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Vieringen in 2021 
 

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

Fleuren. 
 

Beste KBO leden 

 

Na de nu al 434 durende corona toestanden gloort er inderdaad licht aan het einde van 

de tunnel .Het was fijn om de fanfare gisteravond te horen die na een lange periode 

weer hun klanken liet horen, en het terras van Knillus zondags weer open mag dit 

alles met de ons bekende maatregels . De huiskamer wil starten in juni met 2 

middagen mits het goed weer is buiten op het terras,ook de dames van de kookgroep 

staan in de startblokken om de ouderen te verwennen met hun passie voor lekker en 

gezond eten . 

Wij als KBO gaan de activiteiten weer beginnen in samen spraak met de SWOGB de 

deelnemers aan bewegen voor ouderen , joga , Jeu de Boules  en kaarten worden 

persoonlijk in kennis gesteld als we beginnen maar het moet verantwoord zijn en ook 

gezellig . Nu het merendeel van onze leden in de gelegenheid is gesteld om zich te 

laten vaccineren is de kans groot dat we binnenkort weer opstarten .Jullie horen van 

ons  
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Maarten Ebben ontvangt Koninklijke onderscheiding 

ma 26-04-2021 

Plekkers en Plekkerinnekes, het heeft onze koning 

behaagd om Maarten Ebben 

te benoemen als Lid in de orde van Oranje Nassau. 

Maarten heeft zijn sporen verdiend als opperhoofd 

van VGtumult. 

Zijn vrijwilligerswerk bij Avance, cv De Plekkers en 

niet te vergeten zijn voortrekkersrol voor MFA 

Knillus. 

Namens CV De Plekkers willen we Maarten, Ingrid 

en de kinderen van harte feliciteren! ???? 

 

 

 

Fanfare st Cornelius feliciteert Maarten Ebben 

za 01-05-2021 

 

Traditiegetrouw brengt Koninklijke Fanfare st Cornelius een serenade aan de gedecoreerde 

tijdens de jaarlijkse lintjesregen daags voor koningsdag. Dit jaar heeft het zijne koninklijke 

hoogheid koning Willem-Alexander behaagd om Maarten Ebben te benoemen tot lid in de orde 

van oranje Nassau. Maarten heeft zich de afgelopen jaren op tal van vlakken vrijwillig ingezet 

ten behoeve van de gemeenschap. Helaas was het door de bekende coronamaatregelen niet 

mogelijk om met de voltallige fanfare een serenade ten gehore te brengen, maar is er een 

ludieke delegatie naar Maarten afgereisd om hem de felicitaties over te brengen met natuurlijk 

een glaasje oranje bitter.   

  

Foto’s van deze bescheiden serenade staan in het fotoalbum 

 

Dankjewel! 

zo 02-05-2021 

 

Afgelopen maandag werd ik volledig overrompeld 

door Ingrid, Meike en Jannes, familie, het 

organiserend comité én de burgemeester van 

Boxmeer - Karel van Soest - om mij te 

onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau. 

Totaal geen rekening mee gehouden en temeer 

volledig verrast door de stortvloed aan felicitaties 

via allerlei kanalen afgelopen week. Echt heel 

bijzonder om mee te mogen maken. 

Ik heb het de afgelopen dagen vaker gezegd; het is niet de reden waarom ik de dingen 

doe, die ik doe, maar het is wel heel mooi om op deze manier de warmte en de waardering 

daarvoor te mogen voelen. Enorm bedankt daarvoor allemaal. Ook namens Ingrid. 

 

En nu? Gewoon door en samen met iedereen in Vortum-Mullem ons dorp leefbaar en 

gezellig houden :-). 

 

Groet en nogmaals dank! 

Maarten Ebben 

 
 

http://www.vortum-mullem.info/
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KNILLUS&terras weer open! 

wo 28-04-2021 

Door de versoepelingen van de maatregelen vanwege CORONA per vandaag/28 april 2021, kan 

er ook in KNILLUS weer een klein beetje meer. Fijn! 

 

Per a.s. zondag is MFA KNILLUS voor het eerst sinds lange tijd weer geopend. Voor de goede 

orde; alleen het terras is open. Meer mag vooralsnog nog niet. 

 

Ons terras gaat open en daarbij gelden de volgende regels: 

 Bij aankomst handen desinfecteren; 

 Maximaal 2 personen per tafel; 

 Tafels staan > 1 .5 meter uit elkaar (we hebben, i.o. gemeente, ons terras wat kunnen 

vergroten); 

 VOL=VOL --> er mogen maximaal 50 mensen plaatsnemen op het terras; 

 Open vanaf 12.00 uur; 

 We sluiten om 18.00 uur - om 17.45 uur wordt het laatste drankje ingeschonken; om 

18.00 uur MOET iedereen weg zijn; 

 De beheerder vanuit KNILLUS houdt toezicht; we rekenen op ieders positieve 

medewerking in deze; 

 Mocht iemand zich niet aan de regels houden, dan zal die persoon verzocht worden te 

vertrekken/het terras te verlaten; 

 Voor de F1-liefhebbers; onze WIFI is gratis, dus op je eigen tablet/telefoon kun je er op 
het terras in de zon van genieten! 

Let op: 

 

- Per 1 mei a.s. verhogen wij onze consumptieprijs naar 1.10 per munt. 

- Wij willen iedereen vragen om zoveel als mogelijke contactloos te betalen. 

 

Laten we hopen dat dit een 1e kleine stap op weg naar beter is! Het helpt als iedereen 

zich aan de regels houdt. 

Samen op weg naar beter. 

 

Tot zondag! 

Namens bestuur van MFA KNILLUS, 

Maarten Ebben 
 

 

Tegemoetkoming cultuuraanbieders 

ma 03-05-2021 

Tegemoetkoming cultuuraanbieders 

  

Net als vele andere sectoren, heeft ook de cultuursector het zwaar. Het Rijk heeft enkele 

steunmaatregelen getroffen om cultuuraanbieders tegemoet te komen. Het is onmogelijk om 

alle verliezen te compenseren, maar de gemeente Boxmeer erkent het belang van het behoud 

van het cultuuraanbod in de gemeente. Wethouder kunst en cultuur Willy Hendriks-van Haren: 

“Wij zien het als onze taak om cultuuraanbieders tegemoet te komen en het is belangrijk dat 

de inwoners van onze gemeente gebruik kunnen blijven maken van al het moois dat onze 

gemeente te bieden heeft op cultureel vlak.’’ 

  

Cultuuraanbieders met waarderingssubsidie 

Cultuuraanbieders die (twee-)jaarlijks financiële steun ontvangen, krijgen nu eenmalig een 
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tegemoetkoming. Hiervoor is het volgende besloten: 

Lokale cultuuraanbieders in de gemeente Boxmeer aan wie in 2020 een waarderingssubsidie is 

toegekend, krijgen een ondersteuningsbijdrage van 25% van het in 2020 toegekende bedrag. 

Met een minimum van €100,- per organisatie.Een waarderingssubsidie wordt altijd toegekend 

over de kosten die een organisatie een jaar eerder maakte. Er is bewust voor deze werkwijze 

gekozen, omdat het jaar 2019 een coronavrij jaar was waarin de exploitatie op een normale 

wijze verliep. Hieronder vallen verenigingen en organisaties binnen de thema’s: toneel, zang, 

dans, muziek, erfgoed en kunst & cultuur. 

Oorlogsmuseum Overloon krijgt een ondersteuningsbijdrage van €50.000,- 

De Vaart krijgt een ondersteuningsbijdrage van €500,-. 

Museum van Postzegel tot Tank krijgt een ondersteuningsbijdrage van €500,-.  

Daarnaast krijgen de EHBO-verenigingen een ondersteuningsbijdrage van €500,- per 

organisatie, vanwege de werkzaamheden die zij gebruikelijk verrichten bij evenementen en 

activiteiten van cultuuraanbieders. 

  

Cultuuraanbieders zonder waarderingssubsidie 

Tenslotte is besloten om ook cultuuraanbieders die in 2020 geen waarderingssubsidie hebben 

ontvangen - omdat zij niet in aanmerking kwamen of dit niet hebben aangevraagd - 

ondersteuning te bieden. Het gaat hierbij om cultuuraanbieders die een belangrijke culturele 

bijdrage leveren, zoals zelfstandigen en (vrijwilligers)organisaties in de cultuursector. Zij 

kunnen als er geen andere tegemoetkoming of noodsteun verstrekt is, in aanmerking komen 

voor een ondersteuningsbijdrage van €500,-. 

Wilt u een aanvraag doen of heeft u vragen over de tegemoetkoming? Mail naar 

gemeente@boxmeer.nl t.n.v. afdeling welzijn en leefbaarheid o.v.v. tegemoetkoming 

cultuuraanbieders. Ook kunt u bellen naar 0485 585911. 

 

 

 

Leergeld 
ma 10-05-2021 
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Avondvierdaagse 
ma 10-05-2021 

De 

avondvierdaagse Boxmeer die normaliter in de eerste week van 

juni wordt gehouden gaat vanwege de coronavoorschriften ook dit 

jaar helaas niet door. 

De organisatie biedt als alternatief i.s.m. KWBN dat men in kleine 

groepjes zelfstandig gaat lopen via routes. Op vier zelf te kiezen 

dagen en tijdstippen binnen twee weken kan men dan alsnog een 

medaille verdienen. 

Afstanden zijn 2,5 km, 5 km en 10 

 

Vriendelijke groeten 

Toon Cornelissen 

Avondvierdaagse Boxmeer. 

 

 

KNILLUS&CORONA 

di 11-05-2021 

Vanavond is er tijdens de persconferentie aangegeven dat er - onder voorbehoud - op 19 mei 

a.s. weer enige ruimte meer komt door versoepelingen van de Corona-maatregelen.  

 

Voor KNILLUS en haar gebruikers betekent dat praktisch; 

1. Iets meer ruimte voor de openstelling van ons terras. We zullen dat per keer dat we 

open gaan bezien en communiceren wat onze openingstijden zijn (binnen de 

bandbreedte zoals die gesteld is) en 
2. Muziekles (max 2 personen incl docent) mag ook weer per die datum. 

 

Alles met inachtneming van de bekende maatregelen. Heel veel is het nog niet, maar het is 

een stapje op weg naar beter. 

 

Zodra er meer mag en kan, melden we ons weer. 

Tot die tijd; blijf gezond! 
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Stichting de oude schoenendoos 

vr 14-05-2021 
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Presentatie uniek boek Presentatie uniek boek ‘75 jaar vrijheid’ 

vr 14-05-2021 

Presentatie uniek boek ‘75 jaar vrijheid’ 

In Boxmeer is afgelopen woensdag de viering van ’75 jaar leven in vrijheid’ afgesloten met de 

presentatie van een boek, met daarin verhalen met het thema ‘vrijheid’ uit alle dorpen van de 

gemeente Boxmeer. Elk van de elf dorpen geeft in dit boek een heel persoonlijk en lokaal 

beeld, zowel qua historie als actualiteit. 

  

Bijzondere verhalen 

Bij de start van de activiteiten, georganiseerd door de Stichting BING, werd meteen duidelijk 

dat er veel verhalen onder de bevolking leven. Directe herinneringen van personen die een en 

ander in WOII hebben meegemaakt, maar ook gedachten over vrijheid van bijvoorbeeld 

leerlingen van basisschool ‘Klimop’ uit Rijkevoort. In Beugen werd het dagboek van Pastoor 

Verhoeven tevoorschijn gehaald. In Maashees wordt een hele route beschreven met allerhande 

incidenten uit en na de oorlog. Boxmeer beschrijft dat (waarschijnlijk) het eerste 

burgerslachtoffer van Nederland in Boxmeer omgekomen is toen hij met zijn schip over de 

Maas voer en door de Duitsers werd beschoten. Een Engelse legerofficier vertelt over zijn 

belevenissen in Vortum-Mullem. In Groeningen laat Tonnie Ebben weten waarom hij 

gemotiveerd was het museum ‘Van Postzegel tot Tank’ te realiseren en hoe hij aan heel 

bijzondere stukken gekomen is en komt. En last but not least Overloon: hier heeft de oorlog 

een heel verschrikkelijk gezicht laten zien. 

  

Besloten bijeenkomst 

Burgemeester Van Soest heeft op Bevrijdingsdag, woensdag 5 mei in een bijzondere besloten 

bijeenkomst de boeken uitgereikt. Alle schrijvers en illustratoren van dit boek – 120 personen 

– hebben dit  boek gekregen, uit dankbaarheid en erkentelijkheid voor hun bijdrage. De wijk- 

en dorpsraden van de gemeente hebben de boeken in ontvangst genomen en verspreiden deze 

weer in hun eigen dorpen. 

  

Speciale app 

De Stichting BING bracht ook een app op de markt waarmee leerlingen van groep 7/8 

bassischool of 1/2 voortgezet onderwijs op een geheel eigen wijze door Boxmeer reizen en 

allerhande aspecten rond veiligheid ‘ervaren’. Hiervoor zijn filmopnamen gemaakt in o.a. 

Boxmeer, Sambeek, Rijkevoort en Overloon. De scholen kunnen deze app gebruiken als 

lesmateriaal. Deze app wordt de komende vijf jaar in de lucht gehouden, waardoor een grote 

groep jongeren op een interactieve wijze met dit thema aan de slag kan gaan. 

  

Persoonlijke ondertekening 

Stichting BING is blij met de geste van de gemeente Boxmeer waardoor dit boek beschikbaar 

gesteld kan worden aan schrijvers, illustratoren en organisatoren. Burgemeester Van Soest 

tekende deze boeken persoonlijk en gebruikte daarvoor een speciale stempel ‘Vrijheid is het 

fundament!’. 

  

Het boek ’75 jaar vrijheid’ is een bijzonder collectorsitem en verkrijgbaar bij de Boxmeerse 

boekhandel. 

 

 

 

 

Met digitale vragenlijsten meer gemak en tijdwinst 

vr 14-05-2021 

Maasziekenhuis: met digitale vragenlijsten meer gemak en tijdwinst patiënt 

  

Het Maasziekenhuis stuurt patiënten steeds vaker een digitale vragenlijst voorafgaand aan een 

bezoek aan de specialist. Op die manier kan de arts nog beter beoordelen wat een patiënt 

nodig heeft qua behandeling. 
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Gemak en tijdwinst 

Patiënten kunnen de online vragenlijst thuis op een zelf gekozen tijdstip invullen. De ingevulde 

vragenlijsten geven de arts een kijkje in de situatie van de patiënt. Tijdens een consult kan 

daar gericht over doorgepraat worden. Soms kan dankzij de vragenlijst ook besloten worden 

dat een afspraak op korte termijn niet nodig is, omdat alles goed verloopt. De arts kan dan in 

overleg met de patiënt besluiten om een bezoek aan het ziekenhuis uit te stellen. Óf het 

intakegesprek voorafgaand aan een onderzoek kan op basis van de antwoorden helemaal of 

gedeeltelijk worden vervangen. 

  

Tijdwinst 

Voor de patiënt kan dit fijn zijn omdat onnodige (reis)tijd wordt bespaard. Ook voor de arts en 

andere patiënten kan dit fijn zijn, omdat die tijd ingezet kan worden voor patiënten die wel in 

het ziekenhuis gezien moeten worden. 

In het ziekenhuis starten de specialismen Oncologie en Maag- Darm- Leverziekten (MDL) als 

eerste met de digitale vragenlijsten. Als die ervaringen goed zijn, dan volgen ook andere 

specialismen het voorbeeld van digitale vragenlijsten.  

 

 

Doe mee aan ons traject flexibel vrijwilligerswerk! 

vr 14-05-2021 

Doe mee aan ons traject flexibel vrijwilligerswerk! 

  

In het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet slaat Oost-Brabant de handen ineen! In 2021 vragen 

Onis Welzijn, ContourdeTwern Boxtel, LEVgroep, Galant Vrijwilligersnetwerk, VughtvoorElkaar, 

Cordaad Welzijn, Eindhoven Doet en Vrijwilligerspunt Sociom extra aandacht voor 

vrijwilligerswerk. Wij laten zien dat dit voor alle leeftijden en agenda’s mogelijk is en nodigen 

jou uit dit ook te doen! Want #mensenmakenoostbrabant 

  

NLvoorelkaar heeft onderzocht dat vrijwilligers zich gemiddeld 11 dagen per jaar extra in willen 

zetten, als ze beter passend vrijwilligerswerk zouden vinden. Ze gaven aan dat flexibel je eigen 

tijden kunnen indelen, zinvol en nuttig vrijwilligerswerk én een ruim aanbod helpt om dit jaar 

meer vrijwillige inzet te leveren. Dat klinkt fantastisch! Maar hoe maak jij jouw organisatie 

klaar voor nieuwe gezichten? Om jullie hierbij te ondersteunen kun je meedoen aan het traject 

“flexibel vrijwilligerswerk’’! Dit traject bestaat uit de drie onderdelen leren, inspireren en doen. 

De onderdelen kunnen apart van elkaar gevolgd worden, afhankelijk van wat jouw organisatie 

nodig heeft. Data en meer informatie is te vinden op www.sociom.nl onder de tegel 

‘’Vrijwilligerspunt’’. 

  

Aan het einde van dit traject hopen wij jouw organisatie geïnspireerd te hebben dat vrijwillige 

inzet iets is voor iedereen. Voor alle leeftijden en alle agenda’s! Wij willen alle vrijwilligers in de 

regio bedanken voor alle inzet die zij tot nu toe leveren, hoe groot of hoe klein dat ook is 

geweest. Want zonder jou zou Nederland omvallen! 

 

Heb je vragen over het traject? Neem dan contact op met Samantha Regeer via 

samantharegeer@sociom.nl of 06-13508839. 

  

Over Sociom 

Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf gemeenten in het Land 

van Cuijk en voor de gemeente West Maas en Waal. Sociom is er voor iedereen, van jongere 

tot senior. De sociaal werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen waar nodig 

en zijn altijd in de buurt. Zie ook www.sociom.nl. 
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Dorpsraadverslag Mei 2021 

Werkgroepen. 

 

*KNILLUS 

 

o Met versoepelingen per 28 april zijn we weer minimaal open. Terras mag nu open 

binnen de richtlijnen. 1e keer op 2 mei geweest; goed verlopen. 

o KNILLUS blijft – ondanks de sluiting – financieel redelijk overeind; het bestuur heeft 

richtlijnen opgesteld voor een veilige exploitatie; vooralsnog doet het wel pijn, maar 

kunnen we overleven. 

o We hebben wel de consumptieprijs per 0105 verhoogd naar 1.10 euro per munt. 

o Verwachting is dat we de komende maanden langzaamaan iets meer gaan mogen; 

waar het kan zullen we dat doen en dit communiceren via Vortm-Mullem.info  

 

*ST CORNELIUSSTRAAT 

o Traject verloopt voorspoedig. Nu liggen we even stil door Corona bij uitvoerende 

ambtenaar 

o Start direct na de zomer; voor de zomer informatieavond(en) voor Vortum-Mullem. 

Inspraak is nog mogelijk dan. Vanuit gemeente zijn aantal zaken hard ingeregeld qua 

inrichting weg, maar op andere punten worden we nadrukkelijk gehoord. 

o Enquête-input wordt serieus genomen en is opgenomen in plan. 

o Als gezegd, start na zomer; gereed voor einde jaar. 

 

*BOUWEN 

o BoschAkker en Molenhof zijn nagenoeg vol qua uitgifte. BoschAkker volop aktiviteit 

qua bouwen. Inmiddels 11 adressen bewoond; 5 in aanbouw. Molenhof 7 bewoond, 

10 in optie. 

o Met gemeente zeer aktief in gesprek over een volgend plan. Nog niet concreet  

omlijnd; wel serieus en kansrijk in gesprek. Verwachting is dat we voor de zomer 

een nieuw bouwplan kunnen delen/presenteren aan Vortum-Mullem. 

 

 *SPORTVELD. 

 

Het sportveld is door de gemeente onder handen genomen. Er is mest op gereden, 

grondbewerking  uitgevoerd en opnieuw ingezaaid. Er wordt op dit moment nog 

gekeken of de toegangsweg van de st Corneliusstraat naar het sportveld kan worden 

verhard. Verder kijken we samen met de gemeente of er voor bij de ingang ook een 

verharding kan komen, zodat niet steeds alles kapot gereden wordt. 

 

*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 

- We zijn nog op zoek naar mensen die mee willen denken over hoe onze dorp er uit moet 

zien in de nieuwe gemeente. Het gaat over twee avonden, waarin we kunnen aangeven hoe 

we verder willen met ons dorp. Degene die mee willen denken kunnen zicht melden bij 

Peter van Bree 

- In het Werk In Uitvoering van de plan hebben we laten op nemen om het paadje in de st 

Hubertusstraat onderhanden te nemen. Dit is goedgekeurd en zal binnenkort deels opnieuw 

bestraat worden door een aannemer. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Update KNILLUS&Corona 

do 20-05-2021 

Sinds gisteren is de volgende stap gezet in de versoepelingen rondom Corona. Het is best 

lastig om alles goed te doen en binnen de vastgestelde kaders te blijven. Wij als bestuur van 

KNILLUS hebben afgesproken dat we ons 100% committeren aan de regels zoals gemeente 

Boxmeer die uitvaardigt. We zien landelijk verschillen in interpretatie en toepassing van de 

regels zoals de landelijke overheid die heeft gecommuniceerd. Wij hanteren de regels vanuit de 

interpretatie van de gemeente Boxmeer. Om daar heel duidelijk en transparant over te zijn, 

hieronder de regels zoals de gemeente Boxmeer die hanteert voor dorpshuizen als ons MFA 

KNILLUS. Bij vragen hierover kun je natuurlijk altijd contact op nemen met ons als bestuur. 

 

Groet, Maarten Ebben 

  

 
 

 

Hieronder treft u de grove lijn aan vanuit het perspectief van uw gemeenschapshuis/dorpshuis: 

  

De bestaande basisregels en reeds bekende uitzonderingen zoals deze al gelden vanaf eind 

december 2020 blijven bestaan:  

Uw gemeenschapshuis is gesloten; 

Hierop zijn een aantal uitzonderingen van toepassing: 

 

Bloedafname blijft toegestaan; 

Uitoefening beroepen tegen betaling in uw locatie vanuit Zorgverzekeringswet, Wet langdurige 

zorg, Wmo, Jeugdwet; 

Kinderopvang; 

Georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen; 

Voedselbank; 

Koffietafel als onderdeel van een uitvaartplechtigheid. Let wel alleen als hier ook de 

plechtigheid plaatsvindt, anders mag het niet. 

 

Bij openstelling onder een van de uitzonderingen blijven de bestaande regels van kracht: 

Het is verboden om een samenkomst plaats te laten vinden van meer dan 30 personen 

(exclusief personeel); 

 

Let op, dit geldt per zelfstandige ruimte. Met andere woorden als er 2 afsluitbare kamers zijn 

dan mogen er 2x30 personen in het gebouw aanwezig zijn. 

Voor uitvaarten geldt een maximum van 100 personen; 

 

Te allen tijde gelden de algemene regels uit de tijdelijke regeling, dus: 

 

anderhalve meter afstand 

hygiënemaatregelen 

bezoekersstromen reguleren 

toiletbezoek reguleren 

placeren 

 

Voor de horeca in het gemeenschapshuis, geldt dat deze gesloten is.  

Met de versoepelingen van 19 mei 2021 hieronder grofweg de mogelijke invloed op uw 

gemeenschapsaccommodatie: 

 

Reeds versoepeld waren: 

 

Onderwijsactiviteiten in publieke plaatsen is verruimd van voortgezet onderwijs naar 

onderwijsactiviteiten voor beroepsopleiding, opleiding educatie of opleiding voortgezet 

algemeen volwassenenonderwijs (vavo); 

Aantal bezoekers bij een uitvaart mag maximaal 100 bezoekers bedragen; 
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Trainingen voor behalen praktijkcertificaten (bijvoorbeeld BHV; EHBO).  

Daar komt nu bij: 

 

Locaties binnen voor kunst- en cultuurbeoefening mogen weer open. Er gelden wel 

voorwaarden: 

 

In de ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn (exclusief personeel); 

Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening mag. Of in groepsverband met 

maximaal twee personen of één huishouden(exclusief docent). Bijvoorbeeld in een ruimte 

kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of repeteren (exclusief docent); 

Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in groepsverband (maximaal 

30 personen) zijn toegestaan; 

Er mag geen publiek aanwezig zijn; 

Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; 

Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af als dit nodig is om te kunnen 

oefenen of repeteren. 

 

Binnensport: 

 

Er is een maximum van 30 personen per ruimte aanwezig zijn (exclusief personeel) en 

iedereen houdt 1,5 meter afstand.; Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele 

sportbeoefening mag. Of in groepsverband met maximaal twee personen of één huishouden 

(exclusief trainer/instructeur). Bijvoorbeeld in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen 

sporten (exclusief docent); 

Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar gelden geen beperkingen. Sporten in 

groepsverband zonder 1,5 meter afstand is dus toegestaan; 

Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn 

wedstrijden wel toegestaan. Alleen met teams van de eigen club. Hierbij mag geen publiek 

aanwezig zijn; 

Kleedkamers en douches zijn gesloten; 

Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht; 

Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Deze mag wel af tijdens het sporten; 

  

 

Georganiseerde jeugdactiviteiten voor jeugdigen t/m 17 jaar zijn enkel buiten toegestaan, 

hiervoor geldt geen maximum aantal personen 

Kunst- en cultuurbeoefeningen en sport zijn in de buitenruimte toegestaan met een 

maximumgroepsgrootte van 30 personen, let wel verschil in jeugd t/m 17 en overige 

leeftijdsgroepen voor wat betreft groepsgrootte en borging 1,5 meter.  

Vanuit het perspectief van het openingsplan van de rijksoverheid, zullen de komende tijd naar 

verwachting meer versoepelingen in werking treden die op uw gemeenschapsaccommodatie 

van toepassing zijn. Wij zullen u zodra wij meer weten weer van op de hoogte stellen. 

  

Tot slot, wij snappen dat de regels complex zijn en soms vragen oproepen wat exact wel en 

niet kan. Uitgangspunt is om onnodige reisbewegingen te voorkomen. Als u twijfelt gaat u dan 

na of de activiteit echt benodigd is, vanuit dit uitgangspunt. 
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