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Vieringen in 2021 
 

Zondag 19 september 10.30 uur Corneliusviering 

Zondag 31 oktober 10.30 uur Allerzielen/allerheiligen viering 

Zondag 26 december 10.30 uur 2e kerstdag vierling 

 
 

 
KBO nieuws 
 

Nu de coronamaatregels verder versoepeld zijn, kunnen we weer 
meer organiseren voor de ouderen in de komende maanden . 
Zo zijn er de fiets informatie dagen  de gezellige en informatieve 

dagen zijn bedoeld voor 55 plussers uit de gemeente Boxmeer veilig blijven fietsen,er 
samen op uit trekken en de laatste ontwikkelingen van de E-fiets staan centraal . 

De kosten bedragen 5 euro per persoon voor de lunch word gezorgd . 
De dagen zijn van 9.45 uur tot 15.30 uur , 
Sambeek 3 september 

Overloon 8 september 
Beugen 17 september. 

U kunt zich aanmelden op www.e-biketraning.nl  klik daar op : naar aanmelding  
 
De jaarlijkse dagtocht naar Kevelaer is geland voor donderdag 26 augustus dit 

bezoek kan per auto of met de fiets,wil je mee gaan geef je op bij Henk 0485 575818 . 
 
Bij voldoende deelname willen we een bezoek brengen aan het Boerenbond museum 

in Gemert en wel zaterdag 17 september heb je interesse laat het weten minimaal 
aantal deelnemers is 20 . 

De vergadering is vastgesteld voor vrijdag 15 oktober . 
De week activiteiten zijn: maandag 14.00 uur bewegen voor ouderen 
                                           Dinsdag 13.30 uur tot 15.00 uur jeu de boules 

                                           Woensdag 13.30 uur tot 17.00 uur kaarten 
 

Zondag 30 mei hebben we van LVCNET glasvezel een bedrag mogen ontvangen van 
467 euro we willen de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt door bij hun 
aansluiting te kiezen voor een donatie aan de KBO hier voor enorm bedanken het 

geld zal goed besteed worden . 
 
Verder wil ik jullie er op wijzen dat de huiskamer elke maandag geopend is van 14.30 

uur en donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur iedereen is welkom .Dit is een initiatief 
van de werkgroep zorg en welzijn . 
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KNILLUS&CORONA per 5 juni a.s. - stap 3 
 
Op het moment van het uitkomen van het dorpsblad zijn de actuele regels nog niet 
door de gemeente verstrekt.  
Wij zullen u via de site: www.vortum-mullem.info blijven informeren. 

Per a.s. maandag/5 juni is er weer meer mogelijk door de versoepelingen. Om hier helder 
en transparant over te zijn, hieronder de regels zoals die per a.s. maandag tot - 
waarschijnlijk - eind deze maand zullen gelden. In het kort, verenigingen zijn weer 
(grotendeels) welkom, het terras kan open, maar feesten en evenementen mogen nog niet. 
Bij wat wel mag, gelden de bekende regels natuurlijk. 
 
Zodra er nieuws is, melden we ons weer.  
Bestuur MFA KNILLUS 
  

Per 5 juni 2021 kan uw gemeenschapshuis weer open voor de reguliere activiteiten. Er 
treden nieuwe versoepelingen in werking. 
  
Hieronder treft u de grove lijn aan vanuit het perspectief van uw gemeenschapshuis: 
  
Gemeenschapshuizen mogen weer open voor hun reguliere activiteiten en ook de horeca 
binnen mag weer open; 
 
De basisregels blijven daarbij van kracht (handen wassen, 1,5 meter afstand en 
thuisblijven bij klachten)  
Dit onder de volgende algemene voorwaarden:  
Iedereen houdt 1,5 meter afstand.   
Reserveren is verplicht (geen vrije inloop). 
Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering 
van kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. 
Gezondheidscheck en registratie zijn verplicht. 
De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire 
voorzieningen. 
De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van 
desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen. 
Voor alle locaties waar er geen doorstroom van mensen is, is een vaste zitplek verplicht 
en zijn maximaal 50 personen per ruimte toegestaan. 
Voor locaties waar er een doorstroom van mensen is, mag er 1 bezoeker per 10m2 
aanwezig zijn. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten.  
Daarnaast gelden op onderdelen specifieke voorwaarden: 
 

Openstelling accommodaties voor sport, kunst en cultuur 
 
Sport-, kunst- en cultuurbeoefening in groepen toegestaan. 
1,5 meter afstand houden niet verplicht, bijvoorbeeld bij het dansen. Het advies is om bij 
sport, kunst en cultuur waar de 1,5 meter afstand gehouden kan worden, dit ook te 
doen. 
Vanaf 18 jaar max. 50 personen per groep.   
Tot 18 jaar wedstrijden tegen andere clubs toegestaan. 
Sportkantines, kleedkamers en douches open. 
Publiek bij professionele wedstrijden toegestaan (zie voorwaarden in bijlage). 
 
Openstelling horeca in accommodaties 
 
Max. 4 personen (excl. Kinderen t/m 12 jaar) of 1 huishouden per tafel. 
Max. 50 personen per ruimte. 

http://www.vortum-mullem.info/
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Reserveren en vaste zitplaats verplicht. 
Geen zitplaatsen aan de bar. 
Geen zelfbediening. 
Geen entertainment. 
Horeca open tussen 6.00 en 22.00 uur.  
 
De handreiking vanuit de Rijksoverheid geeft aan dat: 
  
*  Voor de openstelling geldt in principe dat de activiteiten gericht moeten zijn op de 
kerntaak van de voorziening, namelijk de sociaal-maatschappelijke gemeenschapsfunctie. 
Dat betekent dat de buurthuizen (nog) niet opengesteld dienen te worden voor feesten- en 
partijen. 
  
Besloten feest is dus nog niet toegestaan. 

 

Zoals jl. vrijdag 
aangegeven tijdens de 
persconferentie worden de 
versoepelingen rondom 
Corona per 5 juni a.s. 
doorgezet. Dit betekent dat 
er aanzienlijk meer kan en 
mag. Ook binnen MFA 
KNILLUS. 
 
Wij zullen - als altijd - de 
regels strak volgen, maar 
zijn blij dat we per 
volgende week 
nadrukkelijk bij kunnen 
dragen aan de 
leefbaarheid in Vortum-
Mullem door de 
openstelling van MFA 
KNILLUS verder vorm te 
geven. In het stappenplan 
staat duidelijk uitgelegd 
wat weer kan. Feesten, 
partijen en events mogen 
nog niet, verder is er veel 

(soms met 
beperkingen/maxima) 
mogelijk. En natuurlijk 
blijven de basisregels nog 
steeds altijd gelden! De 
kroeg zullen we per vrijdag 
11 juni as ook weer 

openen. Dit dan van 19.00 tot 22.00 uur. Voor meer informatie daarover; zorg dat je in de 
KROEG-app zit; daarin wordt altijd de aktuele informatie gedeeld. 
 
Bij twijfel over wat ja/nee mag/kan, neem contact op met beheer of bestuur. 
 
Samen op weg naar beter! 
Namens bestuur MFA KNILLUS - Maarten Ebben 
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SWOGB ZOMER ACTIVITEITEN 
Opgesteld samen met docenten en coördinatoren senioren activiteiten. 

Mochten docenten gedurende korte tijd niet aanwezig zijn, wordt dit overlegd met de deelnemers. 

Naam  Activiteit Waar Dag/tijd Wanneer Tel nummer Email adres 

BEUGEN coördinator senioren activiteiten (csa) Tiny Janssen 0485-362111 
Antonet 

Oosterlaken 

MBvO MFC Het Kruispunt, Beugen Maandag  

9.45-10.45 

Tot en met 19 juli. Begint 

weer op 6 september. 

 antonet@hoevedehulsdonk.nl 

Kitty Putman Yoga MFC het Kruispunt, Beugen Donderdag 10.30-

11.30 

Gaat door gedurende de 

zomer. 

 kitty-putman@kpnmail.nl 

BOXMEER coördinator senioren activiteiten (csa) Henk Smale  0485-576659 
Annie van 

Diessen 

Zitdansen (MBvO) Balletzaaltje Weijerschooltje,  

Boxmeer 

Maandag  

11.00-11.45  

Gaat door tot 19 juli. 

Begint weer op 30 

augustus. 

 annie-van-diessen@hotmail.com 

Noëlle 

Kockelkorn 

MBvO Aula basisschool 

Weijerwereld, Boxmeer 

Maandag   

13.30-14.30  

Gaat door in de zomer.   nkockelkorn@hotmail.com 

Noëlle 

Kockelkorn 

MBvO Aula basisschool 

Weijerwereld, Boxmeer 

Maandag 

14.30-15.30 

Gaat door in de zomer.  nkockelkorn@hotmail.com 

Noëlle 

Kockelkorn 

MBvO Aula basisschool 

Weijerwereld, Boxmeer 

Dinsdag     

09.45-10.45 

Gaat door in de zomer.  nkockelkorn@hotmail.com 

Noëlle 

Kockelkorn 

MBvO Aula basisschool 

Weijerwereld, Boxmeer 

Dinsdag 

10.45-11.45 

Gaat door in de zomer.  nkockelkorn@hotmail.com 

Jolanda Moest Stoel Yoga Balletzaal van 10DANCE, 

Boxmeer 

Woensdag  

8.45-9.45 

Tot en met 27 juli. Begint 

weer vanaf 7 september. 

 info@moojYoga.nl 

Jolanda Moest Stoel Yoga Balletzaal van 10DANCE, 

Boxmeer 

Woensdag  

10.00-11.00 

Tot en met 28 juli. Begint 

weer vanaf 7 september. 

 info@moojYoga.nl 

Gerty Jansen  Dansend in Balans De Weijer, Boxmeer Donderdag 10.30-

11.45 

Gaat door in de zomer.  glcwjansen@gmail.com 

Josje Houben Yoga Weijerpark, Boxmeer Donderdag 10.30-

11.30 

Gaat door in de zomer.   josje@compuplan.nl 

Hans Terra Muzieksalon Weijerzaal, de Weijer, 

Boxmeer 

Dinsdag  

10.00-12.00  

Gaat door in de zomer als 

er genoeg belangstelling 

is.  

 hansterra@kpnmail.nl 

MAASHEES coördinator senioren activiteiten (csa) Piet Ermens  0478-853081 
Lenie Ozga Yoga Plein 27, Maashees Woensdag 10.00-

11.00 

Gaat door gedurende de 

zomer.  

 lenieozga@gmail.com 

Wilma Huijbers MBvO Sporthal Plein 27, Maashees Donderdag  

9.30-10.30 

Tot en met 22 juli. Begint 

weer vanaf 9 sept 

 willwilmahuijbers@gmail.com 

OEFFELT coördinator senioren activiteiten (csa) Lenie van Luijk  0485-361891 

mailto:glcwjansen@gmail.com
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SWOGB ZOMER ACTIVITEITEN 
Opgesteld samen met docenten en coördinatoren senioren activiteiten. 

Mochten docenten gedurende korte tijd niet aanwezig zijn, wordt dit overlegd met de deelnemers. 

Naam  Activiteit Waar Dag/tijd Wanneer Tel nummer Email adres 

Maerten 

Verstegen 

Yoga Kleppenburg,  Oeffelt Maandag  

9.30-10.30  

 

Tot en met 24 juli. Begint 

weer in september 

 maerten.verstegen@gmail.com 

Lenie van Luijk MBvO Kleppenburg, Oeffelt Woensdag  

9.15-10.15  

Tot en met eind juli. 

Begint weer in september 

 lenievanluyk@hotmail.com 

OVERLOON coördinator senioren activiteiten (csa) Maria Hendriks  0478-641963 
Dedde Hoekstra MBvO De Pit, Overloon Maandag  

9.30 - 10.30 uur 

Tot en met 28 juli. Begint 

weer eind augustus.   

 deddehoek@outlook.com 

Camilla Brouwer Yoga De Pit, Overloon Dinsdag 

9.30-10.30 

Tot en met eind juli  camilla.brouwer@gmail.com 

Camilla Brouwer Yoga De Pit, Overloon Dinsdag 

10.30-11.30 

Tot en met eind juli  camilla.brouwer@gmail.com 

Nellie Nabuurs Zit/combi dansen De Pit, Overloon Dinsdag  

14.00-15.00 

Tot en met eind juli. 

Begint weer op 7 

september.  

 nellie_nabuurs@hotmail.com 

Ans Versteegen Country line dans 

(gevorderden) 

De Pit, Overloon Dinsdag  

14.00-15.00 

Tot en met 20 juli. Begint 

weer op 17 augustus  

 gerdans@home.nl 

Ans Versteegen Country line dans 

(beginners) 

De Pit, Overloon Dinsdag  

15.00-16.00 

Tot en met 20 juli. Begint 

weer op 17 augustus 

 gerdans@home.nl 

       

Ans Versteegen Country line dans 

(beginners) 

De Pit, Overloon Dinsdag  

16.00-17.00 

Tot en met 20 juli. Begint 

weer op 17 augustus 

 gerdans@home.nl 

Ans Versteegen Country line dans 

(gevorderden) 

De Pit, Overloon Woensdag 15.30-

16.30 

Tot en met 28 juli. Begint  

weer op  18 augustus  

 gerdans@home.nl 

Ans Versteegen Country line dans 

(beginners) 

De Pit, Overloon Woensdag 16.30-

17.30 

Tot en met 28 juli. Begint 

weer op  18 augustus 

 gerdans@home.nl 

Camilla Brouwer Yoga De Pit, Overloon Woensdag 

19.30-20.30 

Tot en met eind juli  camilla.brouwer@gmail.com 

Maria Hendriks 

(CSA) 

Soos (kaarten, 

biljarten, 

rummikub, sjoelen) 

De Pit, Overloon 

 

Maandag  

14.00-17.00 

Gaat de hele zomer door.  mariahendriks1948@gmail.com 

Maria Hendriks 

(CSA) 

Jeu de Boules De Derpsplats, Overloon Woensdag 13.45-

16.00 

Gaat de hele zomer door.  mariahendriks1948@gmail.com 

Maria Hendriks 

(CSA) 

Wandelen Vanaf Museumplein, 

Overloon 

Vrijdag  

13.30-15.30 

Gaat de hele zomer door.  mariahendriks1948@gmail.com 

mailto:mariahendriks1948@gmail.com
mailto:mariahendriks1948@gmail.com
mailto:mariahendriks1948@gmail.com


3 

 

SWOGB ZOMER ACTIVITEITEN 
Opgesteld samen met docenten en coördinatoren senioren activiteiten. 

Mochten docenten gedurende korte tijd niet aanwezig zijn, wordt dit overlegd met de deelnemers. 

Naam  Activiteit Waar Dag/tijd Wanneer Tel nummer Email adres 

Maria Hendriks 

(CSA) 

Bewegen in het bos Ingang sportpark Raaijweg, 

Overloon 

Vrijdag  

14.00-15.00 

Gaat de hele zomer door.  mariahendriks1948@gmail.com 

RIJKEVOORT coördinator senioren activiteiten (csa) Jan Brienen  0485-371292 
Antonet 

Oosterlaken 

MBvO  De Poel, Rijkevoort Woensdag  

9.15-10.15 

Tot en met 21 juli. Begint 

weer op 8 september. 

 antonet@hoevedehulsdonk.nl 

Antonet 

Oosterlaken 

MBvO (zit gym) De Poel, Rijkevoort Woensdag 10.15-

11.15 

Tot en met 21 juli. Begint 

weer op 8 september. 

 antonet@hoevedehulsdonk.nl 

Maerten 

Verstegen 

Yoga De Poel, Rijkevoort   Woensdag  

13.30-14.30 uur  

Tot en met 19 juli. Begint 

weer in september 

 maerten.verstegen@gmail.com 

Marga Cuppen Country dansen De Poel, Rijkevoort   Vrijdag  

13.30-14.30 

Tot en met 24 juli. Begint 

weer in september. 

 margacuppen@ziggo.nl 

Jan Brienen 

(CSA) 

Jeu de boules Buitenbaan De Poel, 

Rijkevoort 

Maandag   

9.30 -12.00 

Gaat door in de zomer  jan.brienen1941@gmail.com 

SAMBEEK coördinator senioren activiteiten (csa) Jan Derikx  0485-573033 
Antonet 

Oosterlaken 

MBvO Elsenhof, Sambeek Maandag  

11.00-12.00 

Tot en met 19 juli. Begint 

weer op 6 september. 

 antonet@hoevedehulsdonk.nl 

Jolanda Moest Yoga Elsenhof, Sambeek Dinsdag  

10.15 – 11.15 

Tot en met 20 juli. Begint  

weer op 7 september 

 info@moojYoga.nl 

Maerten 

Verstegen 

Yoga Elsenhof,  Sambeek Woensdag    

9.00-10.00  

Tot en met 24 juli. Begint 

weer in september 

 maerten.verstegen@gmail.com 

VIERLINGSBEEK coördinator senioren activiteiten (csa) Wilma van Boekel  0478-631839 
Maerten 

Verstegen 

Yoga Gymzaal basisschool,  

Vierlingsbeek 

Maandag   

17.30-18.30   

Tot en met 24 juli. Begint 

weer in september 

 maerten.verstegen@gmail.com 

Jolanda Moest Yoga Joffershof, Vierlingsbeek Dinsdag 8.45 – 

9.45  

Tot en met 27 juli. Begint 

weer op 7 september 

 info@moojYoga.nl 

Wilma Huijbers MBvO (zit gym) Joffershof, Vierlingsbeek Donderdag 10.45 

– 11.45 

Tot en met 22 juli. Begint 

weer vanaf 9 sept 

 willwilmahuijbers@gmail.com 

Maerten 

Verstegen 

MBvO Sportveld korfbalvereniging 

Vierlingsbeek 

Vrijdag  

10.00-11.00  

Tot en met 24 juli. Begint 

weer in september 

 maerten.verstegen@gmail.com 

Wilma van 

Boekel (CSA) 

Wandelvoetbal Sportpark Soetendaal, 

Vierlingsbeek 

Dinsdag  

9.30-11.00 

Gaat door in de zomer  josenwilmavb6@gmail.com 

Wilma van 

Boekel (CSA) 

Jeu de Boules  Buitenbaan Joffershof, 

Vierlingsbeek 

Dinsdag  

13.30-14.30 

Gaat door in de zomer  josenwilmavb6@gmail.com 

Wilma van 

Boekel (CSA) 

Jeu de Boules Buitenbaan Joffershof, 

Vierlingsbeek 

Woensdag  

9.30-11.30 

Gaat door in de zomer  josenwilmavb6@gmail.com 

mailto:mariahendriks1948@gmail.com
mailto:josenwilmavb6@gmail.com
mailto:josenwilmavb6@gmail.com
mailto:josenwilmavb6@gmail.com
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SWOGB ZOMER ACTIVITEITEN 
Opgesteld samen met docenten en coördinatoren senioren activiteiten. 

Mochten docenten gedurende korte tijd niet aanwezig zijn, wordt dit overlegd met de deelnemers. 

Naam  Activiteit Waar Dag/tijd Wanneer Tel nummer Email adres 

Wilma van 

Boekel (CSA) 

Jeu de Boules Buitenbaan Joffershof, 

Vierlingsbeek 

Donderdag  

9.30-11.30 

Gaat door in de zomer  josenwilmavb6@gmail.com 

VORTUM-MULLEM coördinator senioren activiteiten (csa) Gerdien Denen  06-24353703 
Dedde Hoekstra  MBvO MFA Knillus, Vortum-

Mullem 

Maandag  

14.00-15.00 

Tot en met 28 juli. Begint 

weer eind augustus. 

 deddehoek@outlook.com 

Camilla Brouwer Yoga MFA Knillus, Vortum-

Mullem 

Donderdag 18.00-

19.00 

Tot en met eind juli.   camilla.brouwer@gmail.com 

Gerdien Denen 

(contact 

persoon) 

Jeu de Boules Knillus MFA Park, Vortum 

Mullem 

Dinsdag  

13.30-15.00  

Gaat door in de zomer  fam.denen@gmail.com 

Gerdien Denen 

(contact 

persoon) 

Kaarten ( soos )  Knillus MFA, Vortum 

Mullem 

Woensdag  

13.30-17.00 

Gaat door in de zomer  fam.denen@gmail.com 

mailto:josenwilmavb6@gmail.com
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Opbrengst clubkasactie LVC Net 

do 03-06-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 30 mei jl werd in Haps in een Drive Thru de clubkasactie van het LVC netwerk uitgereikt. 

Inmiddels 5 jaar geleden, in 2016 deden, maar liefst 122 clubs mee aan deze clubkasactie. Zij 

konden sponsorgeld verdienen door de leden en supporters te helpen bij de overstap naar 

glasvezel. Voor 117 verenigingen pakt dat goed uit. Zij vullen komend jaar hun kas met 

bedragen tussen de €140 en €11.000. 

  

Fanfare st Cornelius mocht het mooie bedrag van €1220,- in ontvangst nemen van LVC net. 

Met dank aan de inwoners van Vortum-Mullem die op onze vereniging hebben gestemd en de 

vrijwilligers van de verengingen die voor LVC net in Vortum-Mullem op pad zijn geweest 

 

 
Dorpsraadvergadering 

ma 07-06-2021 

 

Dorpsraadvergadering:  Maandag 7 Juni 

  

Locatie: KNILLUS in de zaal 

Aanvang: 20.30 uur 

  

1)OPENING 

Omdat Peter zich heeft afgemeld opent John de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom 

http://www.vortum-mullem.info/
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WERKGROEPEN  

St. Corneliusstraat 

Maarten, Guido en Greetje geven vanuit de werkgroep een update over de voortgang van de 

renovatie van de St. Corneliusstraat. De gehouden enquête had een zeer hoge respons. Deze 

respons zal zoveel mogelijk worden meegenomen in de uitwerking van het plan. De 

projectleider vanuit de gemeente heeft corona gehad waardoor er een vertraging is 

opgetreden. Daarnaast wil het waterschap de Luinbeek meenemen bij het infiltratieriool dat 

gaat komen bij de St. Cornelisstraat. Ook de waterleidingmaatschappij Brabantwater wil kijken 

of er zaken moeten/kunnen worden aangepakt als de straat open ligt. Vanwege deze redenen 

is de planning opgeschoven naar 2023 (of als het Waterschap toch af zou haken zou dit naar 

2022 worden verplaatst). In september wil de werkgroep een informatiebijeenkomst 

organiseren om de (definitieve) plannen toe te lichten. 

  

Knillus 

Maarten geeft een terugblik en een vooruitblik over wat de versoepelingen rondom corona 

betekenen voor de mogelijkheden bij Knillus. We hebben als bestuur heel strak de regels 

gevolgd van de overheid/gemeente. Ook de komende periode gaan we dit doen. In juni zal er 

daarom nog niet veel georganiseerd kunnen worden. Financieel zijn we nog steeds gezond en 

zien we de toekomst zonnig in. Het terras loopt goed en daar wordt in juni als soort opening 

van het terras een ‘silent disco’ georganiseerd. 

  

Wonen 

Guido vertelt over de laatst ontwikkelingen rondom het bouwen in Vortum-Mullem. Er is veel 

animo voor bouwen in Vortum-Mullem. De kavels in de Boschakker zijn vrijwel allemaal 

verkocht of in optie. Ook in de Molenhof lopen er diverse vergunningaanvragen. Verwachting is 

dat er volgend jaar meer dan 10 woningen gebouwd gaan worden. Ook vanuit de jongeren in 

Vortum-Mullem is er animo om t.z.t. te gaan bouwen. Er wordt daarom gekeken of er nieuwe 

plannen ontwikkeld kunnen worden voor een nieuw plan. 

  

Welkom 

Er is een welkomstpakket uitgedeeld aan Rob en Mirjam van Bommel, Provinciale weg 4 

  

                                          

4)           Mededelingen en ingekomen stukken 

              

We zoeken nog mensen voor de bouwteams om mee te praten over de toekomst van ons dorp 

in de nieuwe gemeente. 

Duurzaamheidslening opnieuw verlengd 

Sportveld opgeknapt en ingezaaid 

Korte update mbt energie transitie 

Boeken 75 jaar bevrijding verkrijgbaar van Dinther in Boxmeer  

              

5)           Rondvraag/bewoners aan het woord 

Herman van Bree meldt dat de dorpsraad volgend jaar 25 jaar bestaat. Is een goed idee om 

hier iets leuks mee te doen. 

  

Wilhelmien Roelofs meldt dat de huiskamer vanaf deze week weer geopend is. Ook mensen 

thuis mogen weer bezoek ontvangen. De werkgroep komt binnenkort weer bij elkaar om een 

planning voor dit jaar te maken. 

  

Henk Broeren meldt dat de KBO zich heeft aangemeld voor de glasvezelactie en hiervoor een 

leuk bedrag heeft ontvangen. 

  

  

6)          Sluiting 

              John bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering  
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Stichting de oude schoenendoos 

wo 09-06-2021 

 

 
Maasziekenhuis Pantein 

di 22-06-2021 

Niet meer bloot tijdens darmonderzoek 

 

Iedereen die wel eens een darmonderzoek heeft gehad, weet dat je tijdens het onderzoek met 

ontbloot onderlichaam op de onderzoekstafel ligt. ‘Veel mensen vinden dit best spannend. Daar 

wilden we graag wat aan doen’, aldus Margot Jans, verpleegkundige bij Maasziekenhuis 

Pantein. Zij introduceerde een medische korte broek waardoor mensen zich tijdens het 

onderzoek prettiger voelen. 

  

Colo short 

Patiënten dragen deze zogenaamde ‘colo short’ tijdens het onderzoek. Deze speciale korte 

broek heeft aan de achterzijde een flapje dat open en dicht kan. De arts kan via deze opening 

het onderzoek uitvoeren terwijl de patiënt zich meer beschermd voelt. 

  

Positieve reacties 

Patiënten zijn erg blij met deze broekjes. Een vaak gehoorde reactie is: ‘het voelt veel prettiger 

om niet meer helemaal bloot te liggen tijdens het onderzoek’, aldus maag-, darm en leverarts 

Susan Loffeld. Het is mooi om te zien dat de colo short eraan bijdraagt dat we onze 

dienstverlening zo nog patiëntvriendelijker kunnen maken. 

 
 

 
 

Kermis Boxmeer in juni helaas nog niet toegestaan 

di 22-06-2021 

Kermis Boxmeer in juni helaas nog niet toegestaan 

  

  

De kermis in Boxmeer die dit jaar van 25 tot 29 juni stond gepland, kan helaas niet doorgaan. 

De versoepelingen die dit soort evenementen mogelijk maken, gaan pas per 30 juni in. 

  

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “De persconferentie vrijdag gaf ons hoop, omdat voor 

ons niet direct duidelijk was of een kermis al wel of niet mocht. We stonden al in de 

startblokken zodat we binnen een week alles nog voor elkaar zouden krijgen. In het weekend 

werd duidelijk dat het helaas nog echt niet mag”. 

  

De andere kermissen in de gemeente worden veelal door dorpsraden en lokale stichtingen 

georganiseerd. Elk dorp beslist zelf binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen, of er 

dit jaar een kermis komt. 

  

Voor de Boxmeerse kermis wordt bekeken of er later in het seizoen een alternatief mogelijk is. 
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Doortrappen 

di 22-06-2021 

    

fietsinformatiedagen gemeente Boxmeer 2021 

  

De uitgestelde fietsdagen gaan nu eindelijk van start. Degenen die zich al eerder aangemeld 

hebben behoeven zich niet opnieuw aan te melden. Eenieder krijgt bericht. 

  

[Platform Doortrappen logo] Na eerdere succesvolle dagen in de provincie worden in 2021 vier 

fietsinformatiedagen van Doortrappen in de gemeente Boxmeer georganiseerd. De gezellige en 

informatieve dagen zijn bedoeld voor 55-plussers en worden georganiseerd in: Beugen, 

Sambeek en Overloon. Veilig blijven fietsen, er samen op uit trekken en de laatste 

ontwikkelingen rond de E-fiets staan tijdens de dagen centraal. De gezellige dagen zijn zeker 

de moeite waard en hebben ook tot doel u in contact te brengen met anderen. Voor deelname 

wordt een kleine bijdrage van € 5,- per persoon gevraagd. De lunch wordt verzorgd. 

  

De organisatie is in handen van SOAB uit Breda. Tijdens een leerzame presentatie worden de 

voor- en nadelen van de elektrische fiets besproken en praktische tips gegeven. Ook wordt 

aandacht besteed aan het voorkomen van valpartijen en ongelukken. Nadat u onder 

begeleiding van een beweegcoach enkele reactie- en balanstesten heeft uitgevoerd, kunt u 

desgewenst verschillende elektrische fietsen van een lokale rijwielhandelaar uitproberen en/of 

de vaardigheid met uw eigen fiets onder begeleiding van twee fietscoaches checken. Omdat de 

fietsen van de deelnemers ter plaatse desgewenst ook kunnen worden afgesteld voor een 

goede zithouding, is het wenselijk dat u op uw eigen elektrische of gewone fiets komt. In de 

middag wordt er op de eigen fiets ook een korte fietstocht gemaakt. 

  

Uiteraard worden de RIVM maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in acht 

genomen. Daarnaast worden, als de weersomstandigheden het toelaten, alle activiteiten 

behalve de presentatie buiten gehouden. 

  

Kijk in het overzicht hieronder waar en wanneer de dag bij u in de buurt wordt georganiseerd! 

Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers. Schrijf dus ook gerust uw partner of een vriend of 

vriendin in. In verband met de logistiek en lunch moet iedereen zich wel vooraf aanmelden. 

  

U kunt zich aanmelden op www.e-biketraining.nl. Klik daar op ‘naar aanmelding’ en vervolgens 

op de naam van de kern waar u zich wilt aanmelden, dan komt u automatisch op de 

aanmeldpagina. 

  

Circa 1 week voor de informatiedag krijgt u nader bericht met daarin het exacte programma. 

De dagen zijn van 09:45 uur tot 15:30 uur. 

 

  

Beugen 27 augustus VOL                            Sambeek 3 september 

MFC het Kruispunt, Kerkplein 6                       MFC Elsenhof, Torenstraat 52 

 

Overloon 9 september                                Beugen 17 september 

MFC de Pit, 14 Oktoberplein 2                        MFC het Kruispunt, Kerkplein 6 
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CULINAIRE FIETSROUTE LANGS MOOISTE PLEKKEN LAND VAN 

CUIJK 

 

In het weekend van 3 en 4 juli kunnen bewoners en bezoekers van het Land van Cuijk 

tijdens een georganiseerde fietstocht de veelzijdige regio ontdekken onder het genot van 

een hapje en drankje. De ‘Reis & Spijs | Maas Route’ voert langs bezienswaardigheden, 

door een afwisselend natuurlandschap en sfeervolle dorpjes. Onderweg genieten de 

deelnemers van een gerechtje bij vijf verschillende horecagelegenheden.  

 

Het initiatief is een samenwerking tussen het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van 

Cuijk, activiteitenorganisatie Reis & Spijs en vijf horecaondernemers in de regio. Reis & 

Spijs is geboren in tijden van corona en wegens het succes van eerdere routes 

voortgezet. Het sluit bovendien aan op de behoefte van Nederlanders om de vakantie 

deze zomer in eigen land door te brengen en te genieten van de eigen, vaak prachtige 

omgeving. 

 

Route en horeca 

De fietsroute van circa 48 km kan tussen 12.00 en 18.00 uur gereden worden en gaat 

rondom de rivier de Maas door zowel Brabant als Limburg. Onderweg maakt men kennis 

met de natuurrijke omgeving waaronder de Maasheggen en Nationaal Park de 

Maasduinen. De horecagelegenheden waar de deelnemers onderweg van een hapje en 

drankje genieten zijn Het Kantongerecht in Boxmeer (eigendom van de bekende 

cabaretier Guido Weijers!), Het Veerhuis in Oeffelt, Het Boothuys in Cuijk, De Mallejan in 

Plasmolen en Bergemo in Heijen.  

 

Een deelnamebewijs is voor €32,50 verkrijgbaar via de website www.reisspijs.nl, waarbij 

men zelf een start- en opstaplocatie kiest. In de prijs inbegrepen zijn de routebeschrijving 

en vijf smaakvolle gerechtjes, tijdens een leuke middag er op uit. 
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