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Vieringen in 2020 
 
H. Corneliusviering ,  20 September  10.30u 

Allerzielenviering,  1 November  15.00u 
Nachtmis,    24 December  20.00u 
Gezinsviering,   26 December  10.30u 

 
Intentie's voor deze vieringen kunnen doorgegeven worden bij Toos v. Bree/Jacob 

Fleuren. 
 
 

 
 

Als ik dit schrijf zijn de coronamaatregels van dien aard dat wij als bestuur 
hebben besloten om enkele activiteiten weer op te starten . 
Worden de voorschriften veranderd dan zullen we de passende maatregelen 

treffen . 
 
Bewegen voor ouderen maandag van 14.00 uur tot 15,00 uur 

Jeu de Boules  dinsdag van 13.30 uur tot 15.00 uur 
Soos/kaarten  woensdag van 13.30 uur tot  17.00 uur 

Yoga  op de donderdag van 17.45 uur tot 19.00 uur  
 
Zaterdag 19 september gaan we Vortum Mullem bevrijden van het nodige 

zwerfvuil door mee te doen aan de landelijke opschoondag we verzamelen om 9.30 
uur bij Knillus na afloop eten we gezamenlijk een broodje . 

 
Ook willen we de uitgestelde jaarvergadering op vrijdag 16 oktober laten plaats 
vinden .En de kerstviering op 11 december we kunnen de zaal zo inrichten dat de 

onderlinge afstand ruim voldoende is . 
 
Alle andere activiteiten die gepland stonden vinden geen doorgang . 
 

 
Maak het ze niet te makkelijk!  
Kent u deze slogan van TV? Deze is van de Rijksoverheid. Om iedereen regelmatig 

te informeren over criminele praktijken, want een gewaarschuwd mens telt voor 

twee. 

 

In september start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne, 

genaamd Senioren en Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, 

om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk bent geïnformeerd over dit onderwerp.   

 

Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker slachtoffer worden van 

strafbare feiten, is ieder slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen 

overkomen en dus ook elke oudere.  

 

De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen en tips die 
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slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Wanneer iemand toch 

slachtoffer is geworden, is het van belang dat het bespreekbaar kan worden 

gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de politie.  

 

Wat kunt u in de maand september verwachten 

 In de Ons van september wordt minister Grapperhaus geïnterviewd; 

 Elke week wordt een ander thema behandeld:  

o Week 36 (1/9 t/m 7/9)  :  Meekijken bij pinnen 

o Week 37 (8/9 t/m 14/9)  :  Babbeltrucs 

o Week 38 (15/9 t/m 21/9) : Hulpvraagfraude (via WhatsApp). 

o Week 39 (22/9 t/m 28/9) :  Phishing 

 Op de website van KBO-Brabant komt een pagina waar u alle informatie kunt 

vinden. Er worden onder meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars 

zijn vergelijkbaar met tv-programma’s maar worden uitgezonden via internet. 

Onze directeur Wilma Schrover neemt deel aan het thema Hulpvraagfraude 

(week 38); 

 Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl worden de vier webinars 

gegeven, met deskundigen in een panel. Op de website van KBO-Brabant 

worden de links naar deze webinars geplaatst.  

 Ook op de traditionele radio en TV zal naar alle waarschijnlijkheid aandacht 

worden besteed aan de onderwerpen; 

 

Uiteraard blijven we ook na september aandacht besteden aan dit onderwerp.  
 

Heeft u zelf iets onprettigs op dit gebied meegemaakt en wilt u erover praten? 
Onze vrijwilligers van Ons Veilig Thuis staan u graag te woord. Hiervoor kunt u 
een mail sturen naar beleidsmedewerker Edith Mostert (emostert@kbo-

brabant.nl) met vermelding van uw telefoonnummer en dat u over dit onderwerp 
wilt praten, of bellen naar 073-6444066.  
 

 

 

Holistische kinderyoga in Boxmeer en Overloon  
 
Vanaf september ga ik, Anke van Leeuwen, kinderyogalessen 
geven. Juist in deze tijd, wil ik kinderen en jongeren laten 
ervaren hoeveel innerlijke kracht ze hebben en hoeveel ze 
kunnen betekenen voor de wereld als ze vanuit deze eigen 
kracht in het leven staan.  
 
Holistische kinderyoga richt zich op het totale zijn van het kind waarbij het plezier voorop 

staat. De lessen bevorderen kracht, souplesse en evenwicht in fysiek, mentaal en 
emotioneel opzicht. Kinderen leren daarnaast om te gaan met inspanning en 
ontspanning. We besteden aandacht aan het samenwerken en richten ons niet op 
competitie.  
 
Op speelse wijze en aansluitend op de belevingswereld gaan we aan de slag met 
(dier)yogahoudingen, ademhalingsoefeningen, beweegmomenten en rustmomenten. We 
zingen, bewegen op muziek, geven elkaar een massage of luisteren naar een verhaal. De 
insteek is dat kinderen en jongeren het geleerde bij de lessen mee gaan nemen in het 
dagelijks leven.  
 
De lessen zijn op woensdag in Boxmeer en op donderdag in Overloon.  
Voor meer informatie kijk eens op www.ankevanleeuwen.nl 

mailto:emostert@kbo-brabant.nl
mailto:emostert@kbo-brabant.nl
http://www.ankevanleeuwen.nl/
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www.Vortum-Mullem.info 

 
  

  

  

Nieuwsbrief 8  

Onze Lieve Vrouwe parochie  

Boxmeer  

  
  

  

1 juli 2020  

  

Beste parochianen,   

   

Een hartelijke groet vanuit het parochiehuis!   

Tot opluchting van velen zijn de maatregelen waarmee wij ons kunnen beschermen tegen het 

corona-virus met ingang van heden versoepeld. Dat houdt onder meer in dat we weer meer 

bezoekers kunnen ontvangen in de basiliek en in de Sint Jan de Doperkerk. De regel van 1,5 mtr. 

afstand moet echter wel gehandhaafd worden. Voor de basiliek betekent dit dat er vanaf 5 juli 113 

bezoekers aan  de eucharistievieringen kunnen deelnemen. De eerstvolgende eucharistieviering in 

de Sint Jan de Doperkerk is op 19 juli om 9.00 uur. Daar geldt dan een maximum van 50 

bezoekers.   

=============================   

reserveren en meer..  

  

Wij horen van meerderen van u dat u het lastig vindt dat u voor elke viering plaatsen moet 

reserveren en dat het jammer is dat we niet met zijn allen mee kunnen zingen. Maar wij merken 

ook dat bij verreweg de meeste mensen de blijdschap overheerst dat we weer samen kunnen 

vieren.   

  

De vieringen van de afgelopen zondagen zijn goed verlopen. Wel hebben we ervaren dat het 

belangrijk blijft de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen. Voorlopig moet u nog de op de 

vloer geplakte looprichtingen volgen en kunt u nog niet uw eigen plaats kiezen; de redenen 

daarvan zijn heel eenvoudig: we moeten voorkómen dat we voor elkaar langs schuiven. Zo zorgen 

we ervoor dat we de nodige afstand kunnen bewaren. En mocht u de maatregelen voor uzelf niet 

zo belangrijk vinden, bedenk dan dat anderen soms wel bezorgd zijn om hun (kwetsbare) 

gezondheid.   

  

Tot nu toe (het is woensdag 1 juli als ik dit schrijf) zijn er 58 plaatsen gereserveerd voor de viering 

van 5 juli in de basiliek. Er is dus nog voldoende plaats. Maar zoals we al schreven, u dient wel te 

reserveren! Dat kunt u doen door even naar het parochiehuis te komen of te bellen, dit kan op 

dinsdag, woensdag of donderdag. De tickets zijn ook te bestellen via de website 

https://eventix.shop/j686b9rc.   

============================= 

racisme en discriminatie  

    

uit het elfde ‘woord ter bemoediging’ van mgr. Gerard de Korte:  

“De laatste weken hebben onze media veel bericht over racisme en discriminatie. Na de tragische 

dood van George Floyd door politiegeweld in de Verenigde Staten is er een golf van protest over 

heel de wereld gegaan. Ook in ons eigen bisdom kwamen op verschillende plekken demonstranten 

bijeen om te ageren tegen racisme en discriminatie binnen onze eigen samenleving. En vanuit het 

christelijk geloof terecht. Er is sprake van marginalisatie en er zijn machtsverschillen, gekoppeld 

aan kleur en herkomst. Dat zou niet mogen want onze God is Schepper van alle mensen en Hij 

bemint ieder van ons.”  

  

http://www.vortum-mullem.info/
https://eventix.shop/j686b9rc
https://eventix.shop/j686b9rc
https://eventix.shop/j686b9rc
https://eventix.shop/j686b9rc
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uit de Nieuwsbrief van de Beweging van Barmhartigheid:   

“Black lives matter. Ieder wil erkend worden in wie hij is en worden wil. Dat is geen kwestie van 

barmhartigheid, maar een kwestie van het aanvaarden van ieders hart. Het is ook een kwestie van 

het kennen en aanvaarden van wie jezelf bent en waar je vandaan komt. Je bent niet alleen een 

ander voor een ander, maar ook voor jezelf. Racisme is van ons allemaal. Ieders leven aanvaarden 

en waarderen is ook van ons allemaal. Het is tijd om niet weg te lopen van onszelf maar om naar 

elkaar toe te lopen en onszelf en elkaar beter te leren kennen. Er is nog een hele weg te gaan… 

altijd maar weer vooroordelen en oordelen onder ogen zien. Horen en zien wie er lijden en onrecht 

wordt aangedaan.”  

  

  

De ander  

  

De ander is de ander  

De ander is anders  

Anders in mijn ogen  

  

Ik ben ook de ander  

Anders dan jij  

Anders in jouw ogen  

  

Jij die mij aanspreekt  

Jij die mij aankijkt  

Jij stelt mij een vraag  

  

Wil je mij leren kennen  

Wil je mij aanvaarden  

Mag ik zijn wie ik ben  

  

Jij bent een spiegel  

Aanvaard ik mezelf  

Ken ik mezelf  

  

Ken ik de vreemde in mij  

Zie ik ’t vreemde in mij  

Durf ik mezelf te zien  

  

Wil ik anders kijken Om jou 

beter te zien?  

  

Gedicht van Marinus van den 

Berg  

=============================  

  

het parochiehuis  

  

Geleidelijk gaat het Parochiehuis weer open. Zoals wij in de vorige brief al schreven: met de nodige 

voorzichtigheid. Tussen 10.00 en 10.30 u is er koffie, maar helaas voor niet meer dan acht 

personen tegelijk. Voor bijeenkomsten van parochiële werkgroepen dient u vooraf te reserveren bij 

Astrid Kerstens, secretaresse van de parochie. De voorwaarden kunt u met haar bespreken. U kunt 

ons telefonisch bereiken tijdens de openingsuren of door een mailtje te sturen of een bericht op het 

antwoordapparaat.  In dringende gevallen als ziekenzalving en overlijden kunt ook altijd het 

noodnummer bellen dat op het antwoordapparaat vermeld wordt.   

  

=============================  
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er staan nieuwe overwegingen op YouTube  

  

Zoek op internet YouTube. Daar ziet u “zoeken”. Op die plaats typt u “Onze Lieve Vrouwe Parochie 

Boxmeer”. Vanzelf verschijnen dan de overwegingen van de laatste zondagen. U kunt ook een van 

de volgende links aanklikken.   

Voor de overweging uit de viering van 28 juni:  

https://www.youtube.com/watch?v=7ogSGNSBeTY&t=2s  

Voor de overweging uit de viering van 21 juni, feest van Sint Jan :  

https://www.youtube.com/watch?v=BMLhXSgSyFI&t=275s  

  

  

Een hartelijke groet van   

Astrid Kerstens, Susan van Driel en Ben Wolbers  

  

 
 

Geslaagde Blokfluit, Serenade Henk Broeren 

zo 05-07-2020 

 

 

In tijden van Corona gaat alles een beetje anders. Zo ook de laatste maanden 

van deze blokfluitmuzikanten. Tijdens de lockdown hebben ze maar liefst 3 

maanden digitaal les gehad van Marjan Versteegen. Wat zorgde voor enkele 

hilarische taferelen zoals geen beeld wel geluid, wel beeld geen geluid of geen 

beeld en geen geluid. Gelukkig kon er de laatste maand wel weer fysiek les 

gegeven worden en ook de examen hoefde niet digitaal plaats te vinden. Hier 

waren alle muzikanten erg blij mee! Nadat de examens positief afgerond waren 

vond afgelopen vrijdag de welverdiende diploma uitreiking plaats, dit alles tijdens 

de repetitie van het opleidingsorkest. Natuurlijk met inachtneming van alle 

maatregelen. 

  

De geslaagde op de blokfluit zijn: 

Maas Achten, Lieke van Bree en Hannah Stapel. 

 

Door Corona hebben ze nog geen nieuw instrument uit kunnen kiezen maar na de vakantie word 

dit verder opgepakt met de verschillede muziekleraren. 

 

Voor nu namens Fanfare st Cornelius van harte proficiat met dit behaalde diploma! 

  

(Foto’s van de diploma uitreiking staan in het fotoalbum) 

  

 

Ook Fanfare st Cornelius mocht zich vrijdagavond weer in uniform laten zien. Sinds 3 weken word 

er weer gerepeteerd, echter door de coronamaatregelen moet dit in 2 groepen plaatsvinden. 

Vrijdagavond kon de gehele fanfare in uniform naar buiten om een serenade te brengen aan Henk 

Broeren. Hij heeft afgelopen vrijdag namelijk uit handen van de Burgermeester zijn welverdiende 

Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Deze heeft hij gekregen voor zijn belangeloze inzet 

voor volleybalvereniging Advendo en later Avance, als secretaris bij de KBO en zijn bijdrage in de 

totstandkoming van MFA Knillus. 

  

Henk, namens Fanfare st Cornelius van harte proficiat met deze onderscheiding! 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7ogSGNSBeTY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=7ogSGNSBeTY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=BMLhXSgSyFI&t=275s
https://www.youtube.com/watch?v=BMLhXSgSyFI&t=275s
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Dorpsraadvergadering 6 juli 2020 

ma 06-07-2020 

 

Dorpsraadvergadering:  Maandag 6 juli 2020 

Locatie: KNILLUS  

Aanvang: 20.30 uur 

  

  

1)           Opening 

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De afgelopen maanden is er 

steeds een kort verslag rondgestuurd om iedereen op de hoogte te houden. 

  

2)           Notulen van de vorige 

vergadering                                                                                                          

Er is vorige maand een verslag rondgestuurd met de actuele zaken die speelden. Hierover zijn 

geen opmerkingen 

 

  

3)           De werkgroepen aan het woord 

Peuterspeelzaal 

De werkgroep heeft afgelopen maanden veel werk verricht. Spring zou gaan opstarten in 

het nieuwe schooljaar als er minimaal 4 aanmeldingen zijn (met een doorkijk naar de wat 

langere termijn). Dit betekent dat ook de plannen voor kinderen de komende jaren 

hierin meegenomen moesten worden. Dit is gebeurd en tijdens de laatste gesprekken 

van Henny Creemers, de werkgroep, Gemeente Boxmeer en Spring is het een feit dat de 

Peuterspeelzaal van start gaat na de herfstvakantie. Doel is om dit te doen met de 

huidige pedagogische begeleider. 

  

Wonen 

Stand van zaken m.b.t tot het bouwen op Molenhof en Bosch Akker. Op de Bosch 

Akker is gestart met het bouwen van een 2-kapper. De voorbereidingen voor een 

volgende 2-kapper en 3-kapper zijn in volle gang. Start ervan moet 2e helft 2020 

Molenhof is een volgende 2-kapper in voorbereiding. Voor andere kavels op de 

Molenhof is interesse maar potentiële kopers haken af vanwege de groenstrook. De 

nieuwe kavels voor starters zijn bijna vergeven, dus er moet ook worden nagedacht over 

een nieuw plan voor starters. 

                                   

 Kermis 

 De kermissen in de regio komen langzaam op gang, maar hoe staat het met de Kermis in 

 Vortum-Mullem. In mei heeft de commissie besloten om de avonden met Ravechurch 

 en de Pubquiz te laten vervallen vanwege corona. Nu de regels zijn versoepeld is het de 

 vraag of er een alternatieve kermis kan worden georganiseerd. Standpunt is dat er eind 

 augustus/begin september door de kermiscommissie bekeken wordt of/hoe de kermis 

 er gaat komen. Mogelijk is het een idee om met een tentdak iets te doen op het plein 

 (buitenactiviteit) 

  

MFA Knillus 

Knillus is weer voorzichtig opgestart volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit jaar zal 

financieel minder voorspoedig gaan, maar we gaan het zeker wel redden. De bouwploeg 

is weer opgestart om de laatste puntjes op de I te zetten. De komende weken krijgen we 

bezoek vanuit verschillende dorpen om te kijken hoe wij in Vortum Knillus hebben 

gerealiseerd. 

  

Zorg en Welzijn 

De huiskamer is weer geopend op donderdag. 

                        

4)           Mededelingen en ingekomen stukken 

            *          Opgaven Dr. Pelen Cultuurprijs kan tot 1 oktober 2020 

            *          Nieuwe maatregelen corona zijn te vinden op de website van de Gemeente 

            *          We hebben een uitnodiging voor een startersbijeenkomst Participatiegroep  
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                        voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk.  

                        Vanuit Vortum-Mullem zal Frans Broeder aanwezig zijn.  

                        Maarten zal erbij zijn om een praatje te houden   

                        over de  tot standkoming van Knillus (bijeenkomst is bij Knillus) 

            *          De dorpsraad is benaderd door dorpsraad Vierlingsbeek over vliegbasis de 

                        Peel.  Voorstel is om een onderzoek te laten uitvoeren (kosten/baten analyse). De 

                        gemeente Boxmeer gaat zich beraden of ze dit zullen gaan doen (eventueel 

                        samen met andere gemeenten 

             *          Er is een nieuwe datum gepland voor een bijeenkomst met sports2play als hier 

                         animo voor is. We nodigen ze een keer uit voor een toelichting 

             *          Het collegebezoek moet gepland worden voor de 2e helft van dit jaar. Er is 

                         budget voor renovatie van de St. Cornelisstraat. Het is goed om hiervoor een 

                         werkgroep op te richten om te kijken wat we zelf graag willen. Wellicht is het slim 

                         om nog te kijken welke projecten (kerkplein, sportveld) we nog kunnen 

                         aanvragen voor de komende jaren 

             *          Het gemeentenieuws land van Cuijk staat in de Maasdriehoek 

             *          Het plaatsen van het bijenhotel gaat niet door in het Knilluspark.  

                         Vanuit de vergadering komt het voorstel om het bijenhotel te gaan plaatsen  

                         bij het Joelvuur bij de provincialeweg 

   

5)           Rondvraag 

Jan Broeder vraagt hoe het staat met de energiescan. Deze toelichting komt na de zomervakantie 

  

6)         Sluiting 

            Peter sluit de vergadering en wenst iedereen een fijne vakantie.  

            Volgende vergadering is dan in september 

 

O.N.I. had meer verdiend dan gelijkspel op bezoek bij F.B.M. '68 

zo 19-07-2020 

MAASHEES, De Vetbak - Onder zomerse taferelen reisde 

O.N.I. op zaterdag 18 juli af naar Maashees, alwaar er werd opgenomen tegen de 

plaatselijke frietboys voor een wedstrijdje na deze lange corona intermezzo.  

 

Coach Guido Stevens had dit keer de beschikking over een 16-koppige selectie, waarvan 12 

spelers van 'Vortumse bodem' en 4 gastspelers (waarvoor dank). Na een tactische berekening 

toverde Stevens de volgende opstelling uit de hoge hoed: 

Thomas Massop; Chielian Jacobs, Dave Jacobs, Nino (gastspeler), Patrick Jacobs; Thomas Rijn, 

Harm (gastspeler), Gijs Hendriks; Nick van Mullekom, Willem (gastspeler), Sam Litjens. Invallers 

waren ditmaal: Stefan Hermans, Guido Hermans, Dennis Rühl, John Hendriks en Teun van Gaal. 

 

Nadat de beregeningsinstallatie de temperatuur inmiddels opschaalde naar een broeierige 30 

graden, kon de wedstrijd om 16.00 uur beginnen. O.N.I. kwam goed uit de startblokken, maar wist 

na diverse combinaties echter het netje niet te bollen. Halverwege de eerste helft, vlak na de 

drinkpauze, kwam F.B.M. '68 met een mislukte voorzet tegen de paal het dichtst bij een doelpunt. 

Even later, vlak voor rust, werd de bal door de rechtsback van O.N.I. (hij wil niet bij naam 

genoemd worden..) veroverd die van ver echter mijlen ver naast schoot, waardoor de ruststand 0-

0 bleef. 

De tweede helft begon sterk van O.N.I.'s zijde. Gijs Hendriks was dichtbij een doelpunt, maar zag 

zijn stifje eindigen op de paal. Met the man of O.N.I. a.k.a Sam Litjens binnen de lijnen, probeerde 

coach Guido Stevens nog voor extra dreiging te zorgen om de winnende treffer te forceren. Helaas 

stond de F.B.M. '68-goalie meermaals in de weg. Aan O.N.I.-zijde gaf de verdediging geen krimp 

en hield Thomas Massop de 'nul'. Met de eindstand van 0-0 had O.N.I. meer verdiend. De mannen 

kunnen zich snel revancheren: op 1 augustus komen de Frietboys naar Vortum toe. Om 16.00 uur 

klinkt het eerste fluitsignaal op Sportpark de Paardenbloem. Tot dan! 
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KNILLUS&Corona per 24 juli 

vr 24-07-2020 

CORONA houdt ons en de wereld om ons 

heen nog steeds in haar greep. De berichtgeving de laatste dagen is niet positief over de 

ontwikkelingen qua besmettingen. Vooralsnog is de regelgeving rondom CORONA door de overheid 

niet aangepast. 

 

Vanuit KNILLUS willen we een beroep blijven doen op iedereen die KNILLUS bezoekt om zich aan 

de regels te houden. Gelukkig is er weer best veel activiteit in KNILLUS. Maar...ook wij zien dat de 

aandacht voor de basisregels verslapt en minder wordt. Laten we samen zorgen dat we de 

basisregels blijven hanteren en zo SAMEN CORONA onder controle krijgen. 

 

Wij rekenen op ONS allemaal! 

 

Namens bestuur MFA KNILLUS, Maarten Ebben 

 

Opening TERRAS KNILLUS zondag 2 augustus 

do 30-07-2020 

Begin dit jaar heeft KNILLUS een terrasvergunning aangevraagd. Deze is ook verleend. Door 

alle Corona-perikelen is het terras niet eerder in gebruik genomen, maar....dat gaat nu 

veranderen! De hele maand augustus is het terras elke zondag open van 14.00 tot 

20.00 uur. Er is mooi, stoer terrasmeubilair aangeschaft zodat het een echt gezellig terras 

wordt! Aanstaande zondag, 2 augustus dus, gaan we de 1e keer open. De weergoden zijn 

KNILLUS goedgezind want het wordt heerlijk terrasweer. Koffie of thee met KNILLUS-koek (!), 

fris, (speciaal)bier, wijn of wat sterkers; we serveren het allemaal om de dorst te lessen. 

Dus...tot aanstaande zondag! 

 

PS; natuurlijk houden we de RIVM-regels in acht en vragen we onze bezoekers om dat ook te 

doen! 
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Oproep Kernendemocratie 

wo 05-08-2020 

Beste Dorps en Wijkraden 

 

We hebben een verzoek aan jullie. Omdat niemand jullie dorp of wijk zo goed kent als jullie, willen 

we jullie vragen mee te werken aan onze campagne om de inwoners te betrekken bij 

kernendemocratie. 

  

Vanaf medio oktober vragen we onze inwoners via bijeenkomsten en online hoe zij het liefst 

samenwerken met de gemeente en wat zij belangrijk vinden voor hun dorp. Globaal hebben we 

een idee hoe we de campagne willen vormgeven. Dit wordt later verder ingekleurd qua opzet en 

inhoud. Onder andere natuurlijk na de input van jullie aan het programma tijdens de bijeenkomst 

met jullie voorzitters op 2 september. Half oktober lijkt nog ver weg. Maar om op tijd onze 

inwoners te laten weten wat kernendemocratie nu eigenlijk is en warm te maken om mee te doen 

en te praten, moeten we hier op voorsorteren. 

  

Wat? 

We zoeken in elk dorp één of meer inwoners die op de foto willen en (eventueel) aan een kort 

filmpje willen meewerken. Daarbij geeft hij of zij de reden waarom zij/hij naar de bijeenkomst 

gaat/online meedoet. Voel je als dorps- of wijkraadlid ook zeker geroepen om mee te doen en je 

gezicht te ‘lenen’ aan de campagne! 

In de bijlage zie je enkele voorbeelden hoe dit er uit zou kunnen zien. Let op! Het gaat 

alleen om de uitstraling en het idee. De mooie inwoners op de foto’s zijn van een kalender die 

we jaren geleden in de gemeente Boxmeer hadden. Qua uitstraling is dit wel wat we voor ogen 

hebben, we willen met mooie portretten van onze inwoners de boel op gang helpen. We hebben 

dan ook dezelfde fotograaf, Gijs Jacobs, gevraagd. De precieze tekst is uiteraard afhankelijk van 

wat de mensen op de foto willen zeggen en de input die van jullie komt op de bijeenkomst van 2 

september. 

  

De posters van jullie mensen kunnen jullie gebruiken in jullie eigen dorp en bijvoorbeeld de 

dorpsbladen om mensen enthousiast te maken. Gedrukte exemplaren leveren we op aanvraag. 

Daarnaast gaan wij natuurlijk ook een aantal foto’s inzetten om via de gemeentelijke kanalen 

mensen op te roepen mee te denken en praten. 

  

Hoe? 

We willen natuurlijk een campagne waardoor zoveel mogelijk mensen zich aangesproken voelen. 

Dus denk aan jong, oud, man, vrouw, van sporter tot vrijwilliger in het dorpshuis, etc. Op elke foto 

willen we een relatie laten zien met het betreffende dorp. Dus vissend aan de Kraaijenbergse 

plassen, in het tenue van de lokale sportclub, zwerfval prikkend voor de kerk, etc. 

  

Doen jullie mee? 

Mail zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 18 augustus, maximaal 3 namen en telefoonnummers van 

inwoners van jullie dorp (of wijk) die het leuk vinden en toegezegd hebben om hier aan mee te 

doen naar communicatie@boxmeer.nl. 

Vertel daarbij wat de hobby is en/of mooiste plek van het dorp. Zo heeft de fotograaf al een idee 

van de locatie. 

Geef de reden waarom de geportretteerde naar de bijeenkomst gaat of online meedoet en welke 

van de twee het wordt. Hieronder wat zinnen ter inspiratie:  

Ik wil meepraten als mijn straat op de schop gaat 

Ik wil dat we nog fijner in ons mooie …(naam dorp) kunnen wonen 

Ik wil mee kunnen beslissen als er iets in mijn dorp/ wijk verandert 

Als je niks zegt, hoef je daarna ook niet te klagen 

Samen krijgen we ons dorp het mooist 

Ik voel me thuis in mijn wijk/dorp 

Ik wil… (naam sportclub) vitaal houden. 

Ik wil weten wat er na de herindeling verandert in ons dorp 

Ik wil oud kunnen worden in … (naam dorp) 

  

Doen jullie niet mee? 

Even goede vrienden uiteraard, maar graag wel zo spoedig mogelijk weten. Dan gaan we met het 
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team zo snel mogelijk op zoek. 

  

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking! 

  

Namens de werkgroep Kernendemocratie, 

  

Harm Cornelissen 

Team communicatie 

 

Heb je interresse in deze oproep? 

Laat het weten via dorpsraad@vortum-Mullem.info (Frans Broeder) 

 

 

 

 

  

Het verborgen Land van Cuijk – Laarzenpad 

zo 09-08-2020 

VERBORGEN LAND VAN CUIJK | VORTUM-MULLEM - Met de campagne ‘Land van Cuijk, hét 

geheim van Noordoost-Brabant’ wil deze regio meer toeristen trekken. Juist nu veel 

mensen in coronatijd vakantie vieren in eigen land. Maar ook streekbewoners moeten zo 

worden verleid. In een serie belicht de Gelderlander een aantal verborgen geheimen uit 

eigen streek. Vandaag aflevering 4: het Laarzenpad in Vortum-Mullem. 

 

 
Harald Rudolph loopt over het bijna verborgen laarzenpad in Vortum-Mullem. Hij schat dat er zo'n 

100 mensen per jaar over het laarzenpad komen. 

  

mailto:dorpsraad@vortum-Mullem.info
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Verborgen achter forelvisvijver de 

Uitkomst ligt tussen de weilanden een 

smal paadje van slechts 800 meter. 

Het loopt bijna parallel aan het 

troebele water van de Sint Jansbeek.  

 

De sporadische wandelaar hoeft niet 

lang te fantaseren waar het pad haar 

naam aan te danken heeft: 

brandnetels staan her en der tot de 

knieën en het voorjaar groeien er 

braamstruiken met stekels laag over 

het pad. 

 

Volgens Harald Rudolph, eigenaar van 

de vijsvijver, is het soort bezoeker de 

afgelopen jaren veranderd. ,,Er 

kwamen voorheen vooral dorpelingen 

om hun hond uit laten. De laatste twee 

jaar zie ik steeds vaker echte 

wandelaars.”  

 

Het is zo goed verborgen dat hij regelmatig de vraag krijgt waar het pad is. En ook 

vaste klanten van de visvijver, die regelmatig op een steenworp van het pad zitten 

wisten niet van het bestaan.  

 

Simon Stadegaard komt zo nu en dan met zijn twee zonen vissen. ,, Voor mij is het 

helemaal onbekend. Ik heb er wel eens mensen zien lopen, maar heb altijd gedacht 

dat het de boer van het land was.’’ 

 

‘Nogal ruw’ 

Het pad is in 2015 in opdracht van de dorpsraad aangelegd, ter vervanging van een 

zandweggetje wat jaren geleden verdwenen is. Het kostte 1700 euro. Rudolph krijgt 

als feedback van voetgangers vooral dat het een nogal ruw pad is.  

 

,,Onderhoud is wel een dingetje. Boeren werken het vrijwillig bij. Maar als ze druk zijn 

met oogsten wil het nog wel eens uit de hand lopen, met dat onkruid.’’ 

Pluktuin 

 

Het weggetje, waar je nog net met z’n 

tweeën naast elkaar kan lopen, neemt 

je mee langs de typische Brabantse 

weilandjes die omringd zijn met grote 

heggen en bevolkt door een klein 

aantal koeien. Zo’n honderd bezoekers 

per jaar zullen worden er verrast, 

doordat het mooiste stuk aan het einde 

komt.  
Harald Rudolph. ,,Onderhoud is wel een 

dingetje.’’ 

 

Bij de uitgang zitten twee mannen en twee vrouwen onder een grote eik, omgeven 

door een grote groenten- en fruittuin, te genieten van een lunch. Het zijn drie 

vrijwilligers en de oprichter van In Het Volle Leven.  
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Dat is een pluktuin waar mensen zich kunnen aanmelden om biologisch groenten en 

fruit te plukken, al houden ze zelf niet van die naam. ,,We noemen het liever een 

oogsttuin. Omdat wie plukt neemt en wie oogst eerst zaait en dus ook geeft,” zegt een 

van de vrijwilligers.’’ 

 

Vergeten groenten 

 

Eigenaar Hans Weima vertelt gepassioneerd over zijn tuin. ,,Net zoals Het Verborgen 

Land van Cuijk hebben we hier allerlei verborgen en vergeten groenten die we niet 

langer in onze keukens gebruiken.”  

 

Wie dus eens een nieuw recept wil uitproberen moet vooral het Laarzenpad aflopen.  

 

Bron: De Gelderlander  

© Theo Peeters 

 
 

 

 

Rommelmarkt 2020 wegens Corona afgelast 

za 15-08-2020 

 

 

Helaas hebben wij als Fanfare st Cornelius moeten besluiten om onze 

jaarlijkse welbekende rommelmarkt dit jaar te annuleren. Dit ivm met alle 

welbekende corona maatregelen. Helaas hebben wij als organistatie 

moeten concluderen dat het niet mogelijk is om binnen deze maatregelen 

een rommelmarkt te organiseren. 

Wij hopen eenieder weer welkom te mogen heten op de rommelmarkt in 

2021 deze zal plaatsvinden op zondag 12 september 2021 

 

 

 

 

 

Kermissen in gemeente Boxmeer gaan definitief niet door 
 
Het college van B&W heeft besloten de kermissen die dit seizoen nog op de kalender staan, niet door te laten 
gaan. Het gaat om de kermissen in Sambeek, Vierlingsbeek, Overloon en Oeffelt. De stijgende cijfers van de 
besmettingen met corona en de daarop afgegeven adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid en 
Veiligheidsregio, gaven hiervoor de doorslag. Eerder besloot het college van B&W dat als het qua maatregelen 
en de situatie kon, alle medewerking te verlenen om de kermissen in de gemeente te kunnen laten doorgaan.  
 
Wethouder kermis Willy Hendriks- van Haren: “Dit was een bijzonder moeilijk besluit, dat we met pijn in ons 
hart hebben genomen. We gunnen het, zeker in dezer moeilijke tijd, iedereen. Zowel onze inwoners, 
horecaondernemers als exploitanten. Een paar dagen geleden nog, raakten we enthousiast over een mogelijke 
regiokermis in Oeffelt. Nu, een paar dagen later, hebben we moeten constateren dat het onverstandig is om dit 
seizoen nog een kermis door te laten gaan. De gezondheid en veiligheid van mensen staat hierbij voorop”.  
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Nieuwsbrief 9  

Onze Lieve Vrouwe parochie  

Boxmeer  

  

  

Beste parochianen,   
  

Een hartelijke groet vanuit het parochiehuis!   
  

Veel mensen zijn de berichten over Corona moe. Nog meer 
mensen zijn heel het Corona gedoe moe. En nog meer mensen gedragen zich alsof 

Corona voorbij is.  
Helaas, het virus is er nog steeds. Virussen hebben geen vakantie.  

De vragen waarmee veel mensen momenteel worstelen zijn: kunnen we nog op 
vakantie? Kunnen we veilig vliegen? Kunnen we bij elkaar komen voor feest? Er 
ontstaan soms heel felle discussie. In een app van de NOS was afgelopen week een 

gesprek per brief te lezen tussen een zekere Jan Hoek en een aantal jongeren. Dat 
was geen fel gesprek maar een mooie poging om elkaar te verstaan. En daarom laten 
wij hier een paar gedeelten uit de NOS-app volgen.   

  

“Jongelui, hou even vol en je kunt over een jaartje weer helemaal los”, schrijft de 
94jarige Jan Hoek in een lezersbrief in het AD van afgelopen zaterdag. “Ik ben in 

1925 geboren en ben ook jong geweest. Wel in een rottijd. In 1940 brak de oorlog uit 
en in dat jaar werd ik 15”. Zo begint meneer Hoek zijn brief die duizenden keren is 
gedeeld in allerlei social media. “Wij waren tien jaar van onze jeugd kwijt. Proberen 

jullie nou één jaartje de rug recht te houden”. In de app zijn vervolgens  vier reacties 
van jongeren te lezen. Ze begrijpen de oproep van meneer Hoek, maar ze vragen ook 

begrip voor hun positie.   
“Ik snap het, meneer Hoek, u heeft het veel lastiger gehad. Maar wij hebben het ook 
lastig”.  

“Als ik erover nadenk, vind ik ook wel dat we niet moeten zeuren over feestjes. Maar 
van de andere kant is het appels met peren vergelijken. Het gevoel van nood is nu 
veel minder dan tijdens de tweede wereldoorlog”.    

“Ik heb ontzettend veel respect voor u en besef ook dat ik helemaal niet mag klagen. 
Maar eigenlijk werden we allebei in onze vrijheid beperkt: u veel erger dan wij, maar 

toch.. Er kwam een abrupt einde aan het jaar waar ik het meest naar had 
uitgekeken. U zegt: zet je er één jaartje overheen. Dat wil ik zeker doen. Maar begrijp 
wel dat ik dat lastig vind. Ik wil ook gewoon mijn oude routine terug. Mijn vrienden. 

Mijn sport.  

Mijn werk. Ik begrijp u, meneer Hoek. Maar ik hoop ook dat u mij begrijpt.” Jan 
Hoek, die met zijn vrouw in een zorgcentrum woont in Rotterdam, bleef nuchter 

onder deze en vele andere reacties. “Ik zou tegen iedereen wil zeggen: ‘doe nou toch  

’s effe kalm an”.   

  

Tot zover het gesprek tussen Jan Hoek en een aantal jongeren. Ter overdenking. 

Wellicht aanleiding voor onderling gesprek.   
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een gebed   

Goede God, zovele mensen lijden   onder de gevolgen van het coronavirus Help hen 
die dreigen te bezwijken.  
   

Goede God, ontelbare zorgverleners   zetten zich in om zieken te verzorgen Schenk 
hen kracht en bemoediging.  

  

Goede God, talloze wetenschappers   zoeken oplossingen 

voor deze gezondheidscrisis. Zegen hen met wijsheid en 
inzicht.  

Goede God, verantwoordelijken en beleidsmakers   
moeten moeilijke keuzes maken voor het welzijn van ons 

land.  
Wees voor hen een herder en gids.  

Goede God, vele gezinnen hebben het financieel 

moeilijk, soms komen relaties onder druk te staan.  
Blijf bij hen met uw hoop en troost.  
   

Goede God, zovele mensen voelen zich eenzaam of 
bang in deze dagen. Wij bidden U daarom: blijf ons nabij.    

  

=============================  

overleden  

  

In de afgelopen weken hebben we afscheid moeten nemen van twee dierbare 

parochianen.   
  

Op 8 juli 2020 overleed Odi (Odilius Petrus Maria) Bouwmans; hij woonde samen met 
zijn echtgenote aan de Tapuit 3 in Boxmeer. De afscheidsviering heeft plaats gehad 
op 14 juli 2020 in de Sint Petrusbasiliek. De crematie vond plaats in de Buitenplaats 

Zevenhutten in Cuijk.   
  

Op 25 juli is overleden Riek (Henrica Hermina Maria) van Daal; zij woonde in 
Woonzorgcentrum Sint Anna, Veerstraat 49. De afscheidsviering heeft plaats gehad 

in de Sint Petrusbasiliek op 30 juli, waarna de begrafenis volgde op de R.K. 
begraafplaats, Carmelietenstraat West 28, Boxmeer.   
  

Dat Odi en Riek mogen rusten in de vrede van onze Heer. Dat hun beider families 

sterkte en steun mogen ondervinden.   
  

=============================  

    

parochievieringen in de Sint Petrusbasiliek  
  

Op 23 augustus is er om 10.30 uur een Woord- en Communieviering in de Basiliek.  
Op 30 augustus vieren we om 10.30 uur in de Basiliek de start van het nieuwe 

werkjaar van de parochie.   
Het blijft voorlopig nog noodzakelijk dat u voor deze vieringen reserveert.  
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=============================  

vieringen van de Karmel   

  

De doordeweekse vieringen van de Karmelgemeenschap worden voorlopig nog in de 

zijbeuk van de basiliek gehouden. Psalmviering – 8.00 uur; Stilteviering – 12.00 uur; 
Eucharistieviering – 18.45 uur. We gebruiken alleen de ingang onder de boog tussen 
kerk en klooster. Het is noodzakelijk u aan te melden: tel: 0485-562156 – e-mail: 

b.devreede@karmel.nl   
  

=============================   

openstelling kerk  

  

Zoals gebruikelijk zijn de Heilig Bloedskapel en de hal van de Sint Petrusbasiliek 

dagelijks van 9.00 tot 18.00 geopend om er te bidden en een kaarsje op te steken.   
  

=============================  

voedselbank  

  

Ook in de vakantietijd ontvangt de voedselbank graag houdbare producten. U kunt 

die in de mand  doen die in de hal van het Karmelklooster staat (Steenstraat 39).  
Hiervoor mede namens de voedselbank Land van Cuijk onze hartelijke dank.   
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande 

sponsoren. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 


