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Vieringen in 2020 
 
 
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. 

 

 

 

KBO NIEUWS 

  

Na 3 maanden van thuis zitten worden de richtlijnen rond het coronavirus door 
de overheid iets versoepeld en wij als KBO willen dan ook weer met in acht nemen 

van de regels weer voorzichtig met enkele onderdelen opstarten . 
  

Bewegen voor ouderen, daarmee willen we maandag 8 juni om 14.00 uur starten 
dit zullen we buiten doen daar kunnen we voldoende afstand van elkaar houden 
dit kan in groepen van maximaal 9 personen, zijn er veel deelnemers dan zullen 

we dit in 2 groepjes doen die elkaar afwisselen . 
  
Jeu des Boules is een buitensport en mag met 6 personen beoefend worden hier 

mee kan gestart worden 9 juni om 13.30 uur . 
  

Voor deze 2 activiteiten word met de deelnemers contact opgenomen of ze dit 
willen als er te weinig animo is gaan ze niet door en zullen de mensen 
geïnformeerd worden . 

  
Jaarkalender onderstaande activiteiten gaan onder voorbehoud door . 

De fiets of auto dagtocht naar Kevelaar is verplaatst naar 9 september . 
Jaarvergadering 16 oktober om 14.00 uur in Knillus . 
Kienen vrijdag 13 november aanvang 14.00 uur in Knillus . 

Kerstviering 11 december om 14.00 uur in Knillus . 
  
Over de Sociaal Culturele dag wordt na 1 juni een beslissing genomen. 

Het kaarten kunnen pas doorgaan als de regels verder versoepeld worden . 
Yoga en met 60 PLUS aan tafel zullen we in augustus bekijken wat er mogelijk is 

met betrekking tot de dan geldende voorschriften . 
  
Blijf  GEZOND 
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Bedankt 
 

Vrijdag 24 april werd ik aangenaam verrast met een beeldtelefoontje van 
burgemeester K. van Soest met de mededeling dat het Zijne Majesteit heeft 
behaagd om mij een Koninklijke onderscheiding toe te kennen . 

 
Het opspellen van de bijbehorende versierselen was door de maatregelen rondom 
het coronavirus niet mogelijk maar zal later dit jaar plaats vinden . 

 
Maar nog groter was de verrassing van de enorme hoeveelheid van felicitaties in 

de vorm van bloemstukken , kaarten , telefoontjes ,whatsAppjes en mondelinge 
felicitaties . 
 

Mede namens Anny willen wij iedereen enorm hartelijk bedanken . 
 
Henk Broeren 

 

Nieuwsbrief 5  

Onze Lieve Vrouwe parochie Boxmeer  

Beste parochianen,  

Hartelijke groet vanuit het parochiehuis.  

Het is alweer de vijfde Nieuwsbrief die we verzenden in deze tijd van corona. Het is 

iets waarvan wij denken dat we dit, ook als alles weer enigszins normaal is geworden, 
kunnen voortzetten. Misschien met een wat mindere frequentie, maar toch…Er zijn 
nogal wat mensen die ons laten weten dat zij de berichten en de video’s op het 

YouTubekanaal van de parochie waarderen. Met de volgende link kunt u de 
overweging van 10 mei terug kijken 

https://www.youtube.com/watch?v=EMYNTYbOMPU.  

gebed  

Zoals meestal openen wij graag met een gebed, deze keer van paus Franciscus.  

Liefdevolle God,  
Schepper van hemel en aarde en van alles wat is,  
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld  

en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,  
ons gemeenschappelijk huis.  

U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,  
zodat allen gevoed kunnen worden.  
Open onze geest en raak ons hart,  

dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.  
Help ons dat wij ons bewust worden dat ons gemeenschappelijk huis  

niet alleen ons toebehoort maar alle toekomstige generaties,  
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.  
Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.  

Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,  
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vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen  

achtergelaten en vergeten te worden.  
Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,  
zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.  

Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te 
zijn,  

wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.  
Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn  
op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.  

Mogen wij sterker dan ooit beseffen  
dat wij met alles en allen verbonden zijn,  
mogen wij ons laten raken en in beweging komen  

door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.  
We bidden dit door Christus, onze Heer.  

Amen  
=============================  

bezorging over wegen  

Eind mei/begin juni verschijnt de nieuwe editie van over wegen. In de brief die de 

bezorgers van over wegen hebben gekregen staat dat zij “hun route” kunnen komen 
afhalen op woensdagochtend 3 juni. Gezien de maatregelen rondom de coronacrisis 

willen we hiervan afwijken.  

De organisatie rondom de verspreiding van de zomereditie wordt als volgt 

vormgegeven:  

- Dinsdag 26 mei worden de 6.500 exemplaren bezorgd in Het Parochiehuis. 
Dinsdagavond worden deze geteld en worden de routes klaargelegd. Deze pakketjes 
worden op diverse tafels in de hal van Het Parochiehuis uitgestald.  

- Vanaf woensdag 27 mei t/m woensdag 3 juni, met uitzondering van Tweede 
Pinksterdag, kunnen de bezorgers hun route tussen 9.00 – 12.00 uur komen afhalen. 

Door deze grote spreiding garanderen we dat we de door het RIVM geformuleerde 
richtlijnen in acht kunnen nemen.  

- Zoals oorspronkelijk gepland hopen we dat de routes uiterlijk in het weekend van 
5/6 juni bezorgd kunnen zijn.  

We realiseren ons dat er bezorgers zijn voor wie het helaas momenteel niet mogelijk 
of wenselijk is de route te lopen. Daar hebben we alle begrip voor. Om tijdig hiervoor 

vervanging te regelen vragen we u dit door te geven aan de coördinator bezorging over 
wegen, Monique Strik. Dat kan per mail naar strikbrakels@trinedmail.nl . Aangezien 

naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval de routes die de leerlingen van het Pro 
College rondbrengen vervangen moeten worden, hebben we diverse vervangers nodig.  

We vragen daarom of er parochianen zijn die eventueel ter vervanging een keer een 
route zouden willen lopen. Ter informatie, het lopen van een gemiddeld grote route 

kost ongeveer een uur. Daarnaast vragen we welke bezorgers van over wegen bereid 
zijn dit keer een route meer te lopen. Ook daarvoor geldt, graag per mail doorgeven 
aan Monique Strik strikbrakels@trinedmail.nl  

We hebben er alle vertrouwen in dat we hier in gezamenlijkheid uit komen. Alvast 

bedankt voor iedereen die hieraan op welke manier dan ook bijdraagt!  

Rest ons u allen veel sterkte in deze tijd toe te wensen. Blijf vooral gezond!  
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=============================  

voedselbank  

Aan de oproep in de vorige nieuwsbrieven om te doneren voor de voedselbank is door 
veel mensen ruimhartig gehoor gegeven. Iedere dag zijn er wel boodschappen te 
vinden in de mand in de hal van het klooster aan de Steenstraat 39. Vooral op 

zaterdag wordt er veel gebracht. Het is heel duidelijk dat door de gulle gevers 
rekening wordt gehouden met de houdbaarheid van de producten. Pasta en 

conserven, zoals blikken soep zijn heel populair. In de afgelopen week waren het 
vooral de blikken knakworsten – waren ze in de aanbieding? – die uit de mand 
gehaald konden worden. De voedselbank is er heel dankbaar voor, veel mensen 

worden ermee geholpen. Dank u wel!  

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

overleden  

Wij hebben afscheid moeten nemen van mevrouw Nelly Van Kempen – van Bree, zij 
woonde in de Veerstraat nr.12. De afscheidsviering – in kleine kring – zal plaats 

hebben in de Sint Petrusbasiliek op donderdag 14 mei, om 10.30 uur. Zij zal worden 
begraven op de R.K. begraafplaats in Vortum Mullem. Wij wensen de familie van 
harte veel sterkte met dit afscheid; en laten wij bidden dat mevr. Van Kempen nu 

leven mag in de liefde en de vrede van God.  

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

vieringen in onze Karmelgemeenschap  

door de week: 8.00 uur: ochtendgebed - 12.00 uur: stilteviering - 18.45 uur: 
eucharistieviering  

Zondag 17 mei zal in de viering van de karmelgemeenschap pater Huub Welzen 
voorgaan. Hij zal ook de overweging verzorgen die op het videokanaal van de parochie 

https://www.youtube.com/channel/UCzFcveGghqAAa_R59vOFQog zal worden 
geplaatst.  

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

openstelling kerk  

Zoals gebruikelijk zijn de hal van de basiliek en de Heilig Bloedskapel dagelijks 

geopend om er te bidden en een kaarsje op te steken.  

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

gedicht: Echte wereld  

Sinds onheuglijke tijden  
staat de hoop geschreven  

dat ooit grote woorden als  
‘verzoening – leed geleden –  
mensenrecht – schoon water – vrede’  

tot een nieuwe wereld worden  
eindelijk de echte.  

In naam van hen  
die vóór ons waren  
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en omwille van wie na ons komen  

blijf die grote woorden dromen –  
laat de hoop niet varen.  
(Hans Lodeizen, dichter, gevonden in KRO-magazine nr.18) 
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Huiskamer start weer op in coronatijd  

ma 25-05-2020  
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www.Vortum-Mullem.info 

 
voorstellingen Mei 2020 geannuleerd  

do 30-04-2020  

Covid-19 - 2020 

voorstellingen geannuleerd 

 

De Spooktrein raast onverminderd door, zelfs in 

2020, maar nu in de vorm van het Corona virus! 

In Mei van dit jaar zouden wij 4 voorstellingen ten tonele 

brengen in Vortum-Mullem en Sambeek. 

De repetities waren al ver gevorderd maar het mag 

helaas niet zo zijn..... 

 

Al onze verenigingsactiviteiten zijn tijdelijk gestopt. 

De gordijnen blijven dicht! 

 

 Wij houden jullie op de hoogte en wensen u allemaal veel gezondheid toe. 

 

Gegroet, alle leden van VEST. 

 

#BlijfGezond 

 

 

 

 

Even voorstellen  

di 05-05-2020  

Hallo allemaal, 

  

Ik ben Anjo Versteegen, 19 jaar en 

woonachtig in Vortum-Mullem. 

Ik ben afgestudeerd als pedagogisch 

medewerker en werk nu +/- 20 uur 

in de kinderopvang. 

Ik ben een creatieve en spontane 

meid. 

Sinds 2019 ben ik leiding bij 

jeugdvereniging Ut Zolderke. Hier 

heb ik voor gekozen omdat ik het 

belangrijk vind om iets voor het dorp 

te kunnen doen. Ook vind ik het 

belangrijk dat de jeugdvereniging overeind blijft staan in een dorp als Vortum-Mullem. 

Ik ga me inzetten op de groepsavonden voor groep 1 t/m 6 en voor Rouwe start groep 7 t/m 

16jaar. Hier heb ik erg veel zin in! 

  

Hopelijk tot snel op een van de groepsavonden! 

 

 

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

 

Ik ben Tom Janssen. 

Ik kom oorspronkelijk uit Stevensbeek maar 

woon inmiddels 26 jaar in Vortum Mullem. 

Ik ben getrouwd met Gonny en wij hebben 

samen een zoon Gijs. 

Ik ben sinds 2007 bij de jeugdvereniging 

betrokken. 

In begin als leiding daarna ook in het bestuur 

actief. 

Wij hebben, vooral de laatste jaren ons huis 

maar vooral onze tuin beschikbaar gesteld om 

het jaarlijkse kamp te organiseren. 

Ik kan er erg van genieten als kinderen 

plezier beleven van allerhande activiteiten 

welke wij organiseren en ze moe maar 

voldaan naar huis toe gaan. 

De jeugdvereniging is een enthousiaste club 

mensen die het leuk vinden om met de kids 

van vortum een leuke activiteit te ondernemen en te zorgen voor een goede cohesie van 

onze mensjes van de toekomst. 

 

Groetjes Tom Janssen 
 

 

 

 

Hallo!  

 

Mijn naam is Lino Litjens. Geboren en 

getogen in Vortum-Mullem (nou ja 

geboren in het ziekenhuis te Boxmeer 

maar getogen in Vortum-Mullem). Hier 

woon ik inmiddels 32 jaar. 

Ik woon samen met mijn vriendin 

Sanne aan de Goeie Kant. 

Ik heb geen idee hoe lang ik al bij de 

jeugdvereniging betrokken ben. Wel 

weet ik dat ik als kleine jongen lid was 

en uiteindelijk toen het kon leiding 

werd. 

Ik haal veel plezier en energie uit de 

jeugdavonden en dagen. Het is mooi 

om te zien dat je kinderen toch met 

weinig kunt vermaken. Maar het 

belangrijkste is misschien wel dat je zelf enthousiast bent, want dan doen de kinderen van 

zelf mee. 

De jeugdvereniging in Vortum-Mullem is er altijd geweest om de kinderen te vermaken en 

te verbinden. De kinderen zijn als ware de ruggengraat waar het dorp het later van moet 

hebben. 

Ons groepje bestaat uit een een aantal energieke, enthousiast, maar vooral creatieve en 

leuke leiding. Die er alles aan zullen doen om de kinderen in Vortum-Mullem op een leuke 

manier actief bezig te houden. 

 

Groetjes Lino Litjens 
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Dag allemaal! 

 

Ik ben Anja Wittenberg. Geboren in Emmen, 

getogen in Cuijk en sinds 1994 getrouwd. 

Onze 2 kinderen, Anne (12) en Joris (18), 

zijn geboren in Flevoland. 

Na 19 jaar aldaar te hebben vertoeft, zijn wij 

in oktober 2014 weer terug gekeerd naar het 

heerlijke Brabantse land. 

We zijn neergestreken in het mooie, 

rustgevende Vortum-Mullem, waar we op de 

dag vandaag geen spijt van hebben. 

Mijn dochter werd al snel uitgenodigd om 

deel te nemen aan de jeugdavonden 

georganiseerd door de Jeugdvereniging in 

Vortum-Mullem. 

Toen ik zag hoe de kinderen aldaar genoten, 

begreep ik ook meteen de passie en 

motivatie van de vrijwilligers, die zich 

inzetten voor deze dorpskinderen; wat je 

geeft, krijgt je dubbel zoveel terug! 

Kinderen bruisen van energie. Ze vormen een 

belangrijke spil in ons dorp en houden ons dorp levendig! 

Toen men begin 2017 een nieuwe penningmeester zocht, wilde ik direct, zonder enige 

twijfel, een steentje bijdragen aan deze hartverwarmende stichting.  

 

 
 

 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Sjeela Jansen en ik ben 23 jaar 

oud. 

Ik woon al 22 jaar in de hei in Vortum-Mullem, 

samen met mijn ouders en zusje en heb 3 jaar 

een relatie met mijn vriend Stijn. 

In het dagelijks leven werk ik als ambulant 

begeleider in gezinnen met kinderen en 

jongeren met een beperking en werk ik als 

ZBO ( zorg binnen onderwijs). Dit houdt in dat 

ik leerlingen begeleid die binnen het onderwijs 

extra zorg nodig hebben, dit kan zowel 

geestelijk of lichamelijk zijn. 

Ik ben ongeveer 11 jaar geleden begonnen bij 

de jeugdvereniging. Ik ging zelf altijd mee op 

kamp wat ik super leuk vond, en toen ik 

gevraagd werd als leiding heb ik ook geen 

moment getwijfeld. 

Ik vind het leuk dat de kinderen op deze 

manier een uitje hebben in hun eigen dorp en het maakt ook de leefbaarheid in het dorp 

wat ik belangrijk vind. 

Het leuke aan de jeugdvereniging vind ik dat je met de kinderen allemaal leuke activiteiten 

kunt doen en zij ook vaak met leuke nieuwe ideeën komen ook vind ik het leuk dat we met 

alle leeftijden samen plezier kunnen maken. 

Als de kinderen genieten, geniet ik ook! Ik ben blij als zij met een glimlach moe maar 

voldaan weer naar huis toe gaan. 

Ik hoop dit samen met de andere enthousiaste vrijwilligers nog lang te kunnen blijven doen 

voor de jeugd in Vortum-Mullem.  
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Beste mantelzorgers in de gemeente Boxmeer,  

do 07-05-2020  

 

De coronacrisis is zeker voor u een extra zware tijd. Een aantal van u kan nu niet de zorg 

geven die u zou willen, omdat dit nu slechts op afstand kan. Als u wel kunt zorgen voor uw 

zieke partner, familie of vrienden is dat onder moeilijkere omstandigheden. De angst voor 

besmetting en om deze over te brengen, weegt bij u nog zwaarder. Ook zijn er mensen die u 

als mantelzorgers onder uw hoede heeft, die al een hele tijd niet meer naar de dagbesteding 

kunnen. 

Er is in deze tijd veel aandacht voor medewerkers in de zorg. Terecht krijgen zij veel aandacht, 

wordt er voor hen geapplaudisseerd en worden er bloemen gebracht naar ziekenhuizen. Onze 

helden worden ze genoemd. Zij moeten hun werk op dit moment onder hele zware 

omstandigheden doen en dat wordt gelukkig ook zeer gewaardeerd in de samenleving. 

Voor  mij zijn mantelzorgers ook zorgmedewerkers en daarmee helden! 

Bij het Centrum voor Mantelzorg Land van Cuijk staan in onze gemeente 1173 mantelzorgers 

en 139 jonge mantelzorgers geregistreerd. Mantelzorger bent u vaak 24 uur per dag, 7 dagen 

in de week. Soms wordt er iets georganiseerd voor mantelzorgers, om er even uit te zijn en 

even te kunnen ontspannen. Dat is allemaal een stuk lastiger op dit moment. We worden 

gevraagd thuis te blijven. Er is niet veel te doen ter ontspanning, terwijl u dat als mantelzorger 

juist zo hard nodig hebt. 

 

Het Centrum Mantelzorg Land van Cuijk ondersteunt mantelzorgers ook in deze coronacrisis zo 

goed 

mogelijk. Met informatie, een luisterend oor en als wegwijzer naar andere instanties. Kijkt u 

eens op www.mantelzorglvc.nl 

of bel 0485-846739. 

 

Ik dank u allemaal heel erg hartelijk voor uw tomeloze inzet in deze moeilijke periode. 

Hou vol! Maak er het beste van en maak gebruik van de hulp die er is. 

  

Burgemeester Karel van Soest 

 
 

MFA KNILLUS en CORONA  

ma 11-05-2020  

Hallo Vortum-Mullem, 

 

In vervolg op onze eerdere berichtgeving rondom Corona&KNILLUS hebben we, n.a.v. de 

persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge namens het kabinet van jl. woensdag, het 

volgende te melden vanuit het bestuur van KNILLUS;  

 

KNILLUS blijft de richtlijnen van overheid en RIVM strikt volgen. 

 

Dit betekent dat we:  

 Per 2 juni a.s., dinsdag na de Pinksterdagen, weer beperkt open gaan in KNILLUS; dit 

zal gelden voor groepen tot max. 30 personen (inclusief beheer) en conform de 

richtlijnen van RIVM. 

 KROEG KNILLUS is vanaf 5 juni dus ook weer elke vrijdag open. Ook hier geldt 

maximaal 30 personen en 1 1/2 meter afstand. Via de app zullen we t.z.t. 

communiceren hoe we dit in gaan vullen qua aanmelden. 

 Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag conform die richtlijnen. Bij 

overtreding zullen we die bezoekers sommeren het pand te verlaten. 

 Binnen KNILLUS zullen we de loopstromen aan gaan duiden met vloerstickers en zorgen 

dat iedereen binnen de 1 ½ meter-economie veilig en verantwoord kan bewegen. 
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 Zoals het er nu naar uitziet komt er enige verruiming later in de zomer; we blijven dat 

strikt volgen en laten de richtlijnen van de overheid daarin leidend zijn voor onze 

keuzes. 

 De gebruikers/verenigingen van KNILLUS zullen we apart aanvullend informeren over 
de specifieke eisen t.a.v. Corona zoals die gelden. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn vanuit de overheid, zullen we dit weer communiceren via 

deze site.  

 

Namens bestuur MFA KNILLUS, 

Maarten Ebben - Voorzitter  

 
Corona udate  

vr 08-05-2020  
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Duurzamer door te lenen.  

ma 11-05-2020  

Duurzamer door te 

lenen? In Boxmeer kan het! 

 

 

Steeds vaker kiezen particulieren en verenigingen voor energiebesparende maatregelen als 

zonnepanelen, die zij bekostigen via de duurzaamheidslening van de gemeente. Van deze 

lening is zo goed gebruik gemaakt dat de gemeenteraad besloten heeft om het budget voor de 

leningen aan te vullen met €500.000,-. 

  

Met een budget van €800.000,- is de duurzaamheidslening op 1 maart 2019 van kracht 

gegaan om inwoners en verenigingen te ondersteunen bij duurzame aanpassingen aan de 

woning of het verenigingsgebouw. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt, waardoor de 

gemeente dichter bij haar doel komt om energieneutraal te zijn. De aanvulling van €500.000 

maakt het mogelijk om deze koers door te zetten, met nog meer inwoners en verenigingen die 

kiezen voor duurzame maatregelen. 

  

Wethouder Bouke de Bruin: “We zien dat veel inwoners deze lening benutten om zonnepanelen 

te installeren. Je produceert zo je eigen duurzame energie én verlaagt ook nog eens je 

energierekening. Dat is natuurlijk een win-winsituatie. Steeds vaker wordt de 

duurzaamheidslening ook ingezet voor isolatie, wat de CO2-uitstoot verlaagt én grote 

besparingskansen biedt. Zo bouw je mee aan een groene gemeente Boxmeer én pluk je de 

vruchten.” 

  

Kijk voor meer informatie op www.boxmeer.nl/duurzaamheidslening. 
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Dorpsraadverslag 4 Mei 2020 

 

 

Werkgroepen. 

 

*ZORG EN WELZIJN 

De werkgroep probeert zo actief mogelijk te blijven in de corona tijd. Afgelopen donderdag hebben 

ze de huiskamerbezoekers verrast me een pak koekjes en een bemoedigend kaartje. Daarbij is 

natuurlijk op gepaste afstand meteen een praatje gemaakt. Verder bellen ze regelmatig rond om te 

vragen hoe het gaat en gelukkig pakken de ouderen zelf ook vaker de telefoon als ze behoefte 

hebben aan een praatje. Dit blijven ze voorlopig ook doen. 

KNILLUS 

De zonnepanelen zijn inmiddels gelegd en de eerste zonnen energie is binnen. Men gaat de 

vergaderingen met het bestuur weer op starten, middels  Teams. Verder zijn er weinig 

veranderingen. Tot 1 September geen evenementen en tot 1 Juni is KNILLUS dicht. Er is wel al 

overleg met de kermis commissie, vwb de kermis, maar voor wat wel en niet kan, wacht men eerst 

de persconferentie van de overheid af, deze is op 19 mei 

 

Wonen 

In Boschakker zal er naar verwachting deze maand begonnen worden met de bouw van een 

dubbele woning, een maand daarna zal er nog een tweekapper gebouwd worden.  De 3 kapper zal 

aan het eind van September de goedkeuring krijgen. Op Molenhof zal ook deze maand begonnen 

worden met de bouw van een tweekapper. En is er nog vergaande interesse in meerdere andere 

kavels. 
 

*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 

- Op vliegbasis de peel lijkt de komende jaren veel meer gebruik te worden gemaakt door 

defensie. Dit heeft natuurlijk ook consequenties voor ons en voor de andere dorpen rond 

om ons heen.Samen met de dorpsraden uit Overloon, Vierlingsbeek, Groeningen, Holthees 

en Maashees, is er een brief opgesteld voor het college van B en W om een MKBA 

(maatschappelijk kosten baten analyse) te laten uit voeren. In een MKBA worden effecten 

belicht /  onderzocht op b.v.  de gevolgen voor de volksgezondheid en voor bepaalde 

economische sectoren, zoals recreatie / toerisme / veehouderij e.d. 

- Er mag weer langzaam aan op buiten accommodaties gesport worden. Dit geld voor ons op 

het sportveld. Daar gaat binnenkort ook weer gebruik van gemaakt worden. Daarbij moet 

men natuurlijk wel de eisen van het RIVM in acht nemen. Sport verenigingen die normaal 

binnensporten zijn nu ook op zoek naar buitenlocatie. Dit is geen probleem. De 

verantwoordelijkheid ligt dan bij de gene die de sportactiviteit organiseert. Verder info kun 

je vinden in de bijlage 

- Men wil in het maasheggen gebied toegangspoorten plaatsen, zodat het duidelijker wordt 

waar men de auto, fietsen ed. neer kan zetten. Om tot een goed en breed gedragen oordeel 

te komen is een onderzoeksbureau ingeschakeld. Zij willen graag input en ideeën  van 

bezoekers hebben die vaak in de maasheggen komen. in de bijlage vindt je hier meer 

informatie over. 

 

Verantwoordelijkheid op sportaccommodaties m.b.t. houden aan regels kabinet en RIVM 

 

Beste heer, mevrouw,  

 

Diverse buitensportaccommodaties stellen hun accommodatie beschikbaar voor sportverenigingen 

die in normale tijden binnen sporten. Heel fijn dat hier samen in opgetrokken kan worden en dat er 

zoveel jeugd al kan starten met sporten en bewegen. Maak samen goede afspraken over het 

gebruik van de velden. 

http://www.vortum-mullem.info/
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Het is inmiddels heel goed bekend wat de richtlijnen zijn ten aanzien van het coronavirus en hoe 

men zich dient te gedragen. Iedere vereniging of organisatie heeft als het goed is een 

contactpersoon voor corona.  

Om iedereen duidelijkheid te geven over wie verantwoordelijk is voor het juiste gedrag op de 

velden, berichten wij u het volgende: 

• Degene die de sportactiviteit organiseert is ervoor verantwoordelijk dat iedereen op het veld 

zich houdt aan de richtlijnen van kabinet en RIVM, ongeacht van wie het terrein is. 

Als u te gast bent op een buitensportaccommodatie, dan bent u er dus zelf verantwoordelijk voor 

dat de deelnemers en iedereen die noodzakelijk aanwezig is, zich gedragen conform de richtlijnen. 

U zorgt er zelf voor dat er tijdens uw eigen activiteiten altijd iemand aanwezig is die er op toeziet 

dat iedereen zich houdt aan de richlijnen.  

Dit bericht gaat ook naar onze handhavers en de politie, zodat dit ook voor hen duidelijk is. 

Voor nu wensen we u een goede start met de jeugdsport en we hopen van harte dat de senioren 

gauw aan mogen sluiten. 

Met vriendelijke groet, 

 

Anke Schellekens  

Afdeling Welzijn en Leefbaarheid 

Telefoon: 0485 – 585 885 

Werkdagen: ma-di-wo-do   
 

 

 

Beste dorps- of wijkraad, 

 

Via deze weg attendeer ik u graag op de mogelijkheid uw mening en input te geven voor het 

project Toegangspoorten in de Maasheggen. Is het mogelijk om hier in uw eigen communicatie 

aandacht aan te geven? We zien uit naar de reacties! Hieronder wat meer over het project: 

 

'Toegangspoorten' wijzen bezoekers de weg 

Voor veel bezoekers van de Maasheggen is nu nog onduidelijk waar je het beste een wandeling of 

fietstocht door het UNESCO-gebied kunt starten, waar de auto kan worden geparkeerd én waar 

meer informatie te verkrijgen is. In opdracht van het programmateam Maasheggen UNESCO 

ontwerpt landschapsarchitect Hosper ‘toegangspoorten’ voor het gebied. Voor die ‘poorten’ zijn 

vooralsnog drie locaties bedacht: bij het klooster in Sint Agatha, het Veerhuis in Oeffelt en De 

Meerstoel in Sambeek. 

 

Mogelijk komen er in de toekomst nog meer ‘toegangspoorten’, bijvoorbeeld rond de 

Kraaijenbergse Plassen en/of in het gebied De Bergjes in Groeningen.  

Het realiseren van één centraal bezoekerscentrum in het Maasheggengebied is wel overwogen, 

maar daar is -vooralsnog- van afgezien. Niet alleen omdat een bezoekerscentrum lastig rendabel te 

maken is, maar ook omdat het langgerekte Maasheggengebied vanuit verschillende richtingen kan 

worden benaderd. Dat maakt de keuze voor meerdere ‘toegangspoorten’ logischer. 

Een bekend voorbeeld van toegangspoorten zijn de Brabantse Natuurpoorten, waarvan er 

inmiddels 31 zijn geplaatst bij de ingang van natuurgebieden in Brabant, onder meer bij de 

Staatsbossen in Sint Anthonis. 

 

Landschapsarchitectenbureau Hosper uit Haarlem verwacht in juni de eerste ontwerpen van de 

‘toegangspoorten’ gereed te hebben. Daarnaast gaat het landschapsarchitectenbureau 

onderzoeken of en zo ja waar in het gebied ‘fysieke markeringen’ moeten komen. Bij fysieke 

markeringen moet worden gedacht aan bijvoorbeeld bewegwijzering en meubilair zoals bankjes en 

picknicktafels. 

 

Om tot goede en breed gedragen ontwerpen voor de ‘recreatieve toegangspoorten’ te komen, haalt 

landschapsarchitectenbureau Hosper graag ideeën en kennis op bij de bewoners en bezoekers van 

de Maasheggen.  

Hosper is vooral benieuwd naar de antwoorden op de volgende vragen: 

1.              wáár komt u de Maasheggen binnen? 

2.              wat mist u in de Maasheggen?  

3.              hoe maken we de Maasheggen aantrekkelijk(er) voor jongeren? 

4.              wat is volgens u de meest bijzondere plek in de Maasheggen? 
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Heeft u een mening over deze vragen? Vul dan voor 12 mei het formulier in op de Contactpagina. 

Voor de beantwoording van de eerste vraag (‘waar komt u de Maasheggen binnen?’) kan een speld 

worden geplaatst op de overzichtskaart. 

 

De informatie is ook terug te vinden op de website: 

https://www.maasheggenunesco.com/nl/actueel/04-05-2020-toegangspoorten-wijzen-bezoekers-

de-weg/ 

https://www.maasheggenunesco.com/nl/actueel/04-05-2020-geef-uw-mening/ 

 

Ook is het mogelijk om uw reactie te geven via Facebook of Instagram. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lisa Olsthoorn 

Projectleider Recreatieve Ontwikkeling & Gebiedsmarketing Maasheggen UNESCO 

lisa.olsthoorn@maasheggenunesco.com / 06 58909205 

 

  

 

Een mozaïek van heggen en cultureel erfgoed 

Volg ons en blijf op de hoogte van wat er in de Maasheggen gebeurt.  

www.maasheggenunesco.com   

 

 

 

 

 

Algemene ledenvergadering na de zomervakantie  

di 12-05-2020  

Hallo allemaal, 

 

De maatregelen rondom het corona virus versoepelen langzaam. Helaas zijn wij hierdoor 

genoodzaakt om de algemene ledenvergadering en aansluitende feestavond te verzetten naar 

een moment na de zomervakantie. We gaan dan een combi vergadering houden waarin we de 

afsluitende ledenvergadering van het afgelopen seizoen samenvoegen met de nieuwe 

ledenvergadering voor het nieuwe seizoen. Alles zal natuurlijk afhangen van hoe de 

ontwikkelingen zijn rondom het virus. 

 

Exacte datum volt zo snel als mogelijk.  

 

Hopelijk zien we elkaar allemaal weer in goede gezondheid na de zomervakantie! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur cv de Plekkers 
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande 

sponsoren. 
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