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Vieringen in 2020 
 
Paaszondag,   12 April   10.30u 
Vanwege het corona virus gaat deze viering niet door! 
 
Pinksterzondag,   31 Mei   10.30u 
H. Corneliusviering ,  20 September  10.30u 
Allerzielenviering,  1 November  10.30u 
Nachtmis,    24 December  20.00u 
Gezinsviering,   26 December  10.30u 
 
Intentie's voor deze vieringen kunnen doorgegeven worden bij Toos v. Bree/Jacob 
Fleuren. 
 

 

Mededeling vanuit werkgroep Zorg en Welzijn Vortum-Mullem  
za 14-03-2020  

Zoals u allen weet worden 
i.v.m. het Corona-virus veel 
activiteiten (o.a. de 
huiskamer) geannuleerd om 
verdere besmetting te 
voorkomen. 
 
Vanuit de werkgroep Zorg en 
Welzijn willen wij u laten 
weten dat we toch zoveel 
mogelijk voor u klaar willen 
staan als dat nodig mocht zijn. 
  

 

Dus mocht u onze hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat u zich eenzaam voelt 
of iemand nodig hebt die boodschappen voor u kan doen dan kunt u ons bellen. 
Wij gaan dan zoeken naar een passende oplossing. 
 
Voor hulpvragen kunt u bellen met Wilhelmien de Jonge 
Telefoon 06-20856306 
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 NIEUWS 
 

In 2019 heeft een delegatie van het bestuur van de SWOGB alle kerkdorpen 
bezocht. In een overleg met de dorpsraad - Zonnebloem/Zonnegroet - KBO/KOV 
en vrijwilligers van project zorg en welzijn is informatie uitgewisseld. In de meeste 
dorpen werd hier positief op teruggekeken en was men verbaasd over de 
activiteiten die SWOGB, door goede samenwerking, allemaal organiseert. 
 
Een belangrijk item was de PR: hoe kunnen we senioren bereiken en hoe worden 
zij goed geïnformeerd? 
Niet in alle dorpen komt de regionale krant en in sommige dorpen moet men 
geabonneerd zijn om de dorpskrant te ontvangen. Daarom willen we u vragen mee 
te denken en mee te werken aan het goed informeren van senioren. 
 
Onze vraag is, willen jullie in de dorpskranten en dorpswebsite de info over 
activiteiten, diensten en cursussen plaatsen? Meestal zijn het activiteiten die 
i.s.m. de KBO/KOV worden georganiseerd. Het is belangrijk dat alle senioren zich 
aangesproken voelen en niet alleen de leden van de KBO/KOV. 
 
In sommige kerkdorpen staan bijvoorbeeld de telefoonnummers van de hulpdienst 
in de dorpskrant. Daarnaast stuurt de PR commissie van de SWOGB vanaf 2020 
meer artikelen naar de dorpsbladen/krantjes. Deze worden ook geplaatst. Ook de 
KBO/KOV plaatsen artikelen die de PR toestuurt. Hiervoor onze hartelijke dank. 
Hierdoor worden senioren beter geïnformeerd 
 
Op dit moment hebben we, vanuit de PR commissie, geen direct contact met de 
Zonnebloem/Zonnegroet en de dorpsraden. Toch is het belangrijk om t.a.v. 
informatie voor senioren gezamenlijk op te trekken. 
 
Daarom onze vraag: willen jullie artikeltjes/informatie die we naar jullie sturen op 
jullie dorpswebsite én dorpskrant plaatsen? Hebben jullie vragen en andere 
ideeën hierover, dan horen we dat graag. 
 
Namens de PR commissie hartelijk dank, 
 
Martien van de Weem, Karina Janssen en Jeanne van Vught  
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Dorpsraadvergadering 2 maart 2020  

ma 02-03-2020  

 
Dorpsraadvergadering:  maandag 2 maart 2020 
Locatie: KNILLUS  
Aanvang: 20.30 uur 
  
  
Opening 
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 
  
  
Notulen van de vorige vergadering 
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd   
  
  
De werkgroepen aan het woord 
Peuterspeelzaal 
Jan Broeder doet een update over de gang van zaken m.b.t. de peuterspeelzaal. Spring 
organiseert morgen 3 maart een informatie avond voor alle geïnteresseerde ouders. 
            
Wonen 
Guido meldt dat alle huurwoningen bewoond worden. Wat bouwen betreft loopt het goed. Er 
mag een 3 onder 1 kapper gebouwd worden op de Boschakker. Ook op de Molenhof is er 
interesse voor het bouwen van meerdere woningen. In totaal gaat het dan om 11 woningen op 
beide plannen. 
            
Zorg en Welzijn 
Linda van Raaij meldt dat er op 25 maart een bijeenkomst is in Knillus van de Stichting Welzijn 
Ouderen Gemeente Boxmeer. Bedoeling is dat er enkele centrale richtlijnen worden opgesteld. 
We gaan kijken of dit aansluit bij de manier van werken van onze eigen werkgroep. 
  
Processierups 
Er zijn op dit moment 3 plekken in ons dorp benoemd die in aanmerking komen voor 
behandeling van de processierups m.b.v. mezenkasten 
  
Knillus 
Op 9 april starten we met het leggen van 100 zonnepanelen op het dak van Knillus. Op 14 
maart staat NLDoet gepland. De volgende gebruikersraad is op 24 april. Het 2-jarig bestaan van 
Knillus gaat gevierd worden op 6 juni. De commissie is nog bezig met het programma van die 
dag. 
  
Kermis 
Frans Broeder en Pedro Lamers gaan proberen om samen met een aantal andere kleinere 
dorpen een kermisexploitant te regelen voor 2021. In 2020 wordt v.d. Salm aan het lopende 
contract gehouden. 
  
Sportveld 
Sylvia Heijl is namens de HBSV (Hondenschool Boxmeer) aanwezig en meldt dat het sportveld 
en het pad er naar toe er erg slecht bij liggen. Het is niet duidelijk wat de afspraken zijn over 
het onderhoud (maaien) van het veld. Peter van Bree neemt contact  op met de gemeente 
namens de gebruikers (HBSV, ONI en de school). Hij vraagt ook om dit op te nemen in het 
onderhoudsplan (werk in uitvoering) van de gemeente. 
  
            
Mededelingen en ingekomen stukken 
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Op 25 maart organiseert de dorpsraad een Energiecafé in Knillus. 
  
Vervolgbijeenkomst van sportakkoord is op 17 maart 19.30 – 21.00 in Beugen 
  
Sports-2-play wil vitale ontmoetingsplekken voor ouderen realiseren. Ze willen dit graag een 
keer komen toelichten maar kunnen niet op maandagavond. We gaan de dorpsraad van 1 mei 
naar voren halen op woensdag 22 april.       
  
We hebben een schrijven gehad of we als dorp een bijeenkomst willen bijwonen 
voor  dorpsondersteuner. Hiervoor is geen interesse 
  
Het bloemenveldje in St Hubertusstraat kan worden aangelegd. De buurt moet dit dan wel zelf 
oppakken. De kosten kunnen dan worden gedeclareerd bij de gemeente. Bedoeling is om het 
bijenhotel aan te leggen in het Knilluspark tijdens NLDoet. 
  
De landelijke opschoondag is 21 maart. De jagersvereniging en de KBO gaan dit in Vortum-
Mullem uitvoeren. 
  
Op 14 maart is de jaarlijkse NLDoet dag. In en rondom Knillus zijn diverse werkzaamheden 
gepland 
  
Tanja van Hest (basisschool) heeft project Kiwansi binnengehaald. Dit project gaat lopen met de 
kinderen van de basisschool. 
  
  
5)           Rondvraag 
Frans Broeder vraagt of het een idee is om een muurtje zoals van voor het oude 
Gemeenschapshuus terug te bouwen. Wordt geen duidelijk besluit in genomen 
  
  
6)         Sluiting 
                                            
  
 
 

Vortum-Mullem snelste groeier in 2019!  
zo 08-03-2020  

 
   

 
Onze parochie  
di 10-03-2020  
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Onze Parochie 
  
Binnenkort krijgt u ons blad Over Wegen weer in de bus. Daar staat nieuws in met betrekking 
tot onze parochie. Daarin vindt u ook een bijlage over de actie Kerkbalans. 
Ik zou graag extra aandacht willen vragen voor uw bijdrage. U vraagt zich wellicht af wat wij 
met uw bijdrages allemaal financieren. 
 
In Vortum-Mullem huurt de parochie het MFA Knillus om daarin haar vieringen te houden. 
Dit betreft de vieringen op de hoogtijdagen (o.a. Pasen, Pinksteren, Kerstmis) en de vieringen 
op de naamdag van Sint Cornelis en de Carnaval. Daarnaast worden er ook afscheidsvieringen 
of doopvieringen gehouden. Naast de huur die we aan het Knillus betalen hebben we ook 
kosten voor aankleding van de ruimte en voor het kerkhof. Het kerkhof hebben we aangekleed 
met haagbeuken en nieuw grind is gestort. Uiteraard hebben we ook personeelskosten en 
algemene kosten om dit alles hier in Vortum-Mullem te realiseren. 
Uw bijdrage wordt gebruikt om dit alles mogelijk te maken. 
 
Daarom verzoek ik u om kerkbijdrage te storten of te verhogen. Het rekeningnummer is : 
Nl 21 Rabo 0145740625 t.n.v. Onze Lieve Vrouwe Parochie Boxmeer. 
Een klein aantal van u betaalt op een oud banknummer. In verband met de kosten gaan we 
binnenkort naar een bankrekening voor de gehele parochie. Via de bijdrageadministratie 
maken we een uitsplitsing van de ontvangen bijdragen per kerkdorp. Wilt u uw banknummer 
wijzigen als u het oude nummer nog gebruikt? 
 
Bij vragen kun u de penningmeester benaderen.  

 
Huiskamer Vortum-Mullem tijdelijk gesloten  
wo 11-03-2020  
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Benefietsquiz  
wo 11-03-2020  

 

 

 

 

 
Nieuws-updates corona op Pantein.nl  

vr 13-03-2020  

Nieuws-updates corona op Pantein.nl 
  
Maasziekenhuis Pantein, Thuiszorg & Zorgcentra Pantein publiceren doorlopend op de websites 
van Pantein actuele berichtgeving over corona-maatregelen die van toepassing zijn op hun 
locaties. De actuele stand van zaken is op de websites van de verschillende zorgonderdelen te 
vinden onder het kopje Nieuws. Als er nieuwe of aanvullende maatregelen worden getroffen, 
dan worden die direct in dat bericht op de websites verwerkt. Het betreft de websites: 
www.pantein.nl 
www.maasziekenhuispantein.nl 
www.thuiszorgpantein.nl 
 
Afspraak of bezoek? 
Heeft u een afspraak of gaat u op bezoek? Lees dan in de actuele berichtgeving of dit kan en 
onder welke voorwaarden. 
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Advies burgemeester: gelast ook minder grote evenementen af  
do 12-03-2020  

Advies burgemeester: gelast ook minder grote evenementen af 
  
Burgemeester Van Soest geeft organisatoren van evenementen in de gemeente Boxmeer het 
dringende advies deze tot en met maandag 16 maart af te gelasten. Dit om de verspreiding 
van het coronavirus beter een halt toe te kunnen roepen. Eerder werd er in de hele provincie 
Noord-Brabant een verbod ingesteld op evenementen met meer dan 1000 bezoekers. 
Burgemeester Van Soest: “In het licht van zoveel mogelijk sociale onthouding de komende 
dagen, verzoek ik de organisatoren van evenementen in onze gemeente met klem, deze niet 
door te laten gaan. De beteugeling van de verdere verspreiding is een serieuze zaak, waarbij 
we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Om de mensen die kwetsbaar zijn en 
grote schade van dit virus ondervinden zo goed mogelijk te beschermen en om verdere 
maatschappelijke ontwrichting te voorkomen”.    
Daarnaast blijven de volgende adviezen en richtlijnen blijven gelden: 
Bent u verkouden of hebt u griepverschijnselen, blijf zoveel mogelijk uit de buurt bij anderen. 
Houd u daarnaast aan de hygiënevoorschriften: handen wassen, in elleboog  niezen en 
hoesten, papieren zakdoekjes gebruiken. 
Heeft u een wat minder sterke gezondheid, vermijd ook dan tijdelijk sociale contacten. En ga 
dan ook zeker niet naar plaatsen met veel mensen. 
Bent u gezond en gaat u naar een gelegenheid met veel bezoekers, schud dan geen handen. 
Combineer dit ook niet met een bezoek aan zieke of oudere mensen met een zwakke 
gezondheid. 
De organisatoren van de evenementen rondom de viering van 75 jaar leven in vrijheid in 
Sambeek, Vierlingsbeek en Groeningen hebben al aangegeven deze komend weekend niet door 
te laten gaan vanwege het coronavirus. 

 
 
KNILLUS schort alle activiteiten op tot eind maart ivm CORONA.  

vr 13-03-2020  

Gezien de situatie rondom CORONA heeft het bestuur van MFA KNILLUS, in overleg met de 
gebruikers, besloten om ALLE activiteiten op te schorten. Tot eind maart volgen we de 
landelijke/provinciale/gemeentelijke beleidslijn om sociaal contact zo veel als mogelijk te 
vermijden. Tot eind maart geldt deze maatregel; per april aanstaande bezien we e.e.a. vanuit 
de aktualiteit die dan geldt.   

 
 
Algemene ledenvergadering CV de Plekkers - Afgelast  
vr 13-03-2020  

Hallo allemaal, 
 
De laatste maartegelen rondom het corona virus zullen jullie niet ontgaan zijn. Helaas zijn ook 
wij hierdoor genoodzaakt om de algemene ledenvergadering en aansluitende feestavond op 
vrijdag 20 maart a.s. te moeten afzeggen.  
We zullen de vergadering incl feestavond op een later moment opnieuw inplannen en jullie 
daarvan op de hoogte stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur cv de Plekkers  
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Bloemenactie Volharding  

za 14-03-2020  

Beste inwoners van Vortum - Mullem: 
Ivm het cornavirus hebben wij besloten om onze jaarlijkse bloemenactie uit te stellen van 31 
maart en 1 april naar dinsdag 12 en woensdag 13 mei. 
Op 1 van deze dagen komen onze vrijwilligers bij u aan de deur. 
  
Met vriendelijke groet 
Bestuur RKVV-Volharding  

 
Beste parochianen en contactpersonen  

za 14-03-2020  

Beste parochianen en contactpersonen van koren en andere groepen, 
 
Vanmorgen zijn de maatregelen voor de Nederlandse kerkprovincie bekend geworden. Kortweg 
betekent het dat alle publieke weekenddiensten komen te vervallen tot en met 31 maart. 
Zondagmorgen zullen  de pastores samen met de karmelgemeenschap in privékring de 
zondagse Eucharistie vieren met de intenties van de parochianen voor dit weekend. 
Wij zullen de kaarsenkapel in de Basiliek open houden zodat u een kaars aan kunt steken en 
kunt bidden. 
Wanneer in de komende tijd een uitvaart zal zijn, zal deze in sobere vorm in kleine kring 
gehouden worden. Onze bisschop ontraadt alle andere samenkomsten die niet strikt 
noodzakelijk zijn, zoals muziekcommissie, liturgisch beraad enz. Breng elkaar hiervan op de 
hoogte, zodat we iedereen hierover informeren. De reeds geplande bijeenkomsten zullen 
geannuleerd worden. 
In de bijlage vindt u een woord ter bemoediging van de bisschop. 
Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking en mogen wij ons in gebed verbonden weten, 
bijzonder ook met hen die door het virus getroffen zijn 
en allen die in de zorg werkzaam zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Pastoor Ben Wolbers, pastor teamleider en voorzitter parochiebestuur 
  
Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan 
Actueel, Nieuwsberichten voor parochies 13 maart 2020 
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de 
bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische 
vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de 
bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. 
De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele 
parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op 
de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de 
geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door 
deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar 
mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed. 
Viering in beperkte kring 
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal 
de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen 
bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de 
overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten 
vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld 
een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook 
voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het 
RIVM. 
De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht: 
Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de 
communie op de tong niet mogelijk; 
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De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant 
uitgereikt te worden; 
De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant; 
Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand; 
Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.Met 
onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende 
maatregelen: 
Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast. 
Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast. 
Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met 
inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. 
De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, 
koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.Gebed 
De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te 
volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en 
avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. 
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om 
onderstaand gebed te bidden: 
 
God, toevlucht in onze nood, 
kracht in onze vertwijfeling en angst, 
vertroosting in ziekte en lijden. 
Wees ons, uw volk, nabij en genadig 
nu wij allen de gevolgen ondervinden 
van het uitgebroken corona-virus. 
Wees een Beschermer voor hen 
die dit virus hebben opgelopen, 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus 
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. 
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk 
ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons 
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons 
bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop 
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven 
aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. 
Amen. 

 
Goede doelen week  
ma 16-03-2020  

 
Beste inwoners van Vortum-Mullem, 
 
De ' goede doelen week'  die in week 14 gehouden zou 
worden gaat niet door vanwege de uitbraak van het 
Corona virus. I.o.m. de andere kerkdorpen proberen we 
een nieuwe week vast te leggen, daarover zal zo 
spoedig mogelijk gecommuniceerd worden. 
Bedankt voor uw begrip. 
 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Vortum-Mullem  
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Opschortingen Koninklijke Fanfare st Cornelius  
ma 16-03-2020  

 
Beste mensen, 
  
We bevinden ons op dit moment in een onwerkelijke periode. 
Scholen en horeca moeten per direct voor 3 weken sluiten. Dit 
heeft ook zijn terugslag op onze vereniging. Wat houdt dit voor 
ons in: alle repetities binnen Knillus zijn opgeschort tm 6 
april. 
 
Dit geldt ook voor alle muzieklessen die gegeven worden in 
knillus. 
 
Voor alle duidelijkheid geldt dit voor alle lessen, repetitie 
opleidingsorkest, fanfare, jeugdslagwerkgroep en slagwerkgroep. 
 
De uitvoeringen van de Fanfare van 22 maart en 25 april 
worden verzet naar een latere datum. Meer info hierover 
volgt t.z.t.  Ook de uitvoeringen van het opleidingsorkest 
van 27 maart en 5 april worden verzet naar een latere 

datum. 
 
De uitvoering van de slagwerkgroep op 19 april gaat ook niet door. 
 
De blokfluitlessen gaan ook niet door. De ouders zullen hierover benaderd door Marjan 
Versteegen. 
 
  
Op 6 april bekijken we de situatie opnieuw, en zullen wij jullie hiervan op de hoogte houden. 
 
 Bestuur Koninklijke Fanfare Sint Cornelius 

 
Energiecafe uitgesteld  
ma 16-03-2020  

Beste energie-belangstellende 
 
Op 25 maart staat er het energiecafe gepland. 
Iedereen zal begrijpen dat dit, ivm het Coronavirus, niet door kan gaan. 
Wij komen hier natuurlijk op terug, als de tijd daar rijp voor is. 
 
Groeten 
Dorpsraad Vortum-Mullem 
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Overlijden Lenie Wijers  
do 19-03-2020  

 

 
 
 
Boxmeer helpt elkaar!  

vr 20-03-2020  

 
Geachte inwoners, 
 
Het zijn uitzonderlijke tijden. De maatregelen rondom het coronavirus hebben grote impact op 
ons allemaal. Gelukkig zien wij ook allerlei initiatieven in onze gemeente van mensen die graag 
hun medemens willen helpen. Ons gemeentebestuur staat midden in de samenleving en wil 
graag haar rol pakken om dit te faciliteren. Daarom brengen wij graag het volgende onder uw 
aandacht: 
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Hebt u hulp nodig? Bel Sociom! 
Zorgaanbieders hebben het door de corona-pandemie extra druk. Het lukt niet om overal de 
ondersteuning te geven die mensen gewend zijn.  
Kan uw zorgaanbieder niet alle taken uitvoeren, vraag dan aan familie, vrienden of buren om 
te helpen. Veel mensen werken nu thuis of hebben door de pandemie minder werk. Lukt het 
niet om deze problemen in uw eigen omgeving op te lossen? Neem dan contact op met Sociom 
of de gemeente Boxmeer. Samen met Sociom kijken we dan wat we voor u kunnen doen. 
Heeft u een hulpvraag? Bel dan naar ons zorgloket: tel. 0485-585865, of Sociom, tel.0485-
700500. 
 
Facebookgroep ‘Boxmeer helpt elkaar’ 
Onze kracht ligt nog altijd in de aandacht voor elkaar. En dat zien we, door de vele initiatieven 
van inwoners om anderen te helpen die het moeilijk hebben: Boxmeer helpt elkaar. 
Om dit te stimuleren heeft de gemeente Boxmeer een Facebookgroep aangemaakt (Boxmeer 
helpt elkaar) zodat inwoners elkaar eenvoudiger kunnen vinden en samen kunnen kijken naar 
manieren om elkaar te helpen. Of het nu gaat om het doen van boodschappen voor mensen 
die dat zelf niet kunnen, of een aanbod om kinderen op te vangen van ouders die hard nodig 
zijn in een van de cruciale sectoren. Hulpvraag en aanbod worden hier gebundeld. 
 
Ons Thuus 
De buurtverbinders en het platform van “Ons Thuus” brengen via hun website vraag en aanbod 
van hulp bij elkaar. Tot nu was Ons Thuus alleen actief in Boxmeer maar de website wordt op 
dit moment aangepast zodat er een platform ontstaat voor het totale Land van Cuijk. Kijk 
daarvoor op www.onsthuus.nl 
 
Wil je kwetsbare mensen helpen? Meld je aan bij Sociom 
Voor kwetsbare mensen is het nu beter om thuis te blijven en voor sommige mensen wordt het 
leven erg stil of lastig te organiseren. 
Heb je tijd om iemand te helpen, meld je dan aan bij Sociom. Sociom is te bereiken via 
telefoonnummer 0485-700500, email info@sociom.nl of via de website www.sociom.nl. 
Voorbeelden van hulp zijn: boodschappen doen, medicijnen ophalen, hond uitlaten, een 
dagelijks telefoontje, eten koken. 
Het bestuur en de medewerkers van de gemeente Boxmeer, Sociom en zorgaanbieders zetten 
alle zeilen bij om u te ondersteunen. Helaas zullen we niet alle problemen direct op kunnen 
lossen, maar door een goede signalering kan wel alles in gang gezet worden om dat op termijn 
te doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
De burgemeester, 
K.W.T. van Soest 
 
LET OP: houdt u zich ALTIJD aan de adviezen van het RIVM, d.w.z.: 
? Was uw handen regelmatig 
? Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 
? Schud geen handen 
? Gebruik papieren zakdoekjes 
? Vermijd grote groepen 
? Hou 1,5 meter afstand 
? En blijf thuis als u (milde) verkoudheidsklachten hebt.  
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Burgemeester van Soest  

ma 23-03-2020  

Beste inwoners, 
  
Het is stil geworden in onze doorgaans bruisende samenleving. 
Geen slierten met kinderen met de fiets op weg naar school, geen verkeersdrukte veroorzaakt 
door woon-werkverkeer. Cafés en restaurants zijn gesloten, de terrassen blijven leeg. 
Langzamerhand sluiten ook steeds meer winkeliers hun zaken. 
  
Binnen een week tijd is onze wereld grotendeels op slot gezet. Evenementen en activiteiten 
worden ook na 6 april veelal afgezegd. Ook in onze gemeente Boxmeer zien we dat het stil 
wordt op straat. Afgelopen weekend zagen we ook dat het nog lang niet overal stil genoeg 
was. De verleiding om met dit mooie weer naar plaatsen te gaan met veel andere mensen, was 
groot. Gelukkig zien we ook gebeuren dat steeds meer mensen begrijpen hoe belangrijk het is 
om zoveel mogelijk thuis te blijven en om in contact met anderen afstand te houden. 
  
De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus de kop in te drukken, leggen nu eenmaal 
een grote druk op iedereen. Het betekent dat op veel plaatsen, in veel gezinnen oplossingen 
gezocht moeten worden. Kinderen die niet naar school mogen. Ouders die thuis werken, zelfs 
hun kinderen les moeten geven, of juist oplossingen moeten vinden voor de kinderopvang. 
 
Naast het oplossen van de eigen persoonlijke problemen die ontstaan als gevolg van de 
corona-maatregelen, is er ook nog de noodzaak anderen hulp te bieden die niet voor zichzelf 
kunnen zorgen. Zoals ouderen die aan huis gebonden zijn vanwege hun kwetsbaarheid en toch 
aandacht en zorg nodig hebben. 
  
De sluiting van verzorgings- en verpleegtehuizen is dramatisch voor bewoners en familie. Juist 
in deze tijd niet bij je familie te kunnen zijn, niet je kwetsbare partner, moeder of vader te 
mogen opzoeken, is heel zwaar. 
  
Het doet goed te zien dat er diverse initiatieven worden ontplooid om met en voor elkaar door 
de moeilijke periode heen te komen. Zoals het idee van Mell Martens om kaarten en 
tekeningen te maken voor ouderen en zieken die nu geen bezoek kunnen ontvangen van hun 
familie. Een tekening of kaartje kan net wat troost geven bij het grote leed dat deze maatregel 
voor veel van hen betekent. 
  
Dat veel evenementen en activiteiten moeten worden afgelast is natuurlijk een grote 
teleurstelling voor de organisaties die daar veel tijd en energie in hebben gestoken. Ook in 
onze gemeente gaan diverse activiteiten, onder andere in het kader van de viering van 75 jaar 
vrijheid zeker tot eind april niet door. Het is natuurlijk erg wrang dat we, juist nu we 75 jaar 
vrijheid kunnen vieren, deze vrijheid niet ondervinden. 
  
Het is allemaal heel onwezenlijk en onzeker. Ondanks dat is het belangrijk dat we aandacht 
blijven houden voor elkaar met een extra oog voor ouderen en alleenstaanden. Zorgen voor 
elkaar blijft de komende weken noodzakelijk. 
 
Op de website van de gemeente www.Boxmeer.nl proberen wij u zoveel mogelijk te informeren 
met actuele berichten. Daar waar de gemeente kan bijdragen aan het vinden van antwoorden 
op hulpvragen zullen we dat blijven doen. 
 
In de tussentijd wens ik iedereen de komende weken veel sterkte. De inzet van onze 
hulpverleners in de zorg, politie en brandweer blijft onveranderd nodig. Onze bijzondere steun 
en waardering verdienen zij als geen ander. 
 
En laten we ondanks alles proberen ook de moed erin te houden, want we hebben elkaar hard 
nodig. 
  
Karel van Soest 
burgemeester van Boxmeer 
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren. 
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