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Vieringen in 2022
18 april
5 juni

10.30uur
13.00uur

2e paasdag
1e communieviering

Intenties kunnen bij het Parochiehuis in Boxmeer door gegeven worden.
Telefoon: 0485 573277

www.Vortum-Mullem.info
KNILLUS weer volledig open!
publicatiedatum: maandag 21 februari 2022
Zoals inmiddels iedereen wel weet, wordt er per a.s. vrijdag versoepeld rondom Corona.
Voor KNILLUS betekent dit, dat wij volledig open mogen zijn per a.s. vrijdag zonder
maatregelen.
Voor de volledigheid de communicatie vanuit gemeente Land van Cuijk hie ronder.
Vanaf vrijdag 25 februari as zijn er, vanwege Corona, geen beperkende maatregelen
voor de openstelling van uw MFA meer van toepassing., zoals in bijgaande links van het
RIVM aangegeven.
Alles kan weer open in 3 stappen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Coronavirus: Overzicht regels horeca | Publicatie | Rijksoverheid.nl
Wij vanuit KNILLUS zijn blij dat we alle inwoners van Vortum -Mullem weer kunnen
verwelkomen als onze gasten. Te beginnen met de aanstaande Carnaval. Tot
binnenkort én...blijf gezond!
Namens bestuur MFA KNILLUS, Maarten Ebben
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We zijn er weer
publicatiedatum: donderdag 27 januari 2022
We hebben de eerste repetite weer gehad!
Vanwege de corona is het
koor maandag 17 januari,
(helaas nog niet compleet
inclusief dirigent Loes
Wijnhoven) weer
begonnen.
Wat een verademing was
het, eindelijk weer zingen
en oefenen voor de
Musical "Grease is the
Word" met behulp van
onze reserve dirigent Petra
Broeders. De foto's
spreken voor zichzelf. We
kijken alweer naar
volgende week uit.

Programma Carnaval 2022
publicatiedatum: donderdag 17 februari 2022
Hallo Plekkers en Plekkerinnekes .
Ook hier in het Plekkersriek kan eindelijk weer carnaval gevierd worden en dus gaan we
met z'n allen de slingers buiten hangen en enkele feestjes vieren met jong en oud .
Te beginnen met zaterdag 26 februari.
Dan gaan we met de jeugdige plekkers van start in onze residentie . Dit zal aanvangen
om 19.00 uur . Prins Luuk dun 1ste zal met zijn gevolg aansluiten om 20.00 uur , om
samen met de jeugd de carnaval af te trappen . Dit bal loopt over in het welbekende
verkleedbal . Dit zal starten om 21.30 uur maar natuurlijk zijn alle ouders ook eerder op
de avond van harte welkom . De avond zal afgesloten worden om ca. 1.00 / 1.30 uur .
De Frietkar is ook aanwezig om de magen te vullen voor de volgende dag .
Zondag 27 februari is er een primeur . Dan is er namelijk " Hier was ooit een
kroeg(entocht) georganiseerd . De bedoeling is dat iedereen die hierbij aanwezig wil
zijn kaartjes kunnen kopen op de link die vermeld is op de flyer die het plekkersriek
inmiddels is rondgewaaid . 14.00 uur verzamelen bij Residentie Knillus en van hieruit
gaat de tocht vertrekken . Tijdens deze tocht zijn er enkele elementen toegevoegd
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waarbij je kunt deelnemen . Om 18.00 uur zijn we weer terug om in onze residentie
binnen te trekken en deze dag onder het genot van enkele en voor de mi nder fitte een
laatste borrel te drinken .
Metworstmaandag is onze Residentie onder voorbehoud van de definitieve tijden
geopend . Volgens de laatste berichtgeving zal Knillus om ca. 13.00 de deuren openen
om op een later tijdstip van start te gaan met het MEXX-icanerbal . Ook hier zal de
frietwagen aanwezig zijn om met een volle buik huiswaarts te keren .
Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier met deze toch wel heel aparte maar wel
mooie aftrap van de carnaval .

Alaaf .

KernenCV in Vortum-Mullem
publicatiedatum: dinsdag 15 februari 2022

Ons Land van Cuijk
Wat vind jij belangrijk voor ons Vortum-Mullem?
Betaalbare woningen voor jong en oud. Zorgvoorzieningen voor ouderen.
Scholen. Sport- en cultuurvoorzieningen. Verkeersveiligheid. Zomaar een greep
uit de vele onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Vortum-Mullem.
Een ‘bouwteam’ met inwoners heeft hier de afgelopen tijd over nagedacht. Dit
bouwteam heeft de behoeften van Vortum-Mullem in beeld gebracht en er een
curriculum vitae (KernenCV) van gemaakt. Herken jij je als inwoner in dit CV? Laat
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het ons weten! Reageer vóór zondag 6 maart op het KernenCV van Vortum-Mullem
via de website www.onslandvancuijk.nl.
Elke kern doet ertoe
De gemeente Land van Cuijk bestaat uit 33 kernen. Stuk voor stuk met unieke
kenmerken en trotse inwoners. De nieuwe gemeente Land van Cuijk vindt het belangrijk
dat Vortum-Mullem goed tot zijn recht komt. Daarom heeft de gemeente voor elke kern
en wijk een bouwteam met inwoners gefaciliteerd. Dit bouwteam heeft de onderwerpen
in kaart gebracht die het meest bij inwoners leven. De gemeente wil samen met de
inwoners aan de slag met deze onderwerpen en gaat hierover (samenwerkings )afspraken maken.
Reageer op jouw KernenCV
Het KernenCV van Vortum-Mulem is beschikbaar van maandag 14 februari tot en met
zondag 6 maart. Je kunt reageren door jouw kern te selecteren
op www.onslandvancuijk.nl en jouw reactie achter te laten.
Na zondag 6 maart verwerken wij alle ontvangen reacties in het definitieve KernenCV.
Deze wordt aangeboden aan het gemeentebestuur van de gemeente Land van Cuijk.
Meer informatie?
Ga naar www.onslandvancuijk.nl voor meer informatie over de kernendemocratie.

Metworsttent zonder Tent
publicatiedatum: zaterdag 19 februari 2022
It giet oan!
Zo zouden ze in Friesland zeggen dat de Elfstedentocht gereden mag worden. "Ze zien
los!" zeggen ze op carnavalsmaandag als de paarden weer over het Vortums Veld
racen. Bij de finish staat altijd een grote tent, waarin VG Tumult de ruimte vult met
muzikale klanken en leden van Fanfare St Cornelius de glazen vullen met het geel witte
goud. Dit jaar gaat de Metworst door en, na de recent aangekondigde versoepelingen,
zelfs met publiek. Daarom ook dit jaar, aan de finish een plek waarbij VGT hun m uzikale
klanken laat horen en de leden van de Fanfare zorgen voor de inwendige
carnavalsvierder!
Dus Carnavalsmaandag 28 februari; vanaf 09.00u, bij de finish, Metworst Open Air!
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Rouwbrief Marie Thelosen-Deenen
publicatiedatum: donderdag 17 februari 2022
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HierWasOoitEenKroeg(Entocht)
publicatiedatum: donderdag 17 februari 2022
Beste dorpsgenoten, vrienden en andere geïnteresseerden,
Eindelijk, we mogen weer!!! Tijd voor een feestje! Ga met ons mee op pad door het
mooie Vortum-Mullem. Daar waar ooit een kroeg is geweest. Waar herinneringen
worden opgehaald en nieuwe momenten worden beleefd. Laat jullie verrassen tijdens
de HierWasOoitEenKroeg(enTocht)!
Koop hier je kaarten !!
https://hierwasooiteenkroegentocht.jimdosite.com/
Tot zondag de 27e !!!
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Openingstijden maasziekenhuis carnavalsmaandag
publicatiedatum: zondag 20 februari 2022
Aangepaste openingstijden Maasziekenhuis op carnavalsmaandag 2022
Vanwege carnaval heeft Maasziekenhuis Pantein aangepaste openingstijden op
maandag 28 februari. Voor spoedzorg is het Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag
bereikbaar.
Carnavalsmaandag
Maandag 28 februari geldt in het Maasziekenhuis een zondagsdienst. Dit betekent dat
deze dag de poliklinieken, de röntgenafdeling en de bloedafname in het Maasziekenhuis
gesloten zijn. Ook de bloedafnameposten van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk
en Noord-Limburg zijn gesloten.
De Sint MaartensKinderkliniek en de poliklinieken Orthopedie, Revalidatiegeneeskunde
en Reumatologie van de Sint Maartenskliniek locatie Beugen zijn eveneens gesloten.
Carnavalsdinsdag
Op dinsdag 1 maart zijn het Maasziekenhuis en de bloedafnamelocaties in de regio
weer als gebruikelijk geopend. Dit geldt ook voor alle diensten van de Sint
Maartenskliniek in het Maasziekenhuis.

Voedselbossen in Nederland
publicatiedatum: zondag 20 februari 2022
Voedselbossen in Nederland
Voedselbossen staan in een bijzondere belangstelling. Ze zouden gunstig zijn voor het
klimaat, een oplossing voor onze toenemende voedselbehoefte en bovendien goed
tegen het oprukkende fenomeen hittestress. Maar wat is nu een voedselbos en waarom
zouden we die moeten aanleggen? Op die vragen geeft spreker Stijn Heijs een
antwoord. Hij is zeer actief in zijn eigen voedselbos, is coördinator van het netwerk
voedselbossen Noord-oost Brabant en Noord-Limburg en bestuurslid bij de stichting
voedselbosbouw Nederland.
De spreker vertelt wat een voedselbos precies is, hoe een dergelijk systeem is
opgebouwd en wat de productiviteit is. Ook wordt ingegaan op de waarde van een
dergelijk natuurinclusieve landbouwmethode voor mens en natuur en hoe
voedselbossen kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzame landbouw in
Nederland.
Deze lezing, georganiseerd door IVN De Maasvallei, is op woensdag 9 maart in MFA
Knillis, Sint Cornelisstraat 20 in Vortum-Mullem en begint om 20.00 uur. Aanmelden is
verplicht en kan tot 7 maart via ivndemaasvallei_educatie@outlook.com. U krijgt bericht
of deelname mogelijk is.
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BeleefTV Maasziekenhuis
publicatiedatum: dinsdag 22 februari 2022
BeleefTV activeert en stimuleert ouderen
Beugen- Maasziekenhuis Pantein heeft dankzij een donatie van de Vrienden van
het Maasziekenhuis een BeleefTV/tafel voor oudere patiënten aan kunnen
schaffen. Een aanwinst voor het ziekenhuis die dankzij velerlei mogelijkheden
patiënten activeert, stimuleert en een zinvolle dagbesteding biedt.
Door Wanda Laarakkers
Voor een goed herstel is het belangrijk dat patiënten zo min mogelijk in bed liggen.
Huiskamer het Anker is voor patiënten in het Maasziekenhuis dan een fijne, huiselijke
en gezellige plek om naar toe te gaan. In het Anker is de mogelijkheid spelletjes te
doen, een praatje te maken, of gewoon even in een andere omgeving te zijn. De
Vrienden van het Maasziekenhuis hebben al meerdere financiële bijdragen geleverd om
een huiselijke sfeer te creëren in deze huiskamer. Denk aan planten, schilderijen,
spellen, een bluetooth box en gordijnen. Maar onlangs hebben zij met de BeleefTV/tafel
werkelijk een pronkstuk geschonken.
Senioren prikkelen
De medewerkers maatschappelijke zorg van het Maasziekenhuis kwamen op het idee
een BeleefTV aan te schaffen voor geriatrische patiënten die een week ter observatie
worden opgenomen. Er werd een BeleefTV op proef geplaatst, die heel goed beviel.
Jolanda Cornelissen en Evelien Huijgen, medewerkers Maatschappelijke Zorg: “We
hebben de BeleefTV een maand uitgeprobeerd om te kijken of deze tafel iets toe zou
voegen aan wat we al hebben aan mogelijkheden. Dit bleek zo te zijn. De TV heeft
velerlei mogelijkheden zoals het spelen van stimulerende spelletjes. Hierbij oefen je met
het afmaken van spreekwoorden, geheugenspelletjes, luisteren van muziek of het
ophalen van herinneringen met beeld en filmpjes. De TV kan ook als een tafel worden
gebruikt worden en zowel individueel als in een groep. Omdat er wielen onder zitten is
deze ook te verplaatsen naar een patiëntenkamer.” De medewerkers Maatschappelijke
Zorg zetten de tv ook in voor andere kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld patiënten met
een gebroken heup, die risico lopen op verwardheid óf ouderen die na behandeling in
afwachting zijn van een plek in een zorgcentrum of wachten op een re validatieplek.
Helpt bij gesprekken
Evelien en Jolanda zijn enthousiast over de nieuwe aanwinst. “Een heel mooi geschenk
van de Vrienden van het Maasziekenhuis. Voor ouderen biedt dit veel herkenning en
aanknopingspunten voor een gesprek. We helpen mensen verbinding te maken met hun
omgeving, zodat ze aansluiting vinden bij anderen. Per patiënt bekijken we waar hun
interesse ligt en spelen daar op in. Laatst was er een man die eerst niet zo spraakzaam
was, maar honderduit vertelde toen er gereedschap van vroeger in beeld kwam. Of de
man met een spraakgebrek, waarmee we via een puzzel contact konden krijgen. Dat is
mooi om te zien en een waardevolle aanvulling op ons werk.”

10

De Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis zet zich belangeloos in voor een nog
leefbaarder, aangenamer, sfeervoller, en aantrekkelijker Maasziekenhuis.
Wilt u stichting Vrienden van het Maasziekenhuis steunen? Kijk op
www.vvhm.nl/doneren
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