
meer over. 

•  Voedselbank: Als u een laag 
inkomen heeft en niet genoeg 
overhoudt voor eten en kleding, 
kunt u naar de voedselbank gaan. 
Hier kunt u 1 keer per week een 
voedselpakket ophalen. Met dit 
pakket doet u een paar dagen. 
Er zit bijvoorbeeld brood, beleg 
en groenten in. U vraagt een 
voedselpakket aan op www.
voedselbank-peelenmaas.nl. 

•  Stichting Leergeld: Alle kinderen 
moeten mee kunnen doen aan 

Hulp voor ondernemers

•  Bijstand voor zelfstandigen: 
Hebt u als zelfstandig 
ondernemer financiële 
ondersteuning nodig? U kunt 
in bepaalde gevallen bij de 
gemeente financiële bijstand 
aanvragen. Bijvoorbeeld 
een (renteloze) lening of een 
aanvulling op uw inkomen. Deze 
ondersteuning krijgt u op basis 
van het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz). U vraagt de 
bijstand aan bij de gemeente. 

•  Tegemoetkoming 
Energiekosten voor 
MKB-ondernemers: De 
Tegemoetkoming Energiekosten 
energie-intensief mkb (TEK) biedt 
een tijdelijke tegemoetkoming 
voor mkb-ondernemingen 
waarvan de energiekosten 
minimaal 7% uitmaken van de 
totale omzet. Met behulp van 
deze tegemoetkoming krijgt u 
als energie-intensieve mkb’er 
meer adem om uw bedrijfsmodel 
toekomstbestendig te maken. 
TEK is nog niet open. Aanvragen 
kan naar verwachting in het 1e 
kwartaal van 2023. De precieze 
datum maakt de Rijksoverheid 
voor Ondernemend Nederland  
zo snel mogelijk bekend op  
www.rvo.nl.  

Komt u er zelf niet uit?
U kunt bij geldzorgen zelf contact opnemen met de gemeente Peel en 
Maas. Dat kan ook als u nog geen schulden of betalingsachterstanden 
heeft. De gemeente gaat samen met u op zoek naar oplossingen die u  
verder helpen.

Bel 077 306 6666 of mail naar schuldhulpverlening@peelenmaas.nl  
met uw naam, adres en telefoonnummer. Dan nemen wij contact met u op. 

In 2022 zijn de tarieven voor gas en elektriciteit flink gestegen door onder andere de oorlog in Oekraïne. Ook zijn de algemene 
kosten voor huishoudens gestegen door de aanhoudende inflatie.  Door de aanhoudende prijsstijgingen komen veel huishoudens 
financieel in de knel. Ook huishoudens die daar eerder weinig moeite mee hadden. Aan stijgende prijzen kunt u niets veranderen, 
maar u kunt wél hulp zoeken als u in de problemen komt. Dit is misschien niet altijd even makkelijk. Maar we kijken graag samen 
met u naar een oplossing. 

activiteiten die te maken hebben 
met school, sport, cultuur en/
of vrije tijd. Als daar even geen 
geld voor is, kan Leergeld Peel en 
Maas helpen met het betalen van 
contributie. Ook kan de stichting 
hulp bieden bij het aanschaffen 
van bijvoorbeeld een fiets of een 
computer. Om een aanvraag in 
te dienen, kunt u, als ouder of 
verzorger, telefonisch, per e-mail 
of via het online contactformulier 
op www.leergeld.nl/
peelenmaas contact opnemen 
met Stichting Leergeld Peel en 
Maas.

•  De Wegwijzer Vorkmeer: Soms 
is het niet makkelijk om grip te 
houden op uw geld. Daarom 
kan Vorkmeer u helpen met 
informatie, tips en hulpmiddelen. 
Want inzicht in uw financiën helpt 
u te voorkomen dat er financiële 
problemen ontstaan. Op  
www.vorkmeer.nl leest u meer 
informatie over deze organisatie 
in Peel en Maas. 

•  Sociale Verzekeringsbank: 
Bent u een oudere en heeft u 
geen volledige AOW? Dan kunt 
u misschien een AIO-aanvulling 
krijgen. U vraagt de AIO-
aanvulling aan op www.svb.nl.
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Column
Kwetsbaar
Tot voor kort had ik nog nooit 
gehoord van Andrew Tate. Toch 
heeft deze Amerikaans-Britse 
ex-kickbokser al heel lang een 
grote invloed op veel jongens 
en jonge mannen. Via de sociale 
media houdt hij hen voor niet 
te twijfelen aan zichzelf, maar 
vooral zelfbewust te zijn. Daar 
is niks mis mee, zou je zeggen. 
Nee, behalve dan dat zijn advie-
zen wel erg veel geld kosten. 
Daar komt nog bij dat de weg die 
hij wijst een vreselijke macho-
weg is. Een echte man moet 
indruk maken. Door jezelf groot 
te maken door veel geld uit te 
geven, dure auto’s te rijden en 
het versieren van zoveel mogelijk 
vrouwen, maak je indruk en oog 
je belangrijk. Maar kortgeleden 
werd Tate in Roemenië opgepakt 
onder verdenking van vrou-
wenhandel. Zijn aandacht voor 
vrouwen was toch vooral om zijn 
eigen ego te versterken en zijn 
portemonnee te vullen. Zijn grote 
dure auto’s zijn inmiddels in 
beslag genomen. Zijn grote ego 
zal in de cel wel flink gekrom-
pen zijn. Natuurlijk begrijp ik 
dat onzekere puberjongens naar 
zo’n vent opkijken. Goede looks, 
mooie praatjes, geslaagd in vele 
opzichten van het leven: wie wil 
niet zo leven?
Maar als je beter kijkt naar Tate 
en mensen zoals hij, dan lijkt het 
mij dat ze zich sterk voordoen 
omdat ze niet om kunnen gaan 
met hun eigen zwakte. Al die 
opgeklopte buitenkant om een 
onzekere binnenkant te verber-
gen. Maar is zwakheid dan zo 
erg? Zijn we niet allemaal zwak 
en kwetsbaar? Maar word je niet 
gelukkiger als je jezelf accep-
teert zoals je bent? Ook in je 
kwetsbaarheid. Pas dan kun je 
je eigen weg vinden en verder 
gaan. Ik heb zeker geen foto van 
Tate aan de muur. Nee, maar 
wel een afbeelding van hem die 
omwille van ons mensen zwak 
is geworden, Jezus de gekrui-
sigde. Hij die mensen, die zich 
mislukt voelden, juist het gevoel 
gaf dat ze wel meetelden. Ik heb 
geleerd dat we niet groot, sterk, 
en indrukwekkend hoeven te 
leven om als mens waardevol te 
zijn. We mogen zijn wie we zijn, 
en dat is goed genoeg. Ook in je 
zwakte kun je sterk zijn.

Pastoor Peter van der Horst

Pastoraaltje

I ngezonden b r ief

De megastallen van Peel en Maas
Ik begrijp net als briefschrijver Rob van Dijk in HALLO van 5 januari niet dat elders boeren moeten stop-
pen en voor veel miljoenen euro’s uitgekocht worden, terwijl er in Peel en Maas plannen zijn voor het 
realiseren van megastallen voor tienduizenden varkens. Maar ik wil hier nog iets aan toevoegen waar ik 
heel veel moeite mee heb, en waar eigenlijk te weinig over gesproken wordt: het dierenwelzijn en het 
korte, ellendige leven van de varkens.

Het is aan de orde van de dag: een 
bevalling van een zeug die niet bij 
haar biggetjes kan komen omdat ze 
vastzit in een kraamkooi. Wanneer 
de biggetjes drie dagen oud zijn, 
worden de staartjes zonder verdo-
ving afgebrand. Daarna mogen ze 
de rest van hun leven, ongeveer zes 
maanden, doorbrengen in kale hok-
ken waar ze zich vervelen en niet de 
ruimte hebben om hun natuurlijke 

gedrag te vertonen. Scharrelen in de 
modder zit er voor hen niet in. Als ze 
vetgemest zijn, worden ze naar het 
slachthuis vervoerd. Zonder ooit zon, 
lucht of weide gezien te hebben.
Een megastal voor 30.000 biggen 
kan ieder jaar 60.000 biggen vet-
mesten voor de slacht. Dat betekent 
dat elke week 1.200 varkens naar 
de slachterij vervoerd worden, de 
meeste bestemd voor de export.

En dan nog een ander punt, name-
lijk fijnstof en andere schadelijke 
stoffen. Het krachtveevoer voor de 
varkens wordt uit andere continen-
ten geïmporteerd en veroorzaakt 
in Nederland een enorm mestover-
schot, met grote gevolgen voor onze 
gezondheid en het milieu. Ze hebben 
niet alleen een negatieve invloed 
op onze gezondheid, maar ook op 
de natuurgebieden in de omgeving, 

zoals de Heldense en Kesselse bos-
sen, het Leudal en de Peel.
Tot slot: ik heb het plan van varkens-
houder Rutten bekeken en vind het 
vreemd dat pal naast de megastallen 
ook woningen voor arbeidsmigran-
ten gerealiseerd worden. Wat voor 
Nederlanders niet kan of mag, mag 
dat wél voor arbeidsmigranten? Die 
mensen komen hier om te werken 
en moeten evenals de Nederlanders 
ook in een veilige omgeving kunnen 
werken en wonen.

Henny Scheepers, Egchel

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan 
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die 
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Bespreking poll week 04

We kunnen er niet meer omheen. De digitalisering in het middelbare onderwijs is in volle gang. Boeken worden steeds vaker ingewisseld voor 
tablets en schrijven wordt veel vaker vervangen door typen. Zorgt deze digitalisering voor beter en passender onderwijs? Of zorgen de tablets 
voor afleiding en voor  vierkante ogen  bij de leerlingen? 

Steeds vaker worden boeken vervangen door 
tablets. In de toekomst zullen boeken waarschijn-
lijk helemaal verdwijnen uit het klaslokaal. Het 
meezeulen van een zware boekentas lijkt daar-
mee voor leerlingen voorgoed verleden tijd. Jan 
Timmermans vraagt zich af of dat wel zo’n goede 
ontwikkeling is. “Het beste is nog altijd en-en”, 
laat hij in een reactie weten. Ook Lucia Rama-
kers is geen voorstander van de digitalisering, 
zo verduidelijkt ze middels een handgeschreven 

brief. “Wij klikken ons geheugen weg. Wie vandaag 
wordt geboren zal een kwart van zijn leven achter 
een beeldscherm doorbrengen. Ons denkwerk wordt 
overgenomen door de computer, internet en de 
smartphone”, schrijft ze.
Ze wijst in haar reactie op het boek ‘Digitale demen-
tie: hoe wij ons verstand kapotmaken’, van auteur 
Manfred Spitzer. “Hij is één van de belangrijkste neu-
rologen van Duitsland. Zijn boek was een besteseller 
en werd in veertien landen vertaald. Hij waarschuwt 

voor geheugenstoornissen, ontwikkelingsstoornissen 
en hersenbeschadiging. Ik denk dat de bewering ‘een 
kwart van het leven’ nog aan de lage kant is. Nog 
voor kinderen kunnen lopen hebben ze al een tablet 
in hun kuistjes. Daarna volgt de basisschool. Wij laten 
mijns insziens verslaving toe in Nederland, op allerlei 
gebieden. Ik ben een leek, maar toch dacht ik toen 
gokken via internet mogelijk werd in Nederland ‘mijn 
hemel, kunnen ze dan niet bedenken wat voor gevol-
gen dit heeft?’”, uit ze haar zorgen. 

Zelfrijdende auto’s, de nieuwste opsporingstechnieken en fraudedetectie maken allemaal gebruik van kunstmatige intelligentie. Maar ook de 
aanbevolen video’s op je Instagram of YouTube worden bepaald door een zelflerend algoritme. Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te 
denken uit onze maatschappij en groeit ontzettend hard. Maar hoe blij moeten we zijn met deze ontwikkelingen? Brengt kunstmatige intelligen-
tie niet meer kwaad dan goed op de tafel? 

De laatste jaren is de ontwikkeling van kunst-
matige intelligentie zo hard gegaan, dat com-
puters langzaamaan slimmer zijn geworden dan 
de mens. Daarnaast draagt kunstmatige intel-
ligentie ook bij aan het opsporen van ziektes in 
een vroeg stadium waardoor mensen eerder en 
beter geholpen kunnen worden. Maar ook het 
gedrag van mensen kan steeds beter voorspeld 

worden, waardoor criminelen sneller gepakt kunnen 
worden. Helaas heeft kunstmatige intelligentie ook 
een keerzijde. Waar de hyperintelligente compu-
ters gebruikt kunnen worden om criminaliteit aan 
te pakken, kunnen criminelen dezelfde technologie 
gebruiken om het tegenovergestelde te bewerkstel-
ligen. Drones die op basis van foto’s mensen kun-
nen uitschakelen zijn dichterbij dan je denkt. Veel 

kunstmatige intelligentie tools leren van een onuit-
puttelijke bak aan data. Maar als ze ons gedrag op 
Twitter gaan gebruiken om zelf te leren, krijgen we 
dan geen computers die een verkeerd wereldbeeld 
krijgen?

Kunstmatige intelligentie doet meer goed dan 
kwaad, wat vindt u?

Kunstmatige intelligentie doet meer goed dan kwaad

De digitalisering in het middelbare onderwijs is een slechte zaak

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaasPoll

I ngezonden b r ief

38.000 meer varkens in Egchel
Vanaf 1973 heb ik 42 jaar bij het Staatsbosbeheer als boswachter in de Peel gewerkt. Daar heb ik het prille 
begin van de intensieve veehouderij meegemaakt. Ik volg dit nog steeds. In de HALLO van 19 januari 
staan twee ingezonden brieven: ‘Het klimaat en 38.000 varkens’, en ‘Varkens in nood, Egchel in nood’. De 
briefschrijvers zijn bezorgd over de toekomst van kinderen en kleinkinderen in een vernielde leefomge-
ving met 38.000 varkens méér in Egchel.

Twee voorbeelden illustreren de 
omvang van het ammoniakprobleem 
door overbemesting. Voorbeeld 1: 
rond 1980 heeft een coniferenkwe-
kerij in Sevenum een groot deel 
van haar planten kunnen afschrij-
ven. Er lagen diverse veehoude-
rijen. De coniferen waren verbrand 
door ammoniak, omdat ze daar niet 
tegen konden. Voorbeeld 2: vanaf de 
Midden-Peelweg richting Venray ligt 
aan de Deurnseweg een natuurreser-

vaat van 35 hectare, de Rouwkuilen. 
Dat was in begin tachtiger jaren een 
dennenbos met een groot, kostbaar 
Peelven met veel veenmos. Er lig-
gen daar grote intensieve veehoude-
rijen. Het dennenbos en het Peelven 
stierven door de zeer hoge ammo-
niakuitstoot af. Het bos stortte letter-
lijk in. Mensen die bij het reservaat 
woonden, vertrokken. De stank was 
niet te harden, en hun huis zat bar-
stensvol met vliegen. Ammoniak 

verbindt zich agressief met andere 
chemische stoffen in de lucht, waar-
onder CO2. Via regen komen deze 
stoffen in de bodem terecht. De 
Radboud-universiteit van Nijmegen 
heeft hiernaar onderzoek gedaan. 
CO2 komt wereldwijd vrij bij verbran-
ding van fossiele brandstoffen uit 
de grond en hout door verkeer en 
industrie. Dit zorgt voor veel fijnstof. 
CO2 is zwaarder dan lucht. Toch ligt 
het niet op de grond. Door luchtcircu-

latie wordt het namelijk verspreid en 
hangt als een deken vlak boven ons in 
de lucht. Aardwarmte en ammoniak 
kunnen daardoor niet weg. Er vindt 
dus geen vermenging met hogere 
luchtlagen plaats. De aarde warmt 
hierdoor verder op en de ammoniak 
blijft. In onze leefomgeving komen 
steeds meer aandoeningen aan lon-
gen en luchtwegen voor. Er is maar 
één oplossing: drastische verkleining 
van de veestapel, en vergroening van 
verkeer en industrie. Wat te denken 
van een urgenda-procedure?  

Wim Cruijsberg,  
Dr. Joostenstraat Panningen

opinie \ 0202 
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WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN

WERKZAAMHEDEN  
Elke week op donderdag, vrijdag of zaterdagochtend 
de HALLO krant bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 

PANNINGEN RONDOM RINGOVENSTRAAT

WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS 
VOOR DE VOLGENDE ROUTES

PANNINGEN RONDOM SCHOUTENRING

HELDEN RONDOM STERAPPEL

BAARLO RONDOM KUUKVEN

KESSEL RONDOM BEESELSEWEG

PSV de Cavaliers Helden 
valt in de prijzen
De Maasruiters in Kessel organiseerde een springwedstrijd bij 
manege de Cavaliers. Nikki Hanssen won zaterdag 28 januari met een 
heel strakke barrage de 1.10 meter rubriek springen met Domino. 
Met Nova behaalde ze de 13e prijs. Layla Peeters reed met Myqua in 
de klasse B naar een 14e prijs. Zondag 29 januari reed Damae 
Hanssen in Asten mee in het 1.10 meter en behaalde een 7e prijs met 
Larinda. Helma Cox ging zondag van start in Asten-Heusden in de 
klasse L2 dressuur en won met Balou de tweede prijs.

Tal van prijzen in de wacht gesleept
Succesvol weekend voor SC Pareja
In totaal reisden 43 turnsters van SC Pareja het weekend van 28 en 29 januari af naar Voerendaal om daar 
hun tweede team- of individuele wedstrijd te turnen. In Zuid-Limburg werden tal van prijzen in de wacht 
gesleept. 

Op zaterdag turnden acht senioren 
van divisie 4 hun individuele wed-
strijd. Bijna allemaal wisten ze zich te 
plaatsen voor de finale meerkamp. 
In dezelfde wedstrijd trad ook team 1 
van niveau 5 aan. Dit team eindigde 
zowel in de wedstrijd als in de sei-
zoensuitslag als tweede. In de vol-
gende wedstrijd was het de beurt aan 
de drie junioren in divisie 3. Maud 
Sillekens behaalde hier een welver-
diende tweede plaats. In de derde 
wedstrijd was team 2 van niveau 5 
aan de beurt. Dit team reikte niet 
alleen tot de eerste plaats, maar werd 
ook seizoenskampioen. In de laatste 

wedstrijd zetten de junioren van divi-
sie 4 hun beste beentje voor. Het team 
eindigde als eerste. Misschien nog wel 
verrassender was dat Mirthe Ebisch 
het hoogste podium mocht betreden. 
De zondag begon met het niveau 6 
team in poule 2. Alle drie de turnsters 
turnden een mooie wedstrijd. Het 
team eindigde als tweede in de wed-
strijd en als derde in de seizoenspoule. 
In dezelfde wedstrijd traden ook de 
meiden van supplement G aan voor 
hun tweede wedstrijd, zowel als team 
als individueel. Als team eindigden ze 
als eerste. Bij de individuele uitslag 
bestond het gehele podium uit leden 

van SC Pareja: Lize Coppus (1), Milou 
Deckers (2) en Juul Janssen (3). In de 
laatste wedstrijd van het weekend 
turnde Gielke Verhaeg haar tweede 
plaatsingswedstrijd. Net als de vorige 
keer werd ze vierde in de jeugddivisie 
2, waarmee ze zich plaatste voor de 
halve finale landelijk. Verder turnde 
het team van niveau 4 zijn derde wed-
strijd. Ondanks enkele foutjes pakten 
de meiden goed door. Ze eindigden 
als eerste in de wedstrijd en werden 
ook nog eens seizoenskampioen. 

Tekst: SC Pareja

Volleybalsters winnen met 3-1
Belangrijke zege VC Kessel in derby
De dames van VC Kessel speelden zaterdag 28 januari de derby tegen Klaverblad/HHC uit Horn. De ontmoe-
ting was tevens een tweestrijd tussen de gebroeders Maessen: Richard is coach van Horn, Nico van VC Kessel. 
Voor de tweede keer dit seizoen trok Nico aan het langste eind, ditmaal met 3-1. 

VC Kessel liet zich in de eerste helft 
van de eerste set overrompelen door 
het enthousiasme en de servicedruk 
van de meiden van Horn. Na een 
goede servicebeurt van Anne van den 
Beucken kwam het tot 15-15. Toch kon 
Kessel nog steeds niet overtuigen in 
servicepass en aanval. Daardoor ging 
de eerste set naar Horn met 18-25. 

VC Kessel begon ook de tweede set 
matig. Na een inhaalslag kwam het op 
voorsprong maar het liet na het laat-
ste punt te scoren. Hierdoor werd het 
nog een ware uitputtingsslag, want 
pas bij 31-29, na kansen over en weer 
om de set uit te maken, namen de 
Kesselse dames het laatste punt voor 
setwinst in ontvangst. In de derde en 

vierde set had VC Kessel de spirit weer 
te pakken. Horn zakte meer en meer 
weg. Door aanvallend en serverend 
meer druk te leggen ging de derde 
set met 25-11 naar Kessel en de vierde 
met 25-16.

Tekst: Anouk Rutten / VC Kessel

Succes voor Judoclub Helden in 
Roermond
Judoclub Helden nam zondag 29 januari deel aan het Limburgs kampioenschap tot 18 jaar. In Roermond 
werd zo goed gepresteerd dat Judoclub Helden over twee weken liefst elf leden mag afvaardigen naar 
het Nederlands kampioenschap. 

Isis van Dril en Marlouk Colbers 
staken er met kop en schouders 
bovenuit en werden allebei kam-
pioen. Vian van Dril judode goed 
tegen een wildere tegenstandster, 
die ze tweemaal wist te verslaan. 
Hierdoor eindigde ook Vian als eer-
ste. De tegenstander van Benjamin 
Smits was geveld door ziekte. Dit 
betekende een automatische eerste 
plaats voor Benjamin. Levi Lijssen 
verraste zijn tegenstander in de 
halve finale binnen 10 seconden. 

In de daaropvolgende finale moest 
hij zijn meerdere erkennen in zijn 
tegenstander. Niels van den Berg 
werd door dezelfde tegenstander in 
de kwartfinale verrast. In de ver-
liezersronde knokte hij zich terug 
tot een derde plaats. Daisy van Os 
en Milou Verlaek wonnen allebei 
eenmaal en werden daarmee ook 
derde. Romy Zegers was de jongste 
deelneemster. Ze wist maar liefst 
driemaal te winnen en eindigde 
hiermee op de derde plaats. Nayden 

Bos liet fantastisch judo zien. Hij 
scoorde twee geweldige ippons 
tegen de uiteindelijke kampioen en 
de nummer vier in zijn poule. Door 
verlies van de nummers vijf en twee 
eindigde hij als derde in de poule. 
Bo van den Brand werd eveneens 
derde. Kimberly van de Asdonk, Line 
Bos, Demi Zegers en Ryan Dielissen 
eindigden net buiten het podium. 

Tekst: Judoclub Helden
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HZPC synchroonzwemmen 
achtste op NK
De seniorengroep van HZPC synchroonzwemmen nam in het 
weekend van 28 en 29 januari deel aan de Nederlandse 
kampioenschappen in Zwolle. Een fraaie achtste plaats was het 
resultaat. 

Na vele jaren was het dit jaar 
eindelijk weer zover: de meiden 
van de seniorengroep van HZPC 
synchroonzwemmen hadden zich 
weten te kwalificeren voor het 
NK. Op zaterdag werd de techni-
sche uitvoering gezwommen en 
op zondag stond de vrije uitvoe-
ring op het programma. Onder 

leiding van de trainsters Ellen 
Jenniskens en Anouk-Elaine Duijs 
werd een mooie achtste plaats 
van Nederland behaald. Met een 
puntentotaal van 117,5041 kij-
ken de meiden terug op een zeer 
geslaagd weekend. 

Tekst: HZPC

Baarlo maakt in slotfase het 
verschil in Helden
VV Baarlo trad zondag 29 januari aan tegen Helden. Op een win-
terkoud sportpark Kerkeböske beslisten de roodzwarten deze Peel 
en Maasderby met 0-3 in hun voordeel. 

Al bij de eerste de beste aan-
val kwam Baarlo tot scoren. Op 
aangeven van de doorgebroken 
Laurents van den Ham had Jeffrey 
Arents de bal eenvoudig voor het 
intikken: 0-1. Baarlo bleef daarna 
de ploeg met de meeste drei-
ging. Pas halverwege de eer-
ste helft wist Helden voor enige 
onrust te zorgen met een schot 
waarop Baarlo-doelman Jeffrey 
Schouenberg gestrekt redding 
moest brengen. Voor het overige 
hield de Baarlose defensie de 
Heldense aanvalspogingen rede-
lijk in bedwang. Aan de andere 
kant doken de roodzwarten nog 
voor rust enkele malen gevaarlijk 
op voor het doel van de thuis-
club.
In de tweede helft ontaardde 
het spel mede door het zwaar-
der wordende veld in werk-

voetbal. Helden deed vergeefse 
pogingen het Baarlose verdedi-
gingsbolwerk te slechten. Baarlo 
verzuimde vooralsnog om op 
de counter het duel vroegtijdig 
te beslissen. Het duurde tot een 
tiental minuten voor tijd voordat 
de bevrijdende tweede Baarlose 
treffer tot stand kwam. Een mag-
nifiek schot van afstand door Rik 
Schotman verdween in de krui-
sing. De wedstrijd was gespeeld 
en in de slotminuten had een 
verdubbeling van die voorsprong 
er nog gemakkelijk ingezeten 
voor Baarlo. Het bleef echter bij 
een treffer in de extra speeltijd: 
een intikker van Laurents van 
den Ham op aangeven van Jeffrey 
Arents. 

Tekst: Len Gielen / VV Baarlo

ZVV Beringe pakt punt tegen titelkandidaat
In de eerste divisie zaalvoetbal heeft ZVV Beringe/Second Go Electro een knap gelijkspel behaald tegen titel-
kandidaat Femonia Boys. Tegen de bezoekers uit Roermond werd het 2-2.

Het duel, dat begon met een minuut 
stilte, kende een felle start van 
Fermonia Boys. De zaalvoetballers 
uit Roermond wisten die uit Beringe 
van meet af aan achteruit te drukken, 
waarmee ze direct duidelijk maak-
ten met welke intenties ze waren 
afgereisd. Grote kansen leverde dat 
echter niet op. Langzaam maar zeker 
kwam de thuisploeg beter in het spel. 
Het resulteerde in een vroege ope-
ningstreffer van Jeroen Verkennis: 1-0. 
Grote kansen om de score te verdub-
belen waren vervolgens niet aan 

Beringe besteed, mede door uitste-
kend keeperswerk. Een counter op 
slag van rust bleek de voorbode voor 
de gelijkmaker. Jeffrey Rijkers tekende 
na een klutssituatie voor de 1-1.
Na rust drukte Fermonia Boys door. 
Toch was er uiteindelijk een vrije 
trap voor nodig om de bezoekers op 
voorsprong te zetten. Deze werd hard 
achter doelman Jeremy Caessens 
gewerkt: 1-2. Na een fase waarin 
beide ploegen aanspraak maak-
ten op een treffer, was het kort voor 
het laatste fluitsignaal raak voor de 

thuisploeg. Nadat Marco Daniels zich 
vrijspeelde, rondde hij via de binnen-
kant van de paal af: 2-2. In de laatste 
bloedstollende minuten hadden beide 
teams nog uitzicht op de volle winst, 
maar uiteindelijk moesten zowel ZVV 
Beringe als Fermonia Boys genoegen 
nemen met een puntendeling. 
De volgende wedstrijd van de zaal-
voetballers wacht wederom een titel-
kandidaat, als op vrijdag 10 februari 
een uitduel tegen het Gorinchemse 
ZVG/Cagemax op het programma 
staat. 

Miraculeuze overwinning Grashoek
Grashoek wist de Peel en Maasderby thuis tegen Kessel zondag 29 januari in extremis te winnen. Ivan Muchak 
was de matchwinnaar: hij kopte in de 95e minuut de winnende treffer tegen de touwen, 2-1. 

Een gelijkspel zou de meest rechtvaar-
dige uitslag zijn geweest. Kessel liet het 
beste voetbal zien. Toch leidde dit niet 
tot al teveel uitgespeelde kansen voor 
de gasten. Grashoek was gevaarlijker 
door op de counter te loeren. Kessel 
was Grashoek daarbij ook nog behulp-
zaam door verschillende malen de bal 
in de verdediging te verspelen. Zo ook 
bij de 1-0: Sacha Nikolaichuk werd in de 
24e minuut door een Kesselse verdedi-
ger aangespeeld en had de hoek voor 
het uitzoeken. 
Door twee fouten was het vervolgens 

Grashoek zelf dat Kessel terug in de 
wedstrijd bracht. Wouter van der Sterren 
pakte onnodig zijn tweede gele kaart. 
Toen Willem Kruijk Kessel in de 76e 
minuut vanaf elf meter ook nog langs-
zij bracht, leek het lot van Grashoek 
beslecht. Maar in de 82e minuut kan-
telde de wedstrijd weer in het voordeel 
van Grashoek toen de Kesselse doelman 
Giel Jacobs eveneens het veld moest 
verlaten: hij stopte een veelbelovende 
Grashoekse aanval buiten het straf-
schopgebied met de handen. Met tien 
tegen tien was daarna weer alles moge-

lijk. Ivan Muchak ontpopte zich in deze 
fase absoluut als Man of the match. 
Eerste redde hij Grashoek op de lijn toen 
Koen Clephas zijn doel had verlaten. 
Daarna ging hij mee naar voren om toch 
de overwinning binnen te halen. Bij de 
eerste kans die Muchak kreeg redde de 
invalkeeper van Kessel nog, maar in de 
95e minuut was er geen redden meer 
aan. Muchak kopte een zuivere vrije 
trap van Leike Cuijpers bij de eerste paal 
onberispelijk binnen. 

Tekst: John Janssen / Grashoek

Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22  

info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Meubelstoffeerderij
John Lemmen

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Voor al uw stoffeerwerk

Chiropractie de Koning

www.chiropractiedekoning.nl

Bel ons voor een afspraak!
(077) 397 17 73
Witherenstraat 15, Venlo-Blerick

Nu ook een 2e locatie in Panningen! (John F. Kennedylaan 231a)

Uw ruggengraat in goede handen!

Gespecialiseerd in rug-, nek- 
en schouderklachten, hoofdpijn,
migraine, slijtage, artrose en 
sportblessures. MVC’19 verliest kansloos van Hoogeloon

MVC’19 verloor zondag 29 januari kansloos met 4-1 van Hoogeloon. In de eerste helft ging het spel nog 
redelijk gelijk op. Na rust werd de wedstijd in een kwartier tijd verloren, hoewel MVC’19 door een mooie 
treffer van Marco Daniels nog op gelijke hoogte kwam. 

MVC’19 kwam goed uit de startblok-
ken en speelde in de eerste helft aar-
dig voetbal. Na een kwartier kwam 
Hoogeloon beter in zijn spel. Tim van 
Renselaar maakte twee grote kan-
sen onschadelijk. Het laatste kwartier 
was weer voor MVC’19. Vlak voor de 
rust kreeg het via Marco Daniels een 
grote kans, maar de keeper keerde 
het schot. In de blessuretijd wist 
Hoogeloon een corner te verzilveren. 
Hans van der Heijden stond helemaal 
vrij en kon de bal van dichtbij intikken. 
In de 51e minuut bekroonde Marco 
Daniels een mooie aanval van 

MVC’19 met een fraai diagonaal schot 
dat via de paal het doel in rolde. 
Meteen na de gelijkmaker zocht 
Hoogeloon weer de aanval. In de 
56e minuut vloerde Rens Albers een 
tegenstander in het strafschopge-
bied. MVC’19 kon van geluk spreken 
dat de vrouwelijke scheidsrechter 
Bijlsma geen strafschop gaf. Twee 
minuten later was het wel raak toen 
een prachtige vrije trap van Yannick 
Sol tegen het net werd geschoten. 
Vlak na deze treffer viel Erik Schoof 
geblesseerd uit. In de 64e minuut 
wist Rob Zanders, uitblinker aan de 

zijde van Hoogeloon, in een één-
op-één-situatie keeper Tim van 
Renselaar te passeren: 3-1. Vijf minu-
ten later was het weer raak via het 
tweede doelpunt van de uitstekend 
spelende Yannick Sol. Een kwar-
tier voor tijd moest Rens Albers ook 
nog geblesseerd het veld verlaten. 
MVC’19 kwam met tien man te staan, 
omdat er geen wisselmogelijkheid 
meer was. Hoogeloon wist hiervan 
niet meer te profiteren. 

Tekst: Peter van Diepe / MVC’19



130202 \ verenigingen

Hulp gezocht
Doorgang Battlerun Maasbree hangt af 
van animo ‘vettige’ vrijwilligers
Na drie jaar te zijn overschaduwd door de coronapandemie, gloort er dit jaar weer een Battlerun aan de 
horizon in Maasbree. Een obstacle run voor jong en oud, waar klimmen en klauteren hand in hand gaan met 
modderhappen en vetzakken. Mits er voldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden voor het evenement 
in september, tenminste. Want enkel dan kunnen de deelnemers weer op allerlei vlakken worden getest. 
“Iedereen die een steentje wil bijdragen, is welkom”. 

Op zaterdag 9 september is het de 
bedoeling dat er weer honderden 
deelnemers aan de start staan van 
de Battlerun Maasbree. Vertrekkend 
vanaf de Breukerhei zullen de spor-
tievelingen tientallen hindernissen 
moeten trotseren, om vervolgens 
bruin van de modder over de finish 
te komen. In 2019 is dit zo’n 600 
deelnemers gelukt, met dank aan 
de leiding van zo’n 75 vrijwilligers. 
Na drie jaar van afwezigheid staat 
de organisatie nu weer te springen 
om iedereen over de obstacle run 
te sturen, maar voor het zover is, 
zal er eerst nog een aantal vacante 
vrijwilligersposities gevuld moeten 
worden.

Gratis deelname
Monique Thyssen-Joppen, medeorga-
nisator van de Battlerun Maasbree, 
staat weer te trappelen om honder-
den waaghalzen de baan op te sturen 
in september. “Het is een evenement 
voor jong en oud. Iedereen helpt elkaar 
bij hindernissen en wil je iets niet 
doen, dan hoeft het ook niet. Het is 
een geweldige manier om laagdrem-
pelig je grenzen te verleggen”, vertelt 
ze gepassioneerd over de obstacle run. 
Om het evenement te laten slagen zijn 
er naast de enthousaiste deelnemers, 
ook tal van vrijwilligers nodig. Voor de 
opbouw van hindernissen, maar ook 
het begeleiden van de deelnemers 
over de obstakels. “Ervaring is absoluut 

niet nodig. Iedereen die een steen-
tje wil bijdragen is welkom”, geeft 
Monique aan.
Nieuwe vrijwilligers worden dan ook 
met open armen ontvangen door de 
organisatie. Eenieder die wil helpen 
bij het bouwen van de verschillende 
hindernissen die de durfallen moeten 
doorstaan, maar ook begeleiders op de 
dag zelf, mogen zelf gratis meedoen 
en hun grenzen verleggen tijdens de 
Battlerun Maasbree. Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen naar 
info@battlerunmaasbree.nl Op die 
wijze kan er dit jaar weer lekker wor-
den ‘gevetzakt’ in Maasbree. 

Tekst: Casper Keijsers

CHAUFFEUR M/V

WIJ ZOEKEN PER 
1 MAART EEN

WERKZAAMHEDEN  
Iedere woensdagavond breng je de nieuwe HALLO’S  
en bijbehorende folders naar onze bezorgers. 
Op woensdagavond ben je van ongeveer 19.00 uur 
tot ongeveer 00.00 uur in een van onze bestelbussen 
onderweg. 
Ben je per 1 maart wekelijks beschikbaar op 
woensdagavond, heb je een rijbewijs en zin om 
wekelijks zelfstandig een paar uur op pad te zijn, 
dan horen wij dat graag!

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider 
uit Horst met het grootste bereik in de gemeente 
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Venlo. 
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 
60.000 brievenbussen!

INTERESSE OF INFORMATIE  
Mail naar bezorgers@garcon.nl 

VOOR HET UITRIJDEN 
VAN WEEKBLADEN

Samen zingen bij 
SeniorenVereniging Kepèl
SeniorenVereniging Kepèl organiseert maandagavond 6 februari 
weer het maandelijkse Samen Zingen. De bijeenkomst wordt 
gehouden in gemeenschapshuis In Kepèl en begint om 19.30 uur. 

Iedereen is welkom, ook niet-leden, 
en de toegang is gratis. Wie mee wil 
zingen, hoeft geen noten te kun-
nen lezen. Ook het af en toe missen 
van een nootje is geen probleem. 
Deelnemers krijgen bij aanvang van 

de bijeenkomst de te zingen liedjes 
uitgereikt. De liedjes worden tevens 
getoond op een groot scherm. 
Kijk voor meer informatie op de 
website van SeniorenVereniging 
Kepèl.

Lieuwe Kuijpers nieuwe hoofdtrainer 
VV Koningslust seizoen 2023/2024
De technische commissie is tot een akkoord gekomen met de nieuwe hoofdtrainer VV Koningslust voor het 
seizoen 2023/2024. Dit is Lieuwe Kuijpers, 23 jaar en woonachtig in Beringe. Momenteel is hij trainer van 
SV Egchel, VVV-Venlo JO11 en JO17. Komend halfjaar gaat Lieuwe het seizoen afsluiten bij SV Egchel en 
VVV-Venlo. Daarnaast gaat hij zich, samen met de TC, bezighouden met de invulling voor volgend seizoen. 
“Wij zijn blij met de aanstelling van Lieuwe, een zeer ambitieuze, gedreven en gemotiveerde jonge trainer 
die, naar ons idee, past bij VV Koningslust”, aldus de club.

Elfde editie Britse Boëte Zitting
Na twee jaar uitstel is het zaterdag 11 februari dan toch eindelijk 
zover: de 11e editie van de Britse Boëte Zitting. Het spektakel 
waarbij artiesten en carnavalisten uit Maasbree en omgeving 
elkaar komen vermaken, is inmiddels in Maasbree niet meer weg 
te denken.

In 2011 ging de eerste Britse Boëte 
Zitting van start onder het motto 
‘100 procent carnaval kun je vie-
ren achter ruiten, maar 111 procent 
dat vier je buiten’. Zo is het daarna 

altijd gebleven. Het programma 
begint dit jaar om 11.11 uur bij 
’t Maf. Er wordt getrakteerd op een 
‘vestelaovesontbijt’.
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Boekpresentatie en jaar-
vergadering Heemkundekring 
Kessels Eigen
Stichting Heemkundekring Kessels Eigen presenteert 
zondag 5 februari het boek Stiena. Vier dagen later volgt de 
jaarvergadering van deze jonge organisatie die nog volop in 
ontwikkeling is.

Stiena is een boek vol met bekende 
en onbekende verhalen over de 
geschiedenis van café Stiena, 
onder jeugdigen beter bekend 
als De Boesjer. De boekpresenta-
tie begint om 16.00 uur en vindt 
uiteraard plaats in café De Boesjer. 
Op donderdag 9 februari blikt de 
heemkundekring tijdens de jaar-

vergadering terug op 2022 en 
vooruit op 2023. Ook de activitei-
ten voor dit jaar komen aan bod. 
De inbreng van iedereen die het 
eigen heem in welke vorm dan ook 
een warm hart toedraagt wordt 
zeer gewaardeerd. Aanmelden 
voor de jaarvergadering kan via 
 kesselseigen@kpnmail.nl

Kinjeractie Kessel zoekt 
kinderen
‘Stichting Boerebroelof Kessel’ gaat zaterdag 11 februari weer op 
pad tijdens de jaarlijkse ‘Kinjeractie’. Om de actie ook dit jaar tot 
een succes te maken, wordt er gezocht naar in het afgelopen jaar 
geboren boerenmeiden en boerenjongens.

Tijdens de jaarlijkse ‘Kinjeractie’ zal 
het nieuwe boerenbruidspaar alle 
kinderen geboren tussen carnaval 
2022 en carnaval 2023 bezoeken 
om hen op te nemen in de boeren-
stand. Er mag natuurlijk niemand 

vergeten worden en daarvoor is uw 
hulp nodig. Weet u iemand die tus-
sen carnaval 2022 en carnaval 2023 
geboren is? Stuur dan een berichtje 
naar kinjeractie@boerebroelofkes-
sel.nl en geef hem of haar op.

Het zijn

die het doen

Presentatie van Wim Maassen
Sporen zoeken en herkennen 
in de natuur
Hoe zoek en herken je dierensporen? Die vraag staat centraal in 
een presentatie van Wim Maassen voor IVN Helden op donderdag 
2 februari en een wandeling op zondag 5 februari. 

De natuur zit vol sporen van 
vogels en dieren. Je moet alleen 
goed zoeken om ze te vinden. 
Vervolgens moet je nog proberen 
ze te herkennen, zodat je weet 
van welke dieren ze afkomstig zijn. 
Het herkennen komt vooral aan bod 
tijdens de presentatie van de zeer 
ervaren natuurmens Wim Maassen 

op 2 februari. Dut gebeurt vanaf 
19.30 uur in het IVN-gebouw aan de 
Averbodestraat (achteringang). 
Het daadwerkelijke zoeken volgt 
drie dagen later tijdens de wande-
ling. Die begint om 09.00 uur bij de 
Eikelerpeel-Peelweg. Zowel de wan-
deling als de presentatie is gratis.

Jubilarissen 
Baarlo 
Kreatief
Tijdens de jaarvergadering 
van Baarlo Kreatief zijn drie 
leden in het zonnetje gezet 
wegens hun 25 jaar lidmaat-
schap van de Vereniging. 
De jubilarissen Alice 
Gubbels-Eenhoorn, Tiny 
Keunen en Mat van de 
Eertwegh zijn lid vanaf 
oprichting van Baarlo 
Kreatief in 1996. Tijdens de 
huldiging mochten ze nog 
creatieve en persoonlijke 
aandenkens ontvangen 
waaronder een oorkonde 
voor 25 jaar lid.
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Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16

Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75 
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kapelaan Ranil Weerawarna
077 462 12 65

Kerkbestuur 
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Ziekenzalving 
06 55 40 80 23

www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst 
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18 pet.
horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34 
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben 
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerk bestuur@vincentiusparochies.nl

Misstipendium zon- en feestdagen
€ 30,- | door de week € 15,- 

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Cluster MKBE

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens 
het parochiespreekuur op dins-
dagochtend. Ook bij kapelaan 
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of 
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Woensdag 8 februari  
H. Mis 09.00 uur 
Zondag 12 februari 
H. Mis 09.30 uur m.m.v. KBO-
koor t.i.v. levende en overleden 
leden KBO Beringe; Lies Steeghs-
Theeuwen (op overlijdensdag, als 
1-ste jaardienst); 
13.30 uur Heilig Doopsel van 
Madeleine Kluijtmans 

Parochie Egchel 
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530 
Kerkdiensten

Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 31
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 5 februari 
H. Mis: 11.00 uur – IN HET MFA 
Lector: Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Petronella Vaessen. 
Louisa Verheijen (verjaardag) en 
Anna Verheijen. Jéér Kempen en 
overleden familie.
Mededelingen
De H. Mis van zondag 5 februari
is om 11.00 uur in het MFA.

Zondag 19 februari 
H. Mis 11.00 uur t.i.v. pastoor Giel 
Peeters (b.g.v. verjaardag); Johannes 
Jacobs en Theodora Jacobs-Smits 
(jaardienst); Theodorus Jacobs en 
Hubertina Jacobs-Thiesen (jaardienst); 
Piet Dorssers (b.g.v. verjaardag) en 
Grada Dorssers-Smets en overl. familie

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 4 februari
GEEN H.MIS

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094 
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 3 februari
De H. Communie wordt thuisgebracht 
vanaf 09.00 uur

Blasiuszegen
Zondag 5 februari wordt na de 
eucharistieviering van 11.00 uur de 
Blasiuszegen gegeven.
Kerkbalans 2023
U ontvangt een dezer dagen het paro-
chieblad 2023 in de bus: ‘Geef van-
daag voor de kerk van morgen’ – een 
naar wij hopen lezenswaardig schrij-
ven dat een beeld wil geven van het 
vitale leven van onze plaatselijke kerk. 
In het parochieblad van het kerkbe-
stuur kunt u lezen hoe onze parochie 
financieel reilt en zeilt en vragen wij 
uw aandacht voor een bijdrage aan 
onze kerkgemeenschap.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochie-
kerk is dagelijks geopend voor het 
opsteken van een kaarsje, een gebed 

Zondag 5 februari
H. Mis 10.00 uur met De Dörper 
Bloazers t.i.v. lev. en overleden leden 
CV De Dörper Kuus; Ruud Smeets;
Kerk open voor stil gebed en aanbid-
ding van 13.30 tot 14.30 uur

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132 
A. van den Boer
De Brentjes 81 
077 465 36 81 
Bij geen gehoor kunt u contact 
opnemen met het parochiecentrum in 
Panningen 077 307 13 88 
Kerkdiensten
Zaterdag 4 februari
H. Mis 17.30 uur in de kapel van de 
Broeders; aansluitend Blasiuszegen

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en 
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com

of een moment van bezinning. De H. 
Aldegundis is beschermheilige tegen 
ernstige ziekten en voor troost en 
hoop.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 4 februari
19.15 uur H. Mis.
Annie en Har Smits-Berden en overle-
den familie.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3

Kerkdiensten
Zondag 5 februari
11.00 uur H. Mis met Herenkoor en 
aansl. Blasiuszegen t.i.v. Piet Elshout 
(coll); Thea Schers-Kessels (jaard) 
en David en Britt Schers en verdere 
familie; Jan Schellekens (jaard); Truus 
Lansbergen-Sijben (jaardienst) en 
Qurien Lansbergen; 
Maandag 6 februari
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 7 februari
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. kof-
fiedrinken
Donderdag 9 februari
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. H. 
Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660 
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
077 307 13 88 
info@parochiecentrumpanningen.nl 
Open maandag- en woensdag-ochtend 
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Lei Kessels, 89 jaar
Kerkdiensten 

Vrijdag 3 februari
‘s-ochtends ziekencommunie 
Zaterdag 4 februari 
H. Mis 19.00 uur - in de dagkapel - 
m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v. An 
van Ninhuijs-Lenders, Antoon van 
Ninhuijs en dochter Tonnie; 
Zondag 5 februari 
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur 
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel 

077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 5 februari
9.30 uur H. Mis. Blasiuszegen
Donderdag 9 februari
9.00 uur H. Mis. 
Jan Peeters (de Weem) en 1e jaar-
dienst dochter Marjon Janssen

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave bij Tjeu Stemkens 
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 4 februari
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie.

Prins Jan en 
prinses Annie 
uitgeroepen in 
Hof Ter Borcht 
Baarlo
In Hof Ter Borcht in Baarlo zijn prins Jan 
Janssen en prinses Annie Bendix uitge-
roepen. De 95-jarige Jan is geboren in 
Bergen, maar heeft jarenlang gewoond 
in Well. Hij heeft altijd gewerkt samen 
met zijn zoon in de bosbouw. Jan woont 
sinds juni 2022 in Hof ter Borcht. 
Zijn prinses is Annie Bendix, geboren in 
Zaltbommel en inmiddels vanaf septem-
ber 2021 bewoner van Hof ter Borcht. 
De 86-jarige Annie heeft twee kinderen, 
is altijd vrolijk en houdt wel van een 
feestje. Annie kan heel goed jodelen.
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Bekendmaking definitief wijzigingsbesluit Natura2000  
beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel

Bekendmaking definitief wijzigingsbesluit Natura2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben in overeenstemming met Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg 
het beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel op 13 december 2022 gewijzigd vastgesteld op grond van artikel 2.3, eerste 
lid en zesde lid van de Wet natuurbescherming. Bij de totstandkoming van dit wijzigingsbesluit hebben de provincies overleg gevoerd 
met een belangengroep van eigenaren, gebruikers, andere belanghebbenden en andere betrokken overheden. In de Nota van antwoord 
zijn de antwoorden op de zienswijzen, die tegen het ontwerpbeheerplan zijn ingediend, gebundeld.  

Wijziging beheerplan
Het Natura 2000 Beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel is op grond van artikel 2.3, lid 6 Wet natuurbescherming 
gewijzigd. Als gevolg van deze wijzigingen zijn teksten verwijderd, zijn verwijzingen naar websites aangepast en een aantal begrippen 
verduidelijkt. Daarnaast is ten aanzien van agrarische beregening binnen en buiten de bufferzones een geheel nieuwe tekst toegevoegd. 
Hierin is toegelicht hoe is omgegaan met het hydrologische onderzoek en de passende beoordeling en wat dit betekent voor de 
mogelijkheden omtrent agrarische grondwateronttrekking in de bufferzones ten behoeve van beregening van open teelten. Gelet op 
deze bevindingen luidt de eindconclusie in de passende beoordeling dat het niet mogelijk is om met wetenschappelijke zekerheid een 
significant negatief effect door de grondwateronttrekking in de bufferzones ten behoeve van beregening van open teelten uit te sluiten. 
Dit betekent dat er op basis van artikel 2.9 lid 1 sub a van de WNB geen vrijstelling van de vergunningplicht kan worden opgenomen in 
dit beheerplan.

Terinzagelegging
De Wnb schrijft in artikel 2.3, lid 1 Wnb in samenhang met artikel 2.3, lid 6 Wnb voor dat ten aanzien van dit wijzigingsbesluit 
toepassing moet worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure). 
Het definitieve wijzigingsbesluit (met bijbehorende stukken), ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage. Gedurende de 
terinzagelegging van 2 februari 2023 tot en 16 maart 2023 zijn de documenten in te zien op onderstaande locaties:

 - het Provinciehuis Noord-Brabant, 
Bezoekadres Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch (van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur)

 - De servicedesk van het Gouvernement te Maastricht,  
Bezoekadres: Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht (van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur 12:00 uur en 13:00 uur -16:30 uur)

 - Het gemeentehuis van Deurne 
Bezoekadres Markt 1, 5751 BE, Deurne (tijdens bezoekuren)

 - Het gemeentehuis van Asten 
Bezoekadres Koningsplein 3, 5721 GJ Asten (tijdens bezoekuren)

 - Het gemeentehuis van Peel en Maas, 
Bezoekadres Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen (tijdens bezoekuren)

 - Het gemeentehuis van Horst aan de Maas, 
Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst (tijdens bezoekuren)

 - Het gemeentehuis van Venray, 
Bezoekadres: Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray (tijdens bezoekuren)

 - Het gemeentehuis van Nederweert, 
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 6031 VR Nederweert (tijdens bezoekuren)

U kunt het definitieve wijzigingsbesluit en de bijbehorende documenten ook digitaal inzien via:
-  https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/natuur-en-landschap/2022/definitief-besluit-aanpassing-beheerplan-peelvenen
- https://www.limburg.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natura-2000-gebieden/nietvrijstelling-grondwateronttrekkingen/
-  www.officielebekendmakingen.nl

Mogelijkheden tot instellen beroep
Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen, mits zij binnen de in 
de wet gestelde termijn van zes weken een zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp-inpassingsplan. Het besluit 
tot vaststelling wijzigt het beheerplan ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan. Door eenieder kan ook tegen deze wijzigingen, 
opgenomen in de Nota van antwoord, beroep worden ingesteld.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na  
die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Eventuele beroepen dienen te worden gericht aan:
Paleis van Justitie ’s-Hertogenbosch
postbus 90125
5200 MA ’s-Hertogenbosch

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger
Hiervoor is een DigiD vereist.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering). Het instellen van beroep 
schorst niet de werking van het besluit. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek 
om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant. Voor het instellen van beroep en voor het indienen van  
een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie
Heeft u vragen over de inhoud van het wijzigingsbesluit Natura2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel?  
U kunt dan contact opnemen via natura2000@brabant.nl.


