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Vieringen in 2022 
 

 
 

 
 
 

Beste KBO deelnemers aan aktiviteiten 

De corona maatregelen  zijn weer versoepeld en we hopen dat na 
de persconferentie van 25 januari ook de horeca weer open mag. 

wij willen dan ook de aktiviteiten weer opstarten met in achtneming van 
coronamaatregels zoals : 

Bij binnenkomst melden met QR code en intentiteitsbewijs en het dragen van een 
mondkapje tot men op zijn plaats is daarna mag deze af. Houd 1,5 meter afstand 
van elkaar als dit mogelijk is heb je klachten dan blijf je thuis . 

Maandag 24 januari  bewegen voor ouderen aanvang 14.00 uur 

Dinsdag 25 januari. Jeu de Boules aanvang 13.30 uur 

woensdag 26 januari. Kaarten  aanvang 13.30 uur 

Donderdag 20 januari Yoga aanvang 17.45 uur 

We willen benadrukken dat je je niet gedwongen moet voelen om te komen je moet 
je er goed bij voelen . 

Als de regels weer aangescherpt worden dan zullen wij daar in mee gaan maar we 
hopen dat dit niet nodig is . 
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www.Vortum-Mullem.info 
 
 

Nieuwe site Vortum-Mullem.info!! 

publicatiedatum: woensdag 22 december 2021 
 

Na maanden van voorbereiding, 
afstemming en testen is het nu 
dan zover!! 

Na 14 jaar (!!) trouwe dienst 
mag de oude site Vortum-
Mullem.info met pensioen en 
hebben we samen met de 
gedreven toppers van Cybox in 
Boxmeer een compleet nieuwe 
site gebouwd. 
De afgelopen dagen zijn 
we achter de schermen druk 
bezig geweest om alle 

verzamelde informatie van de afgelopen 14 jaar over te zetten zodat er geen 
informatie verloren is gegaan. 

Nu is het zover en kan iedereen onze mooie, functionele én toekomstgerichte 
site gaan bewonderen!! 

Veel plezier!! 

 

 

Exploitatie De Weijer 

publicatiedatum: donderdag 23 december 2021 
Exploitatie De Weijer aan Optisport gegund 

Het college van B&W heeft besloten de concessieovereenkomst met 
betrekking tot de exploitatie van Cultureel Centrum De Weijer in Boxmeer aan 
Optisport te gunnen.  Optisport was de enige inschrijver binnen de 
aanbestedingsprocedure en voldoet aan de gestelde eisen. 

http://www.vortum-mullem.info/
http://www.cybox.nl/
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Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “we zijn heel blij dat we een nieuwe 
exploitant hebben gevonden, zodat De Weijer met al zijn functies voor 
Boxmeer behouden blijft. En dat onder goede voorwaarden. Zo heeft Optisport 
aangegeven de samenwerking met de Stg. Podiumkunsten en BiblioPlus aan 
te gaan. Het aanbod van het culturele programma wordt geborgd met een 
streven tot uitbreiding van de activiteiten/culturele agenda. En de bestaande 
huurders (cultureel én commercieel) kunnen onder dezelfde voorwaarden 
blijven huren”. 

Via pro forma inschrijvingen toonden de Stichting Podiumkunsten en de 
Stichting Sociom interesse. Deze reacties vallen buiten de 
aanbestedingsprocedure en zouden pas actueel worden als er op basis van de 
aanbesteding geen geschikte exploitant kon worden gevonden. 

 

Onderscheidingen voor raadsleden 
en college Boxmeer 

publicatiedatum: donderdag 23 december 2021 
Onderscheidingen voor raadsleden en college Boxmeer 
Tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Boxmeer op 16 
december werd afscheid genomen van alle raadsleden en het college van 
B&W. 

Raadsleden die minstens 12 jaar zitting hebben gehad in de gemeenteraad en 
niet meer terugkeren in de nieuwe raad komen in aanmerking voor een 
Koninklijke onderscheiding. 

Raadsleden Maria van Ammers-van Duijnhoven, Gérard Kusters, Sonja 
Stevens-Kremers, Jan Stoffelen en Frans van der Zande mochten daarom een 
Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Burgemeester Van Soest 
reikte de onderscheidingen uit. 

De burgemeester reikte vervolgens Boxmeerse Bokken uit aan de raadsleden 
Jan Stoffelen, Sonja Stevens-Kremers, Frans van der Zande, Gérard Kusters 
en Johan Hermanussen. 

Ook wethouders Peter Stevens, Willy Hendriks-van Haren, Jeu Verstraaten en 
Bouke de Bruin-van Vught ontvingen een Bok. Vervolgens mocht 
burgemeester Van Soest een Boxmeerse Bok in ontvangst nemen uit handen 
van Gérard Kusters, plaatsvervangend voorzitter van de raad.   

Alle raadsleden en collegeleden ontvingen een erepenning van de gemeente 
Boxmeer en mochten het Ereboek van de gemeente Boxmeer tekenen. 
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Stuur een kaartje 

publicatiedatum: donderdag 23 december 2021 
De feestdagen brengen we door met familie en vrienden. Door de 
Coronamaatregelen kan dat helaas alleen maar met een beperkt aantal 
mensen. Maar wat nog steeds kan is een kaartje sturen en iemand laten weten 
dat je aan hem denkt. Of samen te wandelen of om een kop koffie te drinken. 
Die ontmoetingskaartjes liggen op openbare plekken in de gemeente zoals 
supermarkten, bibliotheken, dorps- en wijkcentra en het gemeentehuis. 

  

Kom Erbij Kaarten 
Actie 
 

 

Kerstgroet Fanfare st Cornelius 

publicatiedatum: donderdag 23 december 2021 
Helaas hebben nieuwe varianten van het Coronavirus het 
maatschappelijke en culturele leven wederom aan banden 
gelegd. Hierdoor is het deze winter wederom niet mogelijk om 
te repeteren of om concerten te organiseren. Dit betekend dat 
ook het nieuwjaarsconcert van 2022 geen doorgang zal 
vinden. De energie, fantasie en werklust die door de 
verschillende commissies al in de voorbereiding van het nieuwjaarsconcert is 
gestoken, willen wij niet verloren laten gaan. Reserveer daarom zaterdag 21 

https://www.youtube.com/embed/nbcqV80cGJA?autoplay=1&rel=0
https://www.youtube.com/embed/nbcqV80cGJA?autoplay=1&rel=0
https://www.youtube.com/embed/nbcqV80cGJA?autoplay=1&rel=0
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mei alvast in uw agenda. op deze avond zullen wij als vereniging, mits dit 
mogelijk is, weer van ons laten horen. 

Daarnaast staat ook een bezoek aan de Floriade op het programma op 
zaterdag 23 juli en een dag later willen wij een ontbijtconcert organiseren bij 
de Maas. Maar daarover later in het nieuwe jaar meer. 

Wij hopen op al deze data de gemiste feestjes in te kunnen halen. 

Ondanks dat er verschillende activiteiten zijn komen te vervallen, willen wij 
onze sponsoren hartelijk bedanken voor hun steun. 

Voor nu blijf gezond en namens Bestuur en leden van Fanfare st 
Cornelius wensen wij iedereen fijne kerstdagen en een gezond en muzikaal 
2022 

 

Carnavalseizoen 2021/2022 

publicatiedatum: woensdag 05 januari 2022 
 
Plekkers en Plekkerinnekes, 

Wij willen namens CV de Plekkers 
iedereen een goed en gezond 
2022 wensen! 

Helaas hebben we met pijn in ons 
hart moeten besluiten om het 
Carnavalseizoen 2021/2022 te 
annuleren. Door de huidige 
coronamaatregelen is er geen 
waardige carnaval te realiseren 
voor onze hoogheden en dit willen 
wij met alle Plekkers Prins Luuk 1, 
Prinses Joyce en Adje Guus 2.0 
wel geven. 

We hebben in gedachten om een 
online evenement te organiseren en als de regels het toelaten toch een bal op 
de kalender willen zetten zodat we toch een beetje van de carnaval kunnen 
proeven. 

Hierover houden we jullie op de hoogte! 
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Allaaaafff! 

Bestuur CV de Plekkers 

 

Zie hieronder het bericht van de jeugdcommissie. 

  

Beste Plekkers en Plekkerinnekes, 

Wat hebben we een gezellige jeugdprinsenbal gehad, hier hebben we met z’n 
alle van genoten, eerst het aftreden van Prins Lars 1e, Prinses Rianne en 
Page Fleur die toch nog even in een volle zaal een feestje mochten bouwen, 
daarna het uitkomen van ons nieuwe trio Prins Stef 1e, Prinses Yara en 
Adjudant Tim. Heerlijke eieren, frikandellen en kroketten gegeten bij de 
jeugdprins, zo dit feestje neemt niemand ons meer af, maar nu verder?? Het 
blijft nog een groot vraagteken… 

Binnenkort staat de jeugdpronkzitting gepland, of deze door mag gaan weten 
we nog niet ivm corona. Als de pronkzitting 16 januari niet in Knillus gehouden 
mag worden kijken wij naar een andere datum of we gaan de jeugdpronkzitting 
weer online laten zien net als vorig jaar. Ontzettend leuk dat we al zoveel 
aanmeldingen hebben, wij wensen de artiesten veel plezier en succes met de 
voorbereidingen, we houden jullie op de hoogte wanneer jullie je 
stukje/dansje/liedje mogen laten zien. Wil je nog mee doen, maar heb je je nog 
niet opgegeven, dit kan nog via de mail: jeugdcideplekkers@gmail.com 

Wat we verder mogen dit jaar is nog heel onzeker, maar wij als 
jeugdcommissie gaan er alles aan doen om voor ons trio toch nog wat te 
organiseren, denk hierbij in ieder geval aan een receptie, live of rijdend, maar 
hij komt er! 

Dit jaar bestaat de jeugd 55 jaar!!! Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan. 
Noteer 9 juli 2022 alvast in jullie agenda’s, als alles het toelaat willen we deze 
dag het jubileum vieren. 

Hopelijk tot snel! 

Groetjes de jeugdcommissie 
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Bedankt voor jullie steun! 

publicatiedatum: donderdag 13 januari 2022 
 
Iedereen bedankt voor de geweldige steun en reacties die we 
hebben mogen ontvangen tijdens onze kerststerren- en 
appelactie op 11 december jl. 

Wat fijn dat Vortum ons zo'n warm hart toedraagt en ons op 
deze manier zo steunt. Voor ons als leden was het een leuke ervaring en we 
hebben genoten van alle aandacht. 

 

Vortums En Sambeeks Toneel 
verrast 2 jubilarissen 

publicatiedatum: zaterdag 15 januari 2022 
Twee van onze leden werden vandaag verrast en getrakteerd op een 
overheerlijke taart omdat ze 12,5 jaar lid van onze vereniging zijn!  

Janny is 12,5 jaar lid van onze vereniging en omdat wij haar, vanwege de 
coronamaatregelen, niet tijdens een repetitieavond en in het bijzijn van alle 
leden 'in het zonnentje' konden zetten, besloten Fons en David om Janny als 
verrassing een heerlijke taart te bezorgen. 

Maar Fons, onze voorzitter, werd op zijn beurt ook met een taart verrast omdat 
ook hij 12,5 jaar lid van onze vereniging is. Dubbel feest dus!  

Hoe dit in zijn werk ging? Bekijk de video! 

 

Corona&KNILLUS per 15.01.2022 - 
update 17.01 

publicatiedatum: zondag 16 januari 2022 
 
De persconferentie van jongstleden vrijdag maakt weer meer mogelijk. Ook 
voor KNILLUS en haar gebruikers. 

Voor KNILLUS betekent dit dat per 15.01.2022 activiteiten in KNILLUS weer 
mogen en dus kunnen. Met inachtneming van de basisregels kan er weer veel 
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BEHALVE HORECA. Dat laatste kan vooralsnog niet; daar moeten we 
wachten tot de volgende persconferentie eind januari. 

Fijn dat er weer wat meer mogelijk is; we spreken graag met elkaar af dat we 
ons SAMEN aan de regels houden. Op weg naar beter! 

Aanvullend de richtlijnen zoals door gemeente LvC aangegeven vandaag: 

Groepslessen, repetities, cursussen, reguliere activiteiten in 
gemeenschapsaccommodaties zijn weer toegestaan. 
 De reguliere openingstijden gelden weer. 
 Verhuur van vergaderzalen is alleen toegestaan voor reguliere activiteiten t.b.v. 

groepslessen, cursussen of repetities.   
 Jeugdactiviteiten op basis van vrije inloop, sport en spel zijn toegestaan. Een 

jeugdsoos als in een jeugddisco is echter niet toegestaan. 
 Er mag geen publiek aanwezig zijn bij uitoefeningen van kunst-, cultuur- of 

sportbeoefening. 
 Iedereen vanaf 18 jaar moet 1,5 meter afstand houden, tenzij dit belemmerend is 

voor de kunst-, cultuur- of sportbeoefening. 
Jongeren tussen de 13 en 17 jaar moeten wel 1,5 meter afstand houden ten 
opzichte van volwassenen, niet ten opzichte van elkaar. 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 

 Het gebruik van mondkapjes binnen is verplicht vanaf 13 jaar, zowel bij 
verplaatsing door de locatie als op een zitplaats. 
Alleen als het dragen van een mondkapje de beoefening van de podiumkunsten 
of het acteren belemmert, hoeft het mondkapje niet op. 

Horeca is gesloten: 
 Het klaarzetten van een kan koffie/thee/water in een verhuurde zaal is 

toegestaan. 
 Het gezamenlijk eten kan dus niet plaatsvinden i.v.m. sluiting horeca. 
 Afhalen/‘To Go‘ is niet toegestaan. 
Coronatoegangsbewijs verplicht 
 Een controle op CTB is voor reguliere lessen, activiteiten verplicht voor iedereen 

vanaf 18 jaar. 
 Mensen die aan het werk zijn, zijn uitgezonderd van het coronatoegangsbewijs. 

(Muziek-, dans- sportdocenten hebben bijvoorbeeld tijdens hun werk geen 
coronatoegangsbewijs nodig.) 

 Bij bezoek van een bibliotheek in het dorpshuis of buurthuis hoeft men geen 
coronatoegangsbewijs te tonen. 

Zie ook:  Coronaregels voor dorps- of buurthuis, dagbesteding of 
maatschappelijke opvang | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
Sporten is weer toegestaan 
Wanneer u ook een sport-/gymzaal beheert gelden de volgende regels. 
 Iedereen mag binnen en buiten sporten. 
 Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn 

toegestaan. 
(Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-dorpshuis-buurthuis-dagbesteding-of-maatschappelijke-opvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-dorpshuis-buurthuis-dagbesteding-of-maatschappelijke-opvang
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 Er mag geen publiek aanwezig zijn. 
 Kleedkamers, toiletten en douches zijn open. 
 Een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder (zie 

hierboven).  
 1,5 meter afstand houden en mondkapjes vanaf 13 jaar binnen is verplicht (zie 

hierboven). 
Zie ook:   Corona en sport | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
 
De basisregels blijven van kracht 
Houdt u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. 
 
Namens bestuur MFA KNILLUS 

 

 

Huiskamer weer geopend 

publicatiedatum: donderdag 20 januari 2022 
We gaan weer starten op maandag 24 januari. 

We zijn weer als vanouds 2x per week geopend op de donderdagochtend 
9.30 tot 11.30 uur en de maandagmiddag 14.30 tot 16.30 uur. 

Iedereen is natuurlijk welkom, maar om elkaar te beschermen willen we wel 
enkele voorwaarden stellen. Bij het bezoeken van de huiskamer mag je 
daarom geen klachten hebben van: 

 Verkoudheid 
 Benauwdheidsklachten 
 Griepachtige verschijnselen 
 Koorts 
 Hoesten 
 of een huisgenoot die ziek is 
Mocht je ziek zijn geweest, dan kun je ons pas weer bezoeken als je 1 
week klachtenvrij bent. 

Ondanks alle maatregelingen hopen wij jullie weer te mogen begroeten. 
Namens het team vrijwilligers van de Huiskamer van Vortum-Mullem 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
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Appgroep KNILLUS-nieuws - 
aanmelden kan nu!   

publicatiedatum: zondag 23 januari 2022 
 

Er is een appgroep aangemaakt vanuit MFA KNILLUS 
die per februari actief gebruikt zal worden om inwoners 
en betrokkenen te informeren over activiteiten in en 
rondom KNILLUS. Het is een appgroep die alléén 
berichten zendt. Met andere woorden; de mensen in de 
groep kunnen niet reageren. Dat betekent dat er geen 
spam in de appgroep zal komen en dat er ook beperkt 
berichten in die groepen zullen worden gedeeld 
(verwachting maximaal enkele berichten per week).  

De doelstelling is dat we hiermee, naast de site Vortum-Mullem.info en 
Facebook een communicatiemiddel hebben waarmee we snel en gemakkelijk 
een grote groep mensen kunnen informeren wat er gaande is binnen MFA 
KNILLUS. De berichten zullen primair gaan over aktiviteiten, openstelling en 
boodschappen die breed van doen hebben met KNILLUS. 

De appgroep is inmiddels behoorlijk gevuld (ruim 170 mensen). Mocht je 
toegang willen tot deze app-groep, meld je dan aan via deze QR-code, of stuur 
een appje naar Jim van de Beuken of Maarten Ebben zodat zij jou toe kunnen 
voegen aan de appgroep. Eind volgende week zullen we in die app-groep de 
spelregels delen met alle deelnemers en daarmee is de appgroep KNILLUS-
nieuws dan 'officieel live'. 

Namens bestuur MFA KNILLUS 
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