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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. 

 

 

www.Vortum-Mullem.info 

 
Avondvierdaagse Boxmeer  

di 31-03-2020  

 
   
 
 

http://www.vortum-mullem.info/
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Zorg en Welzijn in Vortum-Mullem  

za 04-04-2020  

 
Vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn willen wij het volgende met jullie delen: 

 
Wat ons als werkgroep op dit moment vooral bezig houdt is natuurlijk het 

Corona-virus en de daarmee gepaard gaande zorgen die we voor ieders 
gezondheid hebben en die van de ouderen en kwetsbare in het bijzonder. 
Omdat iedereen zo veel mogelijk binnen moet blijven is het extra moeilijk om te 

monitoren hoe het met de (oudere) inwoners van Vortum-Mullem gaat. 
We proberen contact te houden met de mensen die dat nodig hebben en op prijs 
stellen. 

 
We doen het volgende: 

 
Al eerder hebben we een oproep geplaatst op de site van Vortum-Mullem met de 
vraag om ons te bellen als er hulp nodig is of als iemand zich extra alleen voelt in 

deze moeilijke tijd. 
 

Verder bellen we een aantal mensen die dat op prijs stellen regelmatig om te 
vragen hoe het met ze gaat en om even een praatje te maken. 
 

Ook hebben we contact gezocht met school om te kijken of die met de kinderen 
nog iets voor de ouderen zouden kunnen doen. Bij de weektaak van komende 
week zit een opdrachtje waarbij de kinderen een kaartje moeten maken voor een 

oudere in Vortum-Mullem. 
Deze kaartjes worden dan net voor Pasen bij de oudste inwoners van Vortum-

Mullem bezorgd. 
 
Verder nogmaals de vraag, zeker nu de periode van contact vermijden langer 

wordt, om ons te bellen als we iets voor de mensen kunnen doen al is het maar af 
en toe een belletje. 

 
Telefoon Wilhelmien 06-20856306 
 

Namens alle leden van de werkgroep zorg en Welzijn 
 
Wilhelmien de Jonge-Straatman 

 
 

 

Gemeente en Corona  

zo 05-04-2020  

Beste wijk- en dorpsraden, 
  

Hierbij informatie van deze week vanuit de gemeente (en Rijksoverheid) ten behoeve 
van jullie als wijk- of dorpsraad en/of jullie inwoners. Ik heb de laatste berichten 

eruit gepikt, maar kijk vooral regelmatig op 
https://www.boxmeer.nl/inwoners/coronavirus_42608/. 
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Verlengen maatregelen 
Jullie hebben natuurlijk al vernomen dinsdagavond dat het kabinet de termijn voor 

alle coronamaatregelen heeft verlengd t/m dinsdag 28 april. 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-
verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april 

  
Aanvulling op noodverordening wat betreft recreatievoorzieningen 
De drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben voor Brabant twee 

toevoegingen vastgesteld op het landelijke model voor de noodverordening. Deze 
aanvullingen hebben als doel reisbewegingen in en naar Noord-Brabant te 

voorkomen. Hiermee voorkomen we een extra claim op de al overbelaste zorg en 
verdere verspreiding van het Coronavirus. 
Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 

In Brabant is het verboden gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij 
recreatievoorzieningen open te houden. 
  

Recreatief nachtverblijf 
Het aanbieden van recreatief nachtverblijf is verboden. Uitzonderingen hierop zijn: 

Hotels 
Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders en 
zorgpersoneel 

Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste 
standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen 

Tijdelijke bewoning anders dan voor recreatief nachtverblijf (denk aan persoonlijke 
omstandigheden zoals een echtscheiding).De aanvullende bepalingen op de landelijke 
noodverordening zijn gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio Brabant-

Noord: https://www.vrbn.nl/update-coronavirus/actueel/@32059/toevoegingen/ 
  
Regiotaxi tijdelijk vangnet voor OV 

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van 
de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft 

met de vijf regiotaxiregio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen 
WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief.  
Kijk voor alle informatie op:https://www.bravo.info/nieuws/regiotaxi-tijdelijk-

vangnet-voor-ov 
  

Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen en– stichtingen via Noodloket 
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de 
coronacrisis is het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige 

tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen 
van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. 
Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen via het 

noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- 
euro ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit 

moment nader uitgewerkt. Kijk voor alle informatie: 
https://www.boxmeer.nl/inwoners/nieuwsberichten_41418/item/eenmalige-
tegemoetkoming-sportverenigingen-en-stichtingen-via-noodloket_61217.html 

  
Extra ondersteuning in gemeente Boxmeer voor ondernemers 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer heeft op 31 maart j.l. het 
volgende besloten: 
Ondernemers krijgen op aanvraag uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen 

met 6 maanden. Aanvragen kunnen laagdrempelig worden ingediend via onze 
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website. 
De gemeenteraad heeft op 12-12-2019 besloten tot het invoeren van een heffing 

Bedrijfsinvesteringszone. Wij hebben besloten deze heffing met 1 jaar op te schorten. 
Wel zal de gemeente het gemeentelijk aandeel 2020 ad € 40.000 uitbetalen aan de 
Stichting. 

Het opleggen van de definitieve aanslag Toeristenbelasting 2019 zal verschoven 
worden van het voorjaar naar het najaar van 2020. Tevens zal er geen voorlopige 
aanslag Toeristenbelasting 2020 worden opgelegd. 

De gemeente zal in 2020 de jaarlijkse huurvergoeding terrassen voor het gebruik van 
gemeentegrond horecaondernemers niet in rekening 

brengen.https://www.boxmeer.nl/ondernemers/nieuws-voor-
ondernemers_41510/item/extra-ondersteuning-in-gemeente-boxmeer-voor-
ondernemers-31-maart_61264.html 

  
Met vriendelijke groet, 
 

Andrea Rouland-van Boven 
Coördinator wijk- en dorpsraden 

 

 

 
Corona en AED  
zo 05-04-2020  

Datum: 23 maart 2020 

  
Advies Nederlandse Reanimatie Raad over gevolgen van beperking van 
nietmedische hulpverlening bij reanimatie voor circulatiestilstand, in verband met 

de COVID-19 pandemie. 
  

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen 
heeft geleid tot richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij 
horen nu verregaande maatregelen die direct lichamelijk contact en contact met 

virusdeeltjes in aerosol, via handcontact met anderen of aanraken van (besmette) 
oppervlakken moet voorkomen. Het is begrijpelijk en redelijk dat dit ook vragen 

oproept over de veiligheid van hulpverleners. Dit gaat om medische professionals 
maar vooral ook om niet medische hulpverleners zoals first responders 
(waaronder politie, brandweer en burgerhulpverleners) die door de meldkamer 

ambulancezorg in geval van verdenking van een circulatiestilstand buiten het 
ziekenhuis kunnen worden ingezet. Ook is deze vraag van belang indien getuigen 
van een collaps en/of 112-melders willen en kunnen reanimeren of daartoe 

worden aangezet door de centralist van de meldkamer ambulancezorg (z.g. 
telefoon-geleide reanimatie/meldersinstructie). 

  
Reanimatie Een voorlopige schatting, op basis van de gegevens van het Noord-
Hollandse ARREST onderzoek, voorspelt een toename van sterfte van patiënten 

met een circulatiestilstand indien first-responders terughoudend worden ingezet. 
Hierbij zijn verschillende modellen gemaakt, met verschillende mate van 
beperking van inzet van first responders en reanimatiehandelingen. 

  
Infectie Gezien de nu (20 maart 2020) volgens de gegevens van het RIVM nog lage 

incidentie van besmetting van mensen in Nederland met het SARS-CoV-2 (corona) 
virus is het risico op overdracht van reanimatiepatiënt naar first responder nog 
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laag, en zijn er regionale verschillen. Aan de ander kant is het risico van 
overdracht van het SARS-CoV-2 bij een besmette persoon/patiënt bij 

luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing heel groot (bijna 100%). 
Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het 
risico groter. HartslagNu kan het burgeroproepsysteem zo instellen dat alleen 

onder burgerhulpverleners onder de 50 jaar worden opgeroepen. En dat mensen 
die geen leeftijd hebben ingevoerd niet worden opgeroepen.  Het risico op ziekte is 
ook verhoogd bij mensen met hart- en vaatziekten en bij diabetes. Hierbij is het 

advies om de hoogrisicogroepen van het RIVM te volgen (https://lci.rivm.nl/covid-
19/bijlage/preventiebeleid-hoogrisicogroepen). Dit kan niet door HartslagNu 

worden gefilterd. Wel kan er informatie worden gegeven aan de 
burgerhulpverleners over dit risico. Bij kinderen lijkt de kans op 
infectieoverdracht vooralsnog klein. 

  
Aanbevelingen inzet  Op dit moment is er geen reden de inzet van first responders 
en burgerhulpverleners te stoppen. Op basis van bovenstaande komt de NRR tot 

de volgende vier adviezen m.b.t. inzet burgerhulpverleners en first-responders: 1. 
Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie: wel inzetten 

burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond beademing. Wel 
borstcompressies. Wel gebruik AED. 2. COVID-19 positief of sterke verdenking: 
wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond, geen 

borstcompressies, alleen AED. 3. Kinderen: veilig; inzet first responders 
ongewijzigd, blijft inclusief beademing. 4.  Pasgeborenen: veilig; inzet first 

responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing. 
  
Voor de meldersinstructie vanuit de meldkamer ambulancezorg betekent dit dat: 

1. Geen instructie meer wordt gegeven om te beademen, tenzij het om een 
pasgeborene of kind gaat. 2. Indien bekend is dat het slachtoffer (verondersteld of 
bewezen) COVID-19 heeft, alleen een AED geplaatst moet worden. Indien de 

omstanders de wens uiten wel volledige BLS te willen toepassen, dan wordt de 
meldersinstructie gegeven zoals in normale omstandigheden gegeven zou worden. 

Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het een gezinslid betreft, of 
indien zowel slachtoffers als melder besmet zijn.  
  

Aanbevelingen BLS-protocol en handelen 1. Voor het vaststellen van normale 
ademhaling middels kijken, luisteren en voelen. Luisteren en voelen vervallen, 

wordt alleen kijken. 2. Maximaal twee first responders bij het slachtoffer, anderen 
staan op ruime afstand; één first responder masseert, de andere first responder 
staat bij de voeten van het slachtoffer in verband met het aflossen voor massage. 

3. Burgerhulpverleners en first responders moeten de mogelijkheid krijgen hun 
handen te desinfecteren bij de ambulance of andere hulpverleners. 4. 
Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-

opmond) beademing tijdens reanimatie zijn niet veilig en moeten niet gebruikt 
worden. 

  
Overige algemene aanbevelingen: 
1. Hulpverlener die zich ziek voelt of waarvan iemand in het huishouden ziek is 

(zie RIVM), mag niet gaan en niet worden ingezet. 
2. Hulpverlener die hersteld is (zie RIVM) mag weer aan het werk, dus ook 

reanimeren. 
3. Burgerhulpverleners boven de 50 jaar worden door HartslagNu niet meer 
oproepen bij een reanimatie.  

4. HartslagNu geeft informatie over de risico’s voor burgerhulpverleners. 
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5. Nadrukkelijk communiceren dat burgerhulpverleners niet aansprakelijk zijn, 
ook als ze een handeling niet uitvoeren. 

  
Wij beseffen dat gezien de dynamiek van deze pandemie een advies een beperkte 
houdbaarheid heeft, en dat dit advies op korte termijn zal moeten worden 

geëvalueerd en herzien. 
  
Dit advies is opgesteld in samenspraak met Ambulancezorg Nederland, de 

Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancediensten, HartslagNu 
en het RIVM.  

 

 

 
Bloemenactie volharding  
ma 06-04-2020  

 

Door het coronavirus en de maatregelen hieromtrent heeft RKVV Volharding 
besloten om de jaarlijkse bloemenactie geen doorgang te laten vinden op 12 en 13 
mei 

Met vriendelijke groet 
Sandra Janssen RKVV Volharding  

 
 

 
 
Sleutel gevonden aan de Sint Cornelisstraat  

vr 10-04-2020  

Eergisteren (8 april) is er een sleutel gevonden aan de Sint Cornelisstraat in 
Vortum-Mullem. 
Is deze wellicht van jou? 

Stuur dan even een mailtje naar: christaverberkt@gmail.com   
 

Groetjes Christa Verberkt  
 
 

 

Positieve energie vanuit MFA KNILLUS  

di 14-04-2020  

In deze bizarre en bijzondere tijd, is er toch ook positief nieuws te melden. MFA 

KNILLUS heeft afgelopen week haar dak belegd met 95 zonnepanelen! Een 
duurzame investering waarmee KNILLUS ook duidelijk haar groene ambities 
toont. Samen met NOVITECH Installaties is dit project voltooid. NOVITECH, het 

bedrijf van Guus de Haas uit Vortum-Mullem, heeft op een snelle, professionele, 
voordelige én Corona-proof manier deze klus geklaard. In ruim 2 dagen tijd is 
KNILLUS voorzien van die 95 panelen en is de hele installatie actief gemaakt. 

Sinds 11 april wekken we onze eigen energie op! Mede dankzij een positieve 
bijdrage vanuit NOVITECH én de helpende hand van Albert van Dieten en zijn 

hoogwerker, is dit project duurzaam én voordelig voor KNILLUS. Dank daarvoor! 
 
 

mailto:christaverberkt@gmail.com
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PROGRAMMA DODENHERDENKING 4 MEI AANGEPAST DOOR CORONACRISIS  

wo 15-04-2020  

PROGRAMMA DODENHERDENKING 4 MEI AANGEPAST DOOR CORONACRISIS 

 
Tot zeker 1 juni 2020 gelden er in Nederland coronamaatregelen voor 

evenementen. Deze maatregelen hebben veel invloed op allerlei aspecten van de 
maatschappij, ook op vieringen en herdenkingen. Daardoor gaan ook 
Dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei 2020 er anders uitzien 

dan u gewend bent.  
Alles afgelast 
Geen van de activiteiten die gepland zijn rondom 4 en 5 mei kunnen dit jaar 

doorgaan. Alleen de Nationale Herdenking op de Dam gaat vooralsnog in 
aangepaste vorm door. Er mag geen publiek bij zijn, maar de koning is er wel en 

hij zal ook spreken. Dat de koning spreekt is uniek, want zoiets is nog nooit 
gebeurd in Nederland. 
Over de herdenking in de gemeente Boxmeer is het gemeentebestuur nog in 

gesprek met de lokale organisaties hoe hieraan, zonder regels te overtreden, op 
gepaste wijze aandacht te schenken. “We willen mogelijk maken dat de 

samenleving ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden op een 
waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken en stil kan staan 
bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, dit jaar 75 jaar geleden”, aldus 

burgemeester Karel van Soest. 
Over de wijze waarop zullen wij u tijdig via de media van de gemeente Boxmeer 
informeren.  

 

 

 
Dorpsraad in Corona tijd  

za 18-04-2020  

Hallo, 

  
Vanzelfsprekend kon de vergadering van de Dorpsraad in de maand April niet 

door gaan. 
Toch leek het ons slim om de mededelingen die we krijgen van o.a. de gemeente 
en andere instanties, met jullie te blijven delen. 

Ook hebben we een rondje langs de werkgroepen gemaakt, want ondanks deze 
rare tijden gaat er toch nog het e.e.a. gewoon door. 

  
Een verslag daarvan vindt je in de bijlage, daar naast heb ik nog wat andere 
bijlage meegezonden ter informatie, 

  
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie natuurlijk altijd bij ons terecht. 
  

Met vriendelijke groet, 
  

Peter van Bree – Dorpsraad Vortum-Mullem 
Mail: Peter.van.Bree@vortum-mullem.info  
Dorpsraadvergadering:  maandag 2 maart 2020 

Locatie: KNILLUS   
Aanvang: 20.30 uur 

 

mailto:Peter.van.Bree@vortum-mullem.info
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1. Opening 

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 
 
 

2. Notulen van de vorige vergadering 

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd  
 

 
3. De werkgroepen aan het woord 

Peuterspeelzaal  
Jan Broeder doet een update over de gang van zaken m.b.t. de peuterspeelzaal. 

Spring organiseert morgen 3 maart een informatie avond voor alle geïnteresseerde 
ouders.  
  

Wonen 
Guido meldt dat alle huurwoningen bewoond worden. Wat bouwen betreft loopt het 

goed. Er mag een 3 onder 1 kapper gebouwd worden op de Boschakker. Ook op de 
Molenhof is er interesse voor het bouwen van meerdere woningen. In totaal gaat het 
dan om 11 woningen op beide plannen.  

  
Zorg en Welzijn 
Linda van Raaij meldt dat er op 25 maart een bijeenkomst is in Knillus van de 

Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer. Bedoeling is dat er enkele centrale 
richtlijnen worden opgesteld. We gaan kijken of dit aansluit bij de manier van werken 

van onze eigen werkgroep.  
 
Processierups 

Er zijn op dit moment 3 plekken in ons dorp benoemd die in aanmerking komen voor 
behandeling van de processierups m.b.v. mezenkasten 

 
Knillus 
Op 9 april starten we met het leggen van 100 zonnepanelen op het dak van Knillus. 

Op 14 maart staat NLDoet gepland. De volgende gebruikersraad is op 24 april. Het 2-
jarig bestaan van Knillus gaat gevierd worden op 6 juni. De commissie is nog bezig 
met het programma van die dag. 

 
Kermis 

Frans Broeder en Pedro Lamers gaan proberen om samen met een aantal andere 
kleinere dorpen een kermisexploitant te regelen voor 2021. In 2020 wordt v.d. Salm 
aan het lopende contract gehouden. 

 
Sportveld 

Sylvia Heijl is namens de HBSV (Hondenschool Boxmeer) aanwezig en meldt dat het 
sportveld en het pad er naar toe er erg slecht bij liggen. Het is niet duidelijk wat de 
afspraken zijn over het onderhoud (maaien) van het veld. Peter van Bree neemt 

contact  op met de gemeente namens de gebruikers (HBSV, ONI en de school). Hij 
vraagt ook om dit op te nemen in het onderhoudsplan (werk in uitvoering) van de 
gemeente. 

 
  

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Op 25 maart organiseert de dorpsraad een Energiecafé in Knillus.  
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Vervolgbijeenkomst van sportakkoord is op 17 maart 19.30 – 21.00 in Beugen 
 
Sports-2-play wil vitale ontmoetingsplekken voor ouderen realiseren. Ze willen dit 

graag een keer komen toelichten maar kunnen niet op maandagavond. We gaan de 
dorpsraad van 1 mei naar voren halen op woensdag 22 april.  

 
We hebben een schrijven gehad of we als dorp een bijeenkomst willen bijwonen voor  
dorpsondersteuner. Hiervoor is geen interesse 

 
Het bloemenveldje in St Hubertusstraat kan worden aangelegd. De buurt moet dit 
dan wel zelf oppakken. De kosten kunnen dan worden gedeclareerd bij de gemeente. 

Bedoeling is om het bijenhotel aan te leggen in het Knilluspark tijdens NLDoet.  
 

De landelijke opschoondag is 21 maart. De jagersvereniging en de KBO gaan dit in 
Vortum-Mullem uitvoeren. 
 

Op 14 maart is de jaarlijkse NLDoet dag. In en rondom Knillus zijn diverse 
werkzaamheden gepland  

 
Tanja van Hest (basisschool) heeft project Kiwansi binnengehaald. Dit project gaat 
lopen met de kinderen van de basisschool. 

 
 
5) Rondvraag 

Frans Broeder vraagt of het een idee is om een muurtje zoals van voor het oude 
Gemeenschapshuus terug te bouwen. Wordt geen duidelijk besluit in genomen 

 
 
6)  Sluiting 

 
 

 
 
Dorpsraadverslag 6 April 2020 

 
 
 

Werkgroepen. 
 

*ZORG EN WELZIJN 
 De werkgroep probeert zoveel mogelijk contact te houden met de ouderen, die dit 
nodig hebben en die dit op prijs stellen.  Dit kan zijn om te vragen of er hulp nodig is, 

maar ook om gewoon even een praatje te maken. Er is contact met school gezocht om 
te kijken of kinderen nog iets voor de ouderen kunnen doen. De kinderen krijgen 
iedere week een weektaak met opdrachten die zijn moeten maken. Dit keer zit er ook 

een opdracht bij om een kaart/tekening te maken voor een oudere in Vortum-
Mullem.  Deze kaart wordt dan net voor Pasen bij een oudere bezorgd. 

Mochten er nog vragen zijn,  zeker nu de periode van contact vermijden langer wordt, 
dan kan er altijd gebeld worden al is het maar voor een gesprekje.   Telefoon 
Wilhelmien. 06-20856306 
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KNILLUS 

 
KNILLUS volgt de richtlijn van de regering en blijft tot 1 Juni dicht. Met de degene die 
een activiteit gepland hadden in deze periode is contact geweest, men gaat kijken hoe 

ze dit het beste kunnen afstemmen. In de loop van April zal hier meer duidelijkheid 
over komen. 

Zoals het er nu naar uit ziet zullen de zonnepanelen wel geplaatst gaan worden, dit 
zal medio half April gaan gebeuren. Dit is dan de tweede grote duurzame investering, 
na de isolatie, die inmiddels is afgerond. 

 
Nl Doet, van 14 Maart kon dit jaar natuurlijk niet doorgaan. De Ambitie van het 
Oranjefonds, is omdat dit jaar nog door te laten gaan, maar dat is op dit moment nog 

allemaal heel onduidelijk. 
 

SPORTVELD. 
Er is, na aanleiding van de vraag van de hondenclub over de staat van het sportveld, 
contact geweest met de gemeente. De gemeente heeft toegezegde het veld te laten 

bemesten met drijfmest en het te laten door zaaien, zodat het veld er weer wat beter 
bij komt te liggen. Bij de ingang waar de meeste modder licht is geopperd op 

grastegels neer te leggen. Hier moet nog even gekeken worden, hoe we dit het beste 
kunnen invullen. 
 

*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 

- Het concept sportakkoord Boxmeer is klaar, het moet vóór 25 Juni worden 

vastgesteld. Omdat er voor die tijd geen bijeenkomsten kunnen worden 

georganiseerd willen ze het concept-sportakkoord digitaal met U (Dorpsraad 

Vortum-Mullem) afstemmen. Graag een reactie voor 8 Mei, het concept plan 

vind je in de bijlage. Dit gedeelte weglaten 

- Vanwege het corona virus moeten we afstand houden. Dit is natuurlijk moeilijk 

bij reanimatie en eerste hulp. Er is advies over de gevolgen bij inzet bij 

reanimatie, meer info vindt je in de bijlage of op Vortum-Mullen.info 

- De maasdriehoek is nog steeds op zoek naar bezorgers. Verenigingen kunnen 

contact opnemen met de maasdriehoek : 0485 – 74 53 80. 

- Daarop vooruitlopend, is er een digitale versie van de gemeenterubriek. Deze is 

ieder week te vinden op de website van de gemeente Boxmeer: 

https://www.boxmeer.nl/inwoners/gemeentenieuws_41570/. 

- Naar aanleiding van het wui 2018 is er gevraagd of de haltestraat voorzien kan 

worden van verlichting. Tijdens het college bezoek is afgesproken dat het 

aantal fietsers geteld zal worden. Dit is inmiddels gebeurd. Er zijn per etmaal 

278 motorvoertuigen en 74 (brom) fietsers geteld.  De intensiteit is minimaal en  

voor de gemeente geen aanleiding om verlichting te plaatsen en dus vast te 

houden aan het eerder genomen besluit. 

- Het veldje in de St hubertussstraat zal ingezaaid worden met een bloemen 

mengsel. De buurt gaat er voor zorgen dat het omgezet en ingezaaid wordt. De 

kosten van zaad en handelingen worden door de gemeente vergoed. 

https://www.boxmeer.nl/inwoners/gemeentenieuws_41570/
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2020-04-21 Corona-update Gemeente  

do 23-04-2020  

 
Inwoners van Vortum-Mullem 

 
Hierbij informatie rondom het coronavirus van deze week vanuit de gemeente 
(en/of Rijksoverheid) ten behoeve van jullie als wijk- of dorpsraad en/of jullie 

inwoners. Ik heb de laatste berichten eruit gepikt, maar kijk vooral regelmatig op 
https://www.boxmeer.nl/inwoners/coronavirus_42608/ 
  

 
Sport 

Er komt ruimte voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. 
Hieronder de richtlijnen: 
Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde 

buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). 
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. 

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met 
elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. 
Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en 

buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. 
Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 
1,5 meter afstand in acht nemen.De noodverordening vanuit Veiligheidsregio 

Brabant Noord t.a.v. deze richtlijnen is in de maak. Deze wordt in de loop van 
volgende week verwacht en zal dan te vinden zijn op de website van Boxmeer en 

van de Veiligheidsregio https://www.vrbn.nl/update-coronavirus/ . 
  
 

Uitleg in begrijpelijke taal 
Op de website van de gemeente Boxmeer, maar ook op die van de Rijsoverheid, 
vinden jullie een uitleg over het coronavirus en de maatregelen in begrijpelijke 

taal: https://corona.steffie.nl/nl/.In een filmpje legt Steffie uit wat het virus is, 
wat er voor maatregelen zijn en tips om het leven thuis minder saai te maken. 

  
 
Alvast een mooi en gezond weekend. 

  
Met vriendelijke groet, 

 
Andrea Rouland-van Boven 
Coördinator wijk- en dorpsraden 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

https://www.boxmeer.nl/inwoners/coronavirus_42608/
https://www.vrbn.nl/update-coronavirus/
https://corona.steffie.nl/nl/
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UPDATE - Impact van CORONA op KNILLUS  

vr 24-04-2020  

Update n.a.v. situatie CORONA. 

 
21 april jl. is door de overheid een update gegeven m.b.t. status Corona. 

 
N.a.v. daarvan blijven de eerdere besluiten vanuit KNILLUS overanderd. 
 

Gezien de situatie rondom CORONA heeft het bestuur van MFA KNILLUS, in 
overleg met de gebruikers, besloten om ALLE activiteiten op te schorten. Tot 20 
mei a.s. volgen we de landelijke/provinciale/gemeentelijke beleidslijn om elk 

sociaal contact zo veel als mogelijk te vermijden. 19 mei a.s. is er een nieuwe 
update vanuit de regering - per die datum bezien we e.e.a. vanuit de aktualiteit 

die dan geldt.  
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren. 
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