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Vieringen in 2022 
 

5 juni 13.00uur  1e communieviering 
 

 
Intenties kunnen bij het Parochiehuis in Boxmeer door gegeven worden. 

Telefoon: 0485 573277 
 
 

 
 

www.Vortum-Mullem.info 
 

Kamp 2022 

publicatiedatum: woensdag 06 april 2022 
 

Ahoi lieve kinderen!  

Wie gaat er mee naar ons piraten kamp? 
We leren deze dagen hoe je een echte 
piraat wordt! 
We spelen piraten spellen, maken onze 
eigen vlag en gaan de zee op!  

Het kamp zal dit jaar zijn voor de Panters (leeftijdsgroep 4 jaar tot en met 6 
jaar) op 27 en 28 juli. 

Voor de Wilde Bende (leeftijdsgroep 7 jaar tot en met 12 jaar) van 28 t/m 30 
juli. 

Opgeven kan je door de volgende bijlage in te leveren bij Ivo (Sint 
Hubertusstraat 19) of je kunt dit formulier mailen 
naar jeugdhuisvortum@gmail.com. Aanmelden kan tot 1 juni. 

 

Downloads & links 

Aanmeldingsformulier via de site 
 

 

http://www.vortum-mullem.info/
mailto:jeugdhuisvortum@gmail.com
https://www.vortum-mullem.info/files/media/aanmeldingsformulier-kamp-2022.docx
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Nieuwe burgemeester 

publicatiedatum: maandag 11 april 2022 
Wie wordt de burgemeester van het Land van Cuijk? Denk mee! 
De gemeente Land van Cuijk zoekt een burgemeester. Bij deze zoektocht 
doet de raad een beroep op inwoners, ondernemers en medewerkers van 
organisaties in de gemeente Land van Cuijk. De raad wil graag weten wat 
voor burgemeester de samenleving wil. Daarom is er een enquête 
opgesteld. De reacties worden betrokken bij het opstellen van de 
profielschets voor de nieuwe burgemeester. 
Bij de start van een nieuwe gemeente is er een waarnemend burgemeester. 
De nieuwe gemeenteraad gaat vervolgens op zoek naar een burgemeester die 
door de Kroon (de Koning) wordt benoemd. De gemeenteraad is benieuwd 
naar de mening van inwoners en andere betrokkenen bij onze gemeente wat 
de belangrijkste eigenschappen en kwaliteiten zijn voor de burgemeester en 
vraagt daarom aan alle betrokkenen om de vragenlijst in te vullen. Deze 
vragenlijst staat op www.mijnburgemeesterlandvancuijk.nl 
 Invullen kan tot en met uiterlijk maandag 18 april.   Ook staat de vragenlijst 
afgedrukt op de gemeentepagina. Deze papieren vragenlijst kan worden 
opgestuurd of worden ingeleverd bij de balie van het gemeentehuis in Cuijk.  

Profielschets leidraad bij selectie nieuwe burgemeester 
De  resultaten van de vragenlijst betrekt de gemeenteraad bij de profielschets 
voor de burgmeester. Deze profielschets geeft een karakteristiek van de 
gemeente, beschrijft de taken en rollen van de burgemeester en bevat een 
overzicht van de competenties die bij de nieuwe burgemeester horen. De 
profielschets geeft een beeld van de burgemeester die het Land van Cuijk 
zoekt. De planning is dat de gemeenteraad de profielschets in de openbare 
raadsvergadering van 17 mei 2022 aanbiedt aan de Commissaris van de 
Koning. 

Sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester 
Nadat de profielschets is vastgesteld, wordt de  vacature opengesteld.  Naar 
verwachting is eind dit jaar bekend wie de eerste kroonbenoemde 
burgemeester van het Land van Cuijk wordt. 

 

 

 

http://www.mijnburgemeesterlandvancuijk.nl/
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Nieuwjaarsconcert 2.0 

publicatiedatum: zaterdag 16 april 2022 
Traditiegetrouw is het Nieuwjaarsconcert van Fanfare st Cornelius de 1e 
zaterdag van het nieuwe jaar. Echter we weten allemaal wat we achter ons 
gelaten hebben waardoor het toen niet plaats kon vinden. Wij zijn als 
vereniging dan ook ontzettend blij om nu aan te kunnen kondigen: 

 

Het beloofd een avondvullend programma te worden met lokale 
artiesten, herkenbare Sing a Long liedjes en zelfs Oliebollen. Want die had u 
nog van ons tegoed. Kortom een avond met alle ingrediënten van het 
traditionele nieuwjaarsconcert. Zoals de blokfluiters, opleidingsorkest, 
slagwerkgroep, Vomuzi en het Fanfare orkest. Maar deze keer geen heaters 
bij de ingang, maar een korte broek en tshirt. Hopelijk zien wij u allen 21 mei 
vanaf 19.00 u in MFA Knillus. Entree is gratis. 
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VoMuZi presenteert "Grease is the 
word" 

publicatiedatum: dinsdag 19 april 2022 
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Virtuele fietstocht 

publicatiedatum: vrijdag 22 april 2022 
Virtuele fietstocht: goed voor spieren 
en hersenen 
Beugen- Met een gloednieuw 
Fietslabyrint ligt de wereld aan de 
voeten van de patiënten van afdeling 
klinische geriatrie in Maasziekenhuis 
Pantein. Met interactieve fietsroutes 
kunnen zij in het ziekenhuis virtueel de 
hele wereld over fietsen. Giften van 
Vrienden van het Maasziekenhuis en RK-Caritasinstelling Sint Petrus 
Boxmeer maakten deze aanschaf, goed voor lichaam en geest, mogelijk. 
Door Wanda Laarakkers 

Ga zitten in een makkelijke stoel, zet je voeten op de pedalen en trappen 
maar! Patiënten van afdeling klinische geriatrie en ook verpleegafdeling B3 
van het Maasziekenhuis kunnen tegenwoordig ín het ziekenhuis een fietstocht 
maken. Een rondje in de buurt, naar een plek in Nederland of zelfs over de 
hele wereld. Er zijn vijfhonderd fietsroutes om uit te kiezen. Wie de pedalen 
indrukt, ziet op een beeldscherm een straatbeeld verschijnen. Niet trappen is 
geen vooruitgang, wie trapt wordt beloond met prachtige uitzichten. Buiten 
wordt hiermee naar binnengehaald, zelfs met omgevingsgeluiden, zonder 
ingewikkelde instructies. 

Behoud van spierkracht 
Lars van Heijningen, klinisch geriater: “Fietslabyrint kende ik van een eerdere 
werkplek en ik was daar enthousiast over. Wanneer een kwetsbare oudere in 
bed verblijft tijdens een ziekenhuisopname, wordt de spierkracht elke dag 
minder. In beweging blijven helpt de patiënten deze te behouden. Daarnaast is 
het bevorderlijk voor de conditie en ook op cognitief vlak -het verwerken van 
informatie- geeft het voordelen. We hebben het Fietslabyrint eerst twee weken 
op proef gehad, het was direct een succes.” 

Fietsen door geboortedorp of vakantieadres 
Wie door een geboortedorp of voormalig vakantieadres fietst, krijgt op het 
beeldscherm informatie over bijzondere gebouwen. Al fietsend door deze 
herinneringen kan de keuze links- of rechtsaf gemaakt door een simpele druk 
op de knop. De snelheid kan door de fietser ingesteld worden en zelfs 
trapondersteuning is mogelijk. Wie fietst bepaalt. Van Heijningen: “De 
patiënten, maar ook medewerkers van het ziekenhuis zijn enthousiast. We 
hebben er ook een camera bijgekregen, hiermee willen we routes in de buurt 
opnemen. We zijn blij en dankbaar met deze gift!” 
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Caritas (www.caritasboxmeer.nl) wil liefdadigheid en barmhartigheid tonen en 
sociale gerechtigheid geven aan de medemens vanuit een christelijke en 
humane overtuiging. Wilt u Caritas steunen met een gift? Neem contact op: 
info@caritasboxmeer.nl 
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 

 

Openingstijden maasziekenhuis 

publicatiedatum: vrijdag 22 april 2022 
Openingstijden Maasziekenhuis op Koningsdag en Bevrijdingsdag 
Op woensdag 27 april (Koningsdag) en donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) 
heeft Maasziekenhuis Pantein aangepaste openingstijden. Voor spoedzorg is 
het Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar. 

Op deze dagen zijn de poliklinieken en de röntgenafdeling van 
Maasziekenhuis Pantein gesloten. De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en 
Revalidatie van de Sint Maartenskliniek locatie Beugen zijn eveneens 
gesloten. 

Ook de bloedafnamelocaties van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en 
Noord-Limburg zijn gesloten. Kijk op www.maasziekenhuispantein.nl voor de 
actuele informatie over de locaties en openingstijden. 

 

Alles over beroerte 

publicatiedatum: vrijdag 22 april 2022 
Voorlichtingsavond Alles over beroerte 
De Europese Dag van de Beroerte, een belangrijke dag om even stil te staan 
bij deze aandoening en bij de gevolgen die een beroerte kan hebben op het 
dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Maasziekenhuis Pantein 
organiseert woensdag 11 mei een voorlichtingsavond over dit thema. De 
bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. De toegang 
is gratis. 

Herken de signalen 

http://www.caritasboxmeer.nl/
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Verschillende specialisten van Pantein vertellen deze avond over wat een 
beroerte is en hoe je de signalen kunt herkennen. Door het tijdig herkennen 
van de signalen van een beroerte en te weten welke actie je moet 
ondernemen, kan soms veel schade worden voorkomen. Hoe eerder een 
beroerte behandeld wordt, hoe beter de vooruitzichten zijn voor de patiënt. 
Desondanks kan een beroerte grote gevolgen hebben voor de patiënt en zijn 
omgeving. Tijdens de bijeenkomst gaan we ook dieper in op de behandeling 
en de begeleiding die Pantein kan bieden. 

Het voorkomen van een beroerte 
Voorkomen is beter dan genezen. Het voorkomen van een beroerte is dan ook 
een belangrijk thema deze avond. Wat zijn de risicofactoren voor het krijgen 
van een beroerte en wat kun je zelf doen om de kans op een beroerte zo klein 
mogelijk te maken? Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het belang van een 
gezonde leefstijl, voeding en bewegen. 

Locatie en aanmelden 
De bijeenkomst vindt plaats in het vergadercentrum achter het restaurant van 
het Maasziekenhuis. Aanmelden kan via de 
website www.maasziekenhuispantein.nl/agenda 
 

 

De oude schoenendoos 

publicatiedatum: vrijdag 22 april 2022 
In memoriam Henk de Wijze 

Henk, een van de mensen die vanaf het eerste begin van de Oude Schoenendoos 
aanwezig was.  Hij staat op de foto die gemaakt is bij de oprichting van de stichting.  

Hij was graag bezig met zijn handen en maakte o.a. de presentatie borden die nog 
steeds in gebruik zijn om een tentoonstelling mee aan te kleden en foto’s op te 
bevestigen. Hij was meer de technische man en keek ernaar uit om weer een 
tentoonstelling in te richten. 

Toen de computer en de automatisering kwamen, bleef hij op de achtergrond betrokken . 

Henk bedankt voor je inzet. 

Wij wensen de familie sterkte bij dit overlijden 

http://www.maasziekenhuispantein.nl/agenda
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Na een minder leuke tijd waarin we afscheid moesten nemen van twee 
mensen van het eerste uur, pakken 
we draad weer op en zetten onze 
schouders onder de 
werkzaamheden die al lang op ons 
wachten.  Het opruimen van het 
archief waar we af en toe even 
waren en kort bleven vraagt onze 
aandacht. De bestuurswisselingen 
die gedaan moesten worden. Het 
kost allemaal tijd waardoor andere 
werkzaamheden bleven liggen. 

We gaan ervoor. 

Zoals u misschien wel weet geven we ook lezingen over het ontstaan van de 
diverse dorpen, rondleidingen door de dorpen, fietstocht door het “Verboden 
Gebied”. U bent welkom op de 
vrijdagmiddag in de bieb om foto’s 
te laten scannen of vragen die we 
dan beantwoorden. Zolang de 
Oekraïense mensen er wonen zitten 
wij in het troostwinkeltje aan de 
grote tafel. 

Hieronder twee foto’s waarvan we 
niet weten wie er opstaan. Weet u 
het wel? Laat het ons weten dan 
kunnen wij de tekst invullen op onze 
site. 

 Veel plezier met onze site  

www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 
  

 

 

 

 

http://www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl/
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De week van ‘Samen sterk voor goede doelen’ is afgerond. 
 
De actie is goed verlopen, dankzij het mooie weer en  ‘alle’ vrijwilligers die 
namens de goede doelen langs de deuren zijn gegaan. De enveloppen lagen in 
de meeste gevallen al klaar, heel veel dank hiervoor.  
Zoals u hieronder kunt zien is de totale opbrengst is iets meer dan vorig jaar. 
Een prima resultaat waar de goede doelen blij mee zullen zijn. Ze zullen het geld 
goed besteden! 
 
De resultaten: 

               2021                               2022 

De Nederlandse Hartstichting         €   521,52                    €  513,14               
Het Long Fonds         €   426,38                    €  430,49 

KWF Kanker Bestrijding         €   700,27                    €  702,88 

Kinderhulp         €   324,73                    €  364,85 

De Nederlandse Brandwondenstichting         €   323,07                    €  330,05 

Anjerfonds         €   294,81                    €  334,21 

Alzheimer Nederland          €   457,45                    €  444,80 

Totale opbrengst         € 3048,23                   €  3120,42 

 

Dit mooie resultaat hebben we mede te danken aan: 
 
Alle gulle gevers uit Vortum-Mullem dank voor de bijdrage. En natuurlijk aan 
onze vrijwilligers! 
 
Namens de werkgroep: Petra Broeder, Anja van den Bosch, Gerdien Denen, 
Marianne Broeder, Anja Martens, Herman van Bree en Karin Deenen. 
 
Heeft u nog opmerkingen of verbeterpunten geef dat dan a.u.b. door aan de 
werkgroep, zodat we daarmee aan de slag kunnen. Email 
goededoelenvortum@gmail.com 

 

 

mailto:goededoelenvortum@gmail.com
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Afvalinzameling rond de feestdagen 

publicatiedatum: vrijdag 22 april 2022 
 
Op de feestdagen Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren wordt er geen 
afval ingezameld. Ook de (mini)milieustraten zijn deze dagen gesloten. 
  

Het inzamelen van het afval op deze dagen wordt op de volgende dagen 
ingehaald: 

 Zaterdag 30 april wordt het afval ingezameld in plaats van 27 april 
(Koningsdag) 

 Zaterdag 28 mei wordt het afval ingezameld in plaats van donderdag 26 mei 
(Hemelvaart) 

 Zaterdag 4 juni wordt het afval ingezameld in plaats van maandag 6 juni 
(Pinksteren) 

  

Download de AfvalApp 
Wil je een melding ontvangen bij het wijzigen van inzameldagen? Download 
dan de AfvalApp. De AfvalApp is heel handig. Je ziet direct wat, waar en 
wanneer wordt opgehaald. En je krijgt ook alle relevante wijzigingen door via 
een pushbericht. Het downloaden van de AfvalApp kan via de Playstore of via 
de Appstore. Meer informatie over afval vind je ook 
op  www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalinzameling. 

 

 

 

 

 

http://www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalinzameling
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Lang leve de Koning! Hoera, Hoera, 
Hoera! 

publicatiedatum: zaterdag 23 april 2022 
Woensdag 27 april aanstaande is het FEEST! Heel Nederland kleurt dan 
ORANJE en viert Koningsdag! Eindelijk mag het weer. En...wij in Vortum-
Mullem vieren het feest 100% mee. 

Wat gaan we doen?  

 Voor de kids van 0-12 jaar is er een programma van 10.30 tot 13.00 uur. Leuke 
activiteiten als springkussen, zandbak, fietsversieren en spelletjes! En...er is 
natuurlijk allerlei lekkers. Rond de middag een lekker broodje kroket/frikandel; 
jammie! 

 Vanaf 14.00 uur is er de inmiddels wereldberoemde fietstocht. Start en finish zijn 
bij KNILLUS.  

 Ook om 14.00 uur de start van de wandelroute; pick-up is dan bij KNILLUS - de 
wandelroute zelf is bij de pauzeplaats van de fietstocht..  

 Na de fietstocht is er een gezellige middag/avond bij KNILLUS. Voor de 
hongerige magen is Anne met haar MobiSnack aanwezig met lekkere frietjes en 
snacks tussen 16.00 en 19.00 uur. 

 We hebben een loterij met echt GE-WEL-DI-GE prijzen! 
Met dit programma gaan we de avond in en maken we een gezellig einde aan 
Koningsdag 2022 in KNILLUS.  

Dus...zet het in je agenda en op de kalender; tot 27 april a.s. 

Namens het ORANJECOMITE! 
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