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Vieringen in 2020 
 
 
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. 
 

 
 
 

 

 
 

Bewegen voor ouderen in de maand Juli gaan we weer binnen sporten met 

inachtneming van de dan geldende coronaregels ,we houden afstand van elkaar  

en bij binnenkomst en weggaan ontsmetten we onze handen . 

Dus de volgende maandagen 6 ,13 ,20 en 27 juli is er gym aanvang 14.00 uur . 

 

Joga  

Deze groep begint donderdag 2 juli aanvang 18.00 uur ook hier zijn de corona 

maatregels van toepassing . 

 

Jeu des Boules: we zijn weer enkele weken actief en als het weer het toelaat elke 

dinsdag van 13.30 uur  Voor alle activiteiten geld neem je verantwoording en blijf 

thuis als je je ziek voelt en of verhoging hebt  en blijf afstand houden . 

 

De sociaal culturele dag in Wanroy gaat definitief niet door . 

 

Zijn er nieuwe ontwikkelingen dan blijven we jullie informeren . 
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www.Vortum-Mullem.info 
Financiële positie gemeente Boxmeer evenwichtig en gezond 

do 28-05-2020 

 
 

Jaarlijks behandelt de gemeenteraad voor het zomerreces een drietal financiële documenten 

uit de planning & controlcyclus. Deze behandeling vindt plaats in de raadsvergadering van 2 

juli aanstaande. Geconcludeerd kan worden dat de financiële positie van de gemeente Boxmeer 

evenwichtig en gezond is. De diverse financiële ratio’s laten de laatste jaren een stabiele 

positieve ontwikkeling zien in tegenstelling tot een landelijk dalende trend. De gemeente 

Boxmeer presenteert al jaren een reëel sluitende begroting en de jaarrekeningen laten een 

positief resultaat zien. 

  

Jaarrekening 2019 

De jaarrekening 2019 van de gemeente Boxmeer sluit na overheveling van doorlopende 

budgetten naar 2020 met een netto positief resultaat van € 1.103.143. Belangrijkste 

meevallers zijn een hogere Algemene Uitkering van het Rijk, lagere kosten 

Inkomensvoorzieningen en een hogere opbrengst van leges. Voorgesteld wordt het positieve 

resultaat te storten in een bestemmingsreserve ter dekking van toekomstige investeringen. 

Daarnaast is een bedrag van € 500.000 opzij gezet om onder andere de gevolgen van de 

corona-crisis op de gemeentelijke budgetten in 2020 op te vangen. 

  

Inhoudelijk is in 2019 veel gerealiseerd en gestart. Een (niet uitputtende) lijst van deze zaken: 

Vaststelling van het herindelingsontwerp tot vorming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk 

per 1 januari 2022; 

Instelling Jongerenforum; 

Start nieuwbouw gymzaal Metameer; 

Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied; 

Start herontwikkeling hoek Burgemeester Verkuijlstraat/Steenstraat; 

Start herinrichting Hoogkoorplein; 

Aanleg breedband in de gemeente Boxmeer.  

Een volledige toelichting op de inhoudelijke en financiële realisaties van de gemeente Boxmeer 

in 2019 is terug te vinden in de jaarrekening 2019. 

  

1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 

Via de 1e Algemene Begrotingsbijstelling wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de 

voortgang van de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en de hier aan 

gekoppelde middelen van het dienstjaar 2020. Geconcludeerd kan worden dat de begroting 

2020 op koers ligt met per saldo een negatieve afwijking van € 292.026. Belangrijkste 

mutaties zijn: 

Lagere personeelskosten € 405.000 (voordeel); 

Hogere kosten outplacement € 212.000 (nadeel); 

Hogere kosten inhuur personeel € 247.000 (nadeel); 

Kosten bestrijding eikenprocessierups € 60.000 (nadeel); 

Lagere winstuitkering BNG € 51.000 (nadeel); 

Hogere kosten WOZ bezwaar en beroep € 50.000 (nadeel).  

Kadernota 2020 

In de Kadernota 2020 wordt een eerste doorkijk gegeven naar de begrotingsjaren 2021-2024. 

Hiermee wordt de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium betrokken bij de door het college 

van B&W gedachte beleidsontwikkelingen en kan zij prioriteiten aangeven. 

  

De financiële positie van gemeenten staat al langer onder druk en de coronacrisis verslechtert 

deze positie verder door hogere kosten en derving van inkomsten. Met het kabinet wordt 

onderhandeld over meer financiële stabiliteit voor gemeenten. Daarnaast lopen onderzoeken 

naar de structurele kosten van de Jeugdzorg en de Herijking van het Gemeentefonds. Met 

name de laatste kan grote (negatieve) gevolgen hebben voor de plattelandsgemeenten. 

  

http://www.vortum-mullem.info/
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Het college van B&W stelt in het begrotingsjaar 2021 een hoger investeringsniveau voor dan 

gebruikelijk. Dit wordt ingegeven door de wens de gemeente Boxmeer met een goed 

voorzieningenniveau over te laten gaan naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Het college 

hecht er aan dat een aantal noodzakelijke projecten doorgang kunnen vinden. Tegelijkertijd wil 

het college de gemeente Boxmeer als een financieel gezonde gemeente overdragen aan de 

nieuwe gemeente. De Kadernota 2020 laat dan ook ondanks het hogere investeringsniveau een 

sluitend meerjarenperspectief zien. 

  

De Jaarrekening 2019, 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 en de Kadernota 2020 zijn 

vanaf 29 mei digitaal beschikbaar op www.boxmeer.nl onder de knop BEGROTING ONLINE 

 
 

Inbraakpoging clubhuis HBSV 

ma 01-06-2020 

INBRAAK IN HET CLUBHUIS OP HET SPORTVELD 

 

Afgelopen woensdag tussen 21.30 en vrijdag morgen 9.30 uur is er ingebroken in het clubhuis 

van HBSV, op het sportveld. 

De politie is gebeld en er is aangifte en proces verbaal opgemaakt. 

Met een heipaal is de deur in geramd en daardoor flink vernield,  maar zover bekend is er niets 

mee genomen. Er is veel werk in gestoken om een mooi clubhuis te krijgen en dit willen de 

leden dan ook zo houden. 

Mocht iemand iets gezien of gehoord hebben, neem dan even contact op met de dorpsraad. 

Dit kan ook eventueel anoniem.  

 
De Dorpsraad in Juni 

di 09-06-2020 

Dorpsraadverslag Juni 2020 

  

Werkgroepen. 

  

*ZORG EN WELZIJN 

De werkgroep heeft ook afgelopen maand weer geprobeerd om aandacht te geven aan de 

oudere en kwetsbare in Vortum-Mullem. Zo is er op de zaterdag voor moederdag 

op  verschillende plaatsen in het dorp door Gonnie Schuurmans en 2 andere dames accordeon 

gespeeld voor de ouderen. In samenwerking met Soicon is er op 50 adressen een boekje in de 

bus gedaan, met daarin puzzels, een poster en bewegingsoefeningen voor ouderen. 

Verder zal de huiskamer op 4 juni weer opengaan, voorlopig alleen op donderdag met 

inachtneming van de gewenste maatregelen 

 

*KNILLUS 

Knillus gaat langzaam weer open, zoals genoemd is de Huiskamer weer gestart. Op vrijdag 

avond is de kroeg weer beperkt geopend. Langzaam aan starten ook andere gebruikers hen 

activiteiten. 

Feestjes zijn nog beperkt, omdat men het tocht nog te onhandig en te beperkt vinden. Men 

hoopt dat dit in September beter gaat worden. Dit hangt natuurlijk allemaal af van de 

maatregelen van de overheid die dan van kracht zijn. Het niet of beperkt doorgaan van 

kermis/carnaval gaat natuurlijk voor KNILLUS behoorlijke impact hebben. 

Verder zijn er wel weer verschillende (bouw) activiteiten gestart. Zo wordt er begonnen met de 

sproei installatie op het KNILLUS park, is er gestart met de bouw van het bijenhotel en komt er 

een drank opslag aan de achter zijde. 

  

*Wonen 

In Bosch akker is inmiddels begonnen met het uitgraven van een twee kapper. Zo ook in 

Molenhof. Voor een andere twee kapper staan alle seinen op groen en zal ook gebouwd gaan 
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worden. 

Helaas zijn er een aantal starters afgehaakt, omdat bouwen toch te duur bleek. Gelukkig 

komen er  wel nog steeds aanvragen om te bouwen binnen. De 3 kapper op Bosch Akker 

heeft  wat vertraging, maar komt naar alle waarschijnlijkheid wel goed. Binnen kort is er een 

gesprek met 3 geïnteresseerde. 

 

*Peuterspeelzaal. 

Spring heeft de draad weer een beetje opgepakt naar de “corona vertraging” . Of er ook 

opgestart gaat worden, hangt af van het aantal aanmeldingen. Hierover is informatie te vinden 

op Vm.info. en facebook.  Ouders die hen kinderen willen opgeven voor de peuterspeelzaal 

kunnen contact op nemen met Spring 

  

*MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 

  

De gemeente geeft regelmatig updates met betrekking tot het corona virus. Deze informatie 

met daarbij verschillinde links zijn te vinden op onze site: www.Vortum-mullem.info  

 

De groenstrook in de st Hubertussstraat is aardig verwaarloosd. Deze is hard nodig toe aan 

een opkapbeurt. Er is contact geweest met de gemeente en naar alle waarschijnlijkheid zal 

deze in het najaar gebeuren.  

 

Er is een poging tot inbraak gedaan in het clubhuis op het sportveld. Er zijn dingen vernield, 

maar zover bekend wordt er niets vermist. Er is aangifte gedaan bij de politie. Mocht iemand 

iets hebben gezien, meld je dan bij de dorpsraad.  

 

Een grote wens van de Dorpsraad en 1 van de speerpunten van het nieuwe dorpsplan is de 

aanpak van de St Corneliusstraat. Deze is meegenomen in de begroting en zal in 2 fases gaan 

gebeuren. Voor 2021 staat €360.000 euro in de begroting en voor 2022 €300.000 euo. 

 
Seizoensafsluiting Ut Zolderke 

zo 14-06-2020 

 

 

Hallo allemaal! 

 

Omdat de maatregelen langzaam steeds meer versoepelen willen we toch het seizoen van de 

jeugd samen afsluiten. 

Dit willen we doen op; 

zaterdag 4 juli van 16.00-19.00 bij Tom en Gonny. 

We gaan daar zwemmen en BBQ'en. 

De kinderen mogen bij het hek gebracht worden en vanaf daar nemen wij de kinderen mee 

naar het zwembad/BBQ. 

Mocht het onverhoopt slecht weer zijn, laten wij dit weten, maar we hopen dat we er een 

zonnige dag van kunnen maken. 

Omdat er wel maar een maximaal aantal van 20 kinderen in het zwembad kunnen gaat het 

d.m.v opgave. 

Wie het eerst komt wie het eerst maalt. 

Opgave via de app bij sjeela voor 28 juni! 

Mochten er nog vragen zijn , horen we dat natuurlijk graag! Hopelijk tot 4 juli. 

 

Groetjes namens alle leiding van Ut Zolderke. 

  

 
 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Zomeractiviteiten SWOGB 

di 23-06-2020 

Zomeractiviteiten SWOGB 

  

Het is de wens van de gemeente Boxmeer en de SWOGB dat er ook in de zomerperiode 

(juli/augustus) activiteiten aangeboden worden voor senioren. In deze zomermaanden liggen 

vele gangbare activiteiten/bijeenkomsten periodiek stil want het is vakantie. Familie, vrienden 

en kennissen gaan op vakantie, vaak in het buitenland. De zomervakantie is voor veel mensen 

(ook voor veel senioren) een periode van genieten en ontspannen. Maar helaas geldt dat niet 

voor alle senioren. Door omstandigheden zijn zij meer gebonden aan eigen huis en omgeving 

en met het wegvallen van activiteiten en het minder ontvangen van bezoek zijn minder 

bewegen en eenzaamheid juist grote nadelen. De SWOGB hoopt het zomeractiviteiten een 

kleine bijdrage te leveren aan het ondervangen van deze negatieve gevolgen. Belangrijk om te 

melden is dat alle senioren kunnen aansluiten, m.u.v. aquafit en dat er geen kosten aan 

verbonden zijn. 

  

Maar het is nu de coronavirusperiode. Na maanden van stilstand worden de activiteiten weer 

beperkt opgestart. In juni worden buitenactiviteiten opgestart en eind juni wordt er beslist of in 

juli ook de binnen activiteiten zoals MBvO, Yoga en Fitness ook weer opgestart kunnen worden. 

De SWOGB heeft besloten dat de activiteiten in de maand juni ook onder de zomeractiviteiten 

vallen en dus dat alle senioren welkom zijn en gratis kunnen deelnemen. Een uitgelezen kans 

om kennis te maken met deze activiteiten. 

  

Door docenten zijn momenteel de volgende activiteiten opgestart of gaan opgestart worden: 

  

Dansen met een groep van 10 mensen (jongere ouderen) onder een overkapping van het 

Weijertheater. (Maria Lemmens) 

Bewegen met een groep uit Maashees – Holthees/Smakt buitensport bij de 

voetbalaccommodatie in Holthees. Eventueel start van regulier activiteiten per 1 juli in 

Maashees. (Wilma Huijbers) 

Vier groepen van 10 mensen met MBvO in het parkje bij de splitsing Spoorstraat/Molenweg in 

Vierlingsbeek. (Maerten Versteegen) 

Aanbieden van yoga video. (Maerten Versteegen) 

Medische gym start in het Weijerpark. (Jody Vallen) 

In het buitentheater van de Weijer 4 groepen gym. (Noelle Kockelkorn) 

Weer opstarten van aquafit in Holthees eind augustus. Herindeling groepen. Vooralsnog geen 

ruimte voor nieuwe leden. (Zwemschool Joke, Joke Janssen) 

Op donderdag van 09.30 tot 12.30 Yoga in het Weijerpark met 2 groepen. (Josje Houben) 

Buitengym/MBvO bij de Knillus in Vortum-Mullem op dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur. (Dedde 

Hoekstra) 

Yoga aan de Warmerveer in Vierlingsbeek 1 groep op dinsdag van 09.15 tot 10.15 uur.  Op 

woensdag van 09.00 tot 10.00 uur 1 groep in het Weijerpark. (Jolanda Moest) 

 

Contact activiteiten van een dansgroep in Overloon. (Nellie Nabuurs) 

 

In juli start van gym voor ouderen in de Kleppenburg in Oeffelt. (Lenie van Luijk) 

Organiseren van een Koffie-uurtje voor groep MBvO in diverse kernen.  

  

De SWOGB beschikt momenteel niet over alle juiste data en tijden van de aangeboden 

activiteiten maar werkt er aan dit in een volgende berichtgeving wel te hebben. 

Daarnaast zijn er wekelijks veranderingen in het aanbod van activiteiten doordat nieuwe 

initiatieven opgestart worden. Voor vragen en informatie verwijzen we naar: 

Voor informatie www.swogb.nl of secretaris.swogb@gmail.com Ook kunt U contact opnemen 

met Sociom 0485-700500. Ook bij de plaatselijke coördinator van de seniorenactiviteiten kan 

informatie gevraagd worden. 
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Maasziekenhuis 

di 23-06-2020 

Maasziekenhuis: VR-

bril voor kinderen tegen angst en pijn 

  

De kinderverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers van Maasziekenhuis Pantein zijn 

gestart met een proef voor angst- en pijnvermindering door de inzet van een VR-bril op de 

kinderafdeling. 

  

Verminderen angst en pijn 

De bril wordt door de verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers ingezet bij kinderen die 

geopereerd worden, angstig zijn of veel pijn hebben. Door de VR-bril voor en na de operatie te 

gebruiken kan angst en pijn verminderd worden. Het werkt eigenlijk heel simpel, pijn en angst 

nemen ruimte in in je hersenen, door de hersenen met iets anders bezig te laten zijn is hier 

minder ruimte voor. Een VR-bril sluit je helemaal af van deze wereld, je gaat het sprookjesbos 

of de jungle in, er zijn ontspanningsoefeningen of ballonnen moeten uit de lucht worden 

gehaald. Deze afleiding helpt je om pijn en angst naar de achtergrond te verdringen. 

De inzet van nieuwe technologie zoals een VR-bril ondersteunt het herstel van kinderen, zodat 

ze sneller en met een zo positief mogelijke ervaring naar huis kunnen. Ook is het voor 

medewerkers leuk om met deze technologie te werken. 

Het Maasziekenhuis wil de komende tijd veel ervaringen opdoen en daarnaast kijken of de bril 

ook op andere afdelingen in het ziekenhuis kan worden ingezet. 
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande 

sponsoren. 
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