
1 

 

  

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
Het dorpsblad is een gratis uitgave van de Stichting Dorpsraad VortumMullem en verschijnt 12 maal  

per jaar. 

 

Redactie Dorpsblad: 
Marjan Jakobs en Maria van Duren 
Kosten: 
De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn 14 euro voor een hele pagina, en 7 euro voor een 
halve pagina 

e-mail: 
U kunt uw te plaatsen artikel mailen naar: redactie@vortum-mullem.info 
Kopij inleveren voor de 22e van de maand. 

Inhoud Dorpsblad: 

 
Vieringen 2022  .......................................................................  2 
Vortum-Mullem.info  ...............................................................  2 
 

 
 

 
 

November 2022 

www.Vortum-Mullem.info 
De website door en voor Vortum-Mullem 

 

 
 

Jaargang…..  40 

Nummer ….. 11 



2 

 

Vieringen in 2022 
 

 
 
Zondag 31 oktober 10.30uur  Allerzielen/allerheiligenviering 
 
 
Intenties kunnen bij het Parochiehuis in Boxmeer door gegeven worden. 
Telefoon: 0485 573277 
   

 

www.Vortum-Mullem.info 
 

Geslaagde KermisKwis 2022 

publicatiedatum: zondag 25 september 2022 
De zevende editie van de KermisKwis Vortum-Mullem is alweer een feit. Na 
diverse rondes waar de 31 deelnemende teams uitgedaagd werden om in hoog 
tempo hun parate kennis bloot te geven, kwam het team Motormuizen na een 
bloedstollende finaleronde als winnaar uit de bus. 

Motormuizen, 
hartelijk gefeliciteerd met 
het behalen van de 
grootste eer in het 
Vortum-Mullemse 
KermisKwis circuit. Jullie 
mogen de grandioze 
wisseltrofee voor een jaar 
lang laten rouleren binnen 
het team en een 
prominente plaats geven 
op de schoorsteenmantel. 
De eindstand van de 
KermisKwis 2022 is te 
bekijken via deze 
pagina.Dames en mannen 
van Pepe's PubQuiz; 
wederom hartelijk dank voor de super originele quiz!!   

 
 

http://www.vortum-mullem.info/
http://dora.vortum-mullem.info/bestuur/kermiskwis/editie-2022/
http://dora.vortum-mullem.info/bestuur/kermiskwis/editie-2022/
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Vortums En Sambeeks Toneel speelt 
Een Moordweekend 

publicatiedatum: zaterdag 01 oktober 2022 

Vortums En Sambeeks Toneel speelt: 'Een 
moordweekend'  
Het Vortums En Sambeeks Toneel speelt een prachtig blijspel, geschreven 
door Carl Slotboom. Hoewel de naam anders impliceert, namelijk 'Een 
moordweekend' staat deze avond zeker garant voor het aantrekken van de 
lachspieren. De voorstellingen vinden plaats in zowel Sambeek als Vortum-
Mullem. 

VEST neemt u mee naar een yogaweekend op een afgelegen boerderij. Vier 
dames en een heer hebben zich hiervoor opgegeven. Het zijn de meest 
uiteenlopende types en het valt dan ook niet mee om een heel weekend met 
elkaar door te brengen. Wanneer dan één van de cursisten op geheimzinnige 
wijze verdwijnt, de telefoon niet meer werkt en men allerlei beangstigende 
geluiden hoort, komt men nader tot elkaar. 

'Een moordweekend' staat garant voor een avondje lachten. Nieuwsgierig 
geworden? 
Kom dan kijken op: 

Zondag 6 november, aanvang: 14:30 uur 
In De Elsenhof 
Torenstraat 52, 5836 AN Sambeek 
Vrijdag 11 en zaterdag 12 november, aanvang: 20:00 uur 
In MFA Knillus 
Sint Cornelisstraat 18, 5827 AL Vortum-Mullem 
 
Kaartverkoop 
Scan de QR-code of ga naar: www.vest-toneel.nl/kaartverkoop 
Kaarten zijn ook verkrijgbaar in De Elsenhof, Sambeek en bij Pakhuus 
Peeters, Vortum-Mullem. 

http://www.vest-toneel.nl/kaartverkoop
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SWOGB 

publicatiedatum: maandag 03 oktober 2022 
Nieuwe naam en nieuw logo voor SWOGB 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de voormalige gemeente Boxmeer sinds 1 
januari 2022 deel uitmaakt van onze nieuwe gemeente:  Land van Cuijk.  
Ook voor het welzijn van ouderen heeft dit natuurlijk gevolgen.  Niet zozeer op 
het niveau van de oude gemeente, daar blijft heel veel hetzelfde.  Maar met de 
vorming van een nieuwe 

overkoepelende organisatie voor ouderen in de gemeente Land van Cuijk, 
gaan de lokale welzijn ouderen organisaties verder in hun toch al intensieve 
samenwerking.  

Als overkoepelende organisatie is er nu bijgekomen:  Welzijn Ouderen Land 
van Cuijk. 
Natuurlijk met een nieuw logo. 

De vijf bestaande welzijn ouderen organisaties hebben besloten om het eigen 
logo op elkaar af te stemmen om zo de zelfstandige eenheid die we vormen 
ook in beeld duidelijk te maken. Eveneens hebben we ook onze naam aan 
gepast op de nieuwe situatie.  Zo gebruiken wij onze oude naam SWOGB 
(Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer) niet meer. 

  

Welzijn Ouderen Boxmeer  is onze 
nieuwe naam. Bij een nieuwe naam hoort 
natuurlijk een nieuw logo. 
 

 
Als Welzijn Ouderen Boxmeer  maken wij deel uit van de overkoepelende 
organisatie 
Welzijn Ouderen Land van Cuijk. 
De vijf lokale organisaties binnen de gemeente Land van Cuijk voeren vanaf 
nu de volgende namen: 

Welzijn Ouderen Boxmeer  
Welzijn Ouderen Cuijk 
Welzijn Ouderen Grave    
Welzijn Ouderen Mill 
Welzijn Ouderen Sint Anthonis 
Voor u als deelnemer aan activiteiten en/of afnemer van diensten van Welzijn 
Ouderen Cuijk verandert er niets.  Hooguit gebruikt u een ander e-mailadres 
als u contact met ons maakt. Wat u ook zal opvallen is dat wij geen afkortingen 
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meer gebruiken en dat de nieuwe naam zal steeds voluit worden gebruikt.  De 
naam voluit gebruiken geeft namelijk direct en heel duidelijk aan waarvoor we 
staan en voor wie we werken.      
 
 
 
 

Valpreventie 

publicatiedatum: maandag 03 oktober 2022 
Valpreventie 
Vallen is een veelvuldig voorkomend incident bij senioren. Meestal zijn de 
gevolgen beperkt tot lichte fysieke ongemakken. Echter op jaarbasis zijn er in 
de gemeente Land van Cuijk ca. 300 ernstige valincidenten met ernstige 
gevolgen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan heupfracturen, polsfracturen, 
hersenkneuzingen, ernstige bloedingen. 

Gevolgen voor de senior 
Uiteraard hebben de valincidenten naast fysieke ook psychosociale 
gevolgen.  Vaak zijn mensen na een ernstige val angstig om te bewegen, 
hebben steeds meer hulp nodig, zelfstandig wonen kan een issue worden.  

Financiële gevolgen 
Financiële kosten van ernstige valincidenten zijn te verdelen in kosten voor de 
patiënt zelf, de zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of gemeente. Het bezoek aan 
Spoed Eisende Hulp (SEH) kost een gedeelte van het eigen risico. 
Ziekenhuisopname kost eigen bijdrage. Heb je thuiszorg nodig als gevolg van 
een ernstig valincident dan komt de Zorgverzekeringswet en in het ergste 
geval de Wet Langdurige Zorg (WLZ) met de vraag voor eigen bijdrage 
(Zorgkantoor) Heb je voorzieningen nodig in de woning dan kun je een beroep 
doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO). Hiervoor is de 
gemeente verantwoordelijk. Denk bv. aan trapliften, bad-/douche 
aanpassingen, rolstoelen. 

Dus… genoeg redenen om preventie ten aanzien van vallen prioriteit te geven!  

Oorzaken vallen 
Oorzaken van vallen kunnen liggen in het persoonlijke fysieke of in de 
omgeving. 

Zo kan medicijngebruik het evenwicht verstoren, waardoor vallen vaker 
voorkomt. Ook verminderde spierkracht dat bij senioren voorkomt kan mede 
oorzaak zijn van valincidenten. 

Slechte visus, brillen die niet meer van de juiste sterkte zijn kunnen ook 
aanleiding zijn van vallen. 
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Gebruik van e-bikes in het verkeer leidt ook tot valincidenten. Hiervoor is het 
handig om gebruik te maken van de cursussen die door de Stichting Welzijn 
Ouderen, meerdere malen per jaar aangeboden worden. 

Ook zijn er veelvuldig oorzaken van vallen terug te leiden naar 
omgevingsfactoren. Denk bv. aan losliggende kleden, gladde vloeren, 
ondeugdelijke trappen, losliggende kabels, etc. 

Ook het dragen van te strakke kleding kan al een oorzaak zijn. Soms is een 
huisdier de oorzaak van vallen. (bv. hond die plotseling aan een lijn trekt). Een 
ongeluk zit letterlijk in een klein hoekje. 

Zo zijn er nog meer oorzaken te bedenken van vallen. Belangrijk is hoe 
voorkom je vallen. 

Preventie vallen 
Uit onderzoek blijkt dat valpreventiecursussen 25% van valincidenten kan 
voorkomen.(bron: CBS).Dit betekent voor bijvoorbeeld gemeente Land van 
Cuijk dat jaarlijks ca. 75 ernstige valincidenten voorkomen kunnen worden.  

Alle reden om in te zetten op preventie. Dit kan door gebruik te maken van het 
aanbod van fysiotherapie- en ergotherapie praktijken. Helaas bieden de 
zorgverzekeringen valpreventie cursussen niet aan in de basis verzekering. 
Wel via aanvullende pakketten, met verschillen tussen de diverse 
zorgverzekeraars. 

Stichting Welzijn Ouderen wil valpreventie cursussen mede faciliteren. 
Hierover is zij in gesprek met gemeente Land van Cuijk, GGD en diverse 
fysiotherapie- en ergotherapie praktijken. 

Voorlichting valpreventie 
In oktober 2022 zullen er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden 
over valpreventie. Hierna kunnen senioren gebruik maken van het aanbod van 
de diverse fysio- en ergotherapie praktijken in de gemeente. Daar waar 
zorgverzekeringen op gebied van preventie niet of weinig hun rol pakken zal 
Welzijn Ouderen in samenwerking met alle betrokken partijen werken aan 
oplossingen om het voor alle senioren mogelijk te maken deel te kunnen 
nemen aan valpreventie cursussen. 

Samen met KBO 
Om aandacht te genereren voor het onderwerp “valpreventie “ zullen we lokale 
KBO’s vragen om aandacht te geven aan de te plannen 
voorlichtingsbijeenkomsten. 

Specifieke vragen? 
Mochten er naar aanleiding van dit artikel concrete vragen zijn over 
valpreventie, dan kunt u wellicht terecht bij een fysiotherapie- of 
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ergotherapiepraktijk in uw buurt. Uiteraard kunt u ook uw zorgverzekeraar 
bevragen op dit onderwerp. 

  

Bijeenkomsten Valpreventie 
Inmiddels zijn de data voor de bijeenkomsten valpreventie bekend: 

 Donderdag 27 oktober 2022 om 14.00 uur in De Weijer Boxmeer 
 Donderdag 10 november 2020 om 14.00 uur in De Pit Overloon 
 In beide bijeenkomsten zullen een fysiotherapeut en ergotherapeut informatie 
geven over het  onderwerp. Deze bijeenkomsten zijn voor alle senioren en 
belangstellenden toegankelijk. 

 

 

Dag van de mantelzorg 

publicatiedatum: maandag 03 oktober 2022 
10 november 2022 is het weer Dag van de Mantelzorg 
Een cadeautje voor jezelf: bestel een verrassingspakketje 
Donderdag 10 november 2022 is het weer de Dag van de Mantelzorg. 
Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. En die zorg 
is vaak onzichtbaar. Daarom staat Nederland één keer per jaar stil bij de 
grote zorg die mantelzorgers dragen en samen zetten we deze 
mantelzorgers in het zonnetje. Dit jaar staat er voor alle mantelzorgers uit 
het Land van Cuijk een leuk verrassingspakketje klaar! Daarvoor moeten 
zij zich wel even aanmelden. 
Bestel een verrassingspakketje 
Ben jij een mantelzorger? Vraag ‘m aan! Ken jij een mantelzorger? Geef het 
door! Mantelzorgers bestellen het presentje via Mantelzorg- & 
Vrijwilligersplein. Dat kan door het aanmeldformulier in te vullen op de website 
www.mvplein.nl. Of bel naar: 0485 - 700500. Dit kan tot uiterlijk 1 november 
2022. De verrassingspakketjes zijn alleen verkrijgbaar voor mantelzorgers die 
in het Land van Cuijk wonen.   
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Dorpsraadvergadering 3 oktober 
2022 

publicatiedatum: maandag 03 oktober 2022 
Dorpsraadvergadering:  Maandag 3 oktober 
Locatie: Café KNILLUS 
Aanvang: 20.30 uur 
  

1. OPENING       
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING 
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. Peter bedankt 

John voor het maken van de notulen 😊 

3. WERKGROEPEN 
 Zorg en welzijn 
Wilhelmien meldt dat er een bijeenkomst is geweest met de vrijwilligers van de 
huiskamer. Alles loopt naar wens en er zijn voldoende vrijwilligers. Tijdens de 
kermis is er een bingo georganiseerd waar de opkomst niet al te groot was. 
Volgend jaar willen ze proberen om ook de inwoners in de leeftijd van 60-75, 
de jonge ouderen, hier meer bij te betrekken. Verder is het plan om met de 
school dit jaar samen een Sinterklaasviering te organiseren. Er is contact 
geweest met iemand van Sociom om te kijken hoe zaken hier in Vortum-
Mullem worden georganiseerd. Er zijn op dit moment weinig aanvragen voor 
vervoer. De duo-fiets is afgelopen jaar goed gebruikt. 

 St. Cornelisstraat 
De huidige status vanuit de gemeente is dat het oorspronkelijke plan voor 
aanpassing van de straat overeind blijft. Het waterschap heeft gezegd dat ze 
mee willen werken bij de aanleg. Het budget is hiervoor al opgenomen met als 
uitgangspunt starten in begin 2023. In november is het de bedoeling dat er een 
bijeenkomst wordt georganiseerd. Er is een contactpersoon vanuit de 
gemeente aangewezen. 

 Wonen 
De huidige plannen zitten vol. Er is een  particulier initiatief om de Boschakker 
door te trekken en dan weer bij Wolters uit te komen. Op 11-11 komen 
wethouder Bouke de Bruin en Mark Jansen naar Vortum-Mullem om te kijken 
wat de plannen zijn rondom dit initiatief. 

 Knillus 
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Onlangs is er een gebruikersbijeenkomst geweest. Vanuit Knillus is er het een 
en ander gecommuniceerd. Het jaar 2021 (corona) is afgesloten met een 
negatief resultaat van € 10.000,-. Dit jaar verwachten we af te sluiten met een 
klein positief resultaat. De bezetting van Knillus is erg goed en we zien de 
toekomst vol vertrouwen tegemoet. De huidige energiecrisis en de stijging van 
o.a. drank zorgen er wel voor dat het resultaat onder druk blijft staan. Positief 
is dat met het huidige aanbod van de brouwer de voorkeur uitgaat naar Hertog 
Jan. We denken na over enkele maatregelen om het resultaat te verbeteren; 
consumptieprijs verhogen, korting bij feestjes eraf, huur omhoog. Het bouwen 
van de opslag achter Knillus loopt voorspoedig. De kosten hiervan worden 
volledig gecompenseerd door verleende subsidie. De luchtbehandeling bij de 
jeugd wordt aangepast door gebroeders Janssen volgens de regels van de 
gemeente. 

 Welkom 
Tijdens de zondagmiddag zijn de nieuwe inwoners uitgenodigd. De 
zondagmiddag lijkt niet het beste moment om dit te doen omdat er na enkele 
drankjes niet meer geluisterd wordt. De commissie denkt na om deze activiteit 
te verplaatsen naar een ander moment. 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
 Thema bijeenkomst WDR 
Er is een comité dat op 17 oktober bij elkaar wil komen met alle Wijk en Dorps 
Raden. Men wil dan met alle raden kennis/informatie uitwisselen. Input komt 
o.a van de plannen die gemaakt zijn met het kernenCV. 

 Bijeenkomst WIU 
Op deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe de Werk In Uitvoering in de oude 
gemeente Boxmeer werkte. Omdat wij dit al weten gaat er niemand naar toe. 

 Luier container. 
Er is nog geen plek vastgesteld voor de luiercontainer. Idee is om deze te 
plaatsen bij de heg van het kerkhof bij de glascontainer.  

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD 
Er is afgelopen week een vetcontainer geplaatst die na 1 dag al ‘verdwenen’ 
was. Er is nog niet bekend wat hiervan nu de status. 

Wilhelmien vraagt hoe het zit met de herhalingscursussen voor de AED. Er is 
geen overzicht wie er allemaal opgeroepen kan worden. Wilhelmien gaat 
proberen om te achterhalen hoe dit precies geregeld is. 

Maria geeft aan dat de vlaggen op zijn die in het welkomstpakket aan nieuwe 
inwoners worden aangeboden. Dit geldt overigens voor meerdere items die 
namens de verenigingen worden aangeboden. We moeten nadenken hoe we 
hier mee verder willen. 
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Marijn vraag hoe het zit met de kosten van onderhoud/stukken van de duofiets. 
Dit kan geregeld worden via Medipoint maar kan wel lang duren. De kosten 
worden gesubsidieerd door de gemeente. Verder is hij benieuwd of er ideeën 
zijn ingediend bij de gemeente voor het WIU project. Peter meldt dat o.a. de 
luiercontainer, aanpak sportveld, lantaarnpalen halteweg en snelheidsmeter 
provinciale weg hiervoor zijn aangevraagd. 

Als er nog ideeën zijn voor een mooi spandoek over Vortum-Mullem aan de 
provinciale weg dan mogen die kenbaar worden gemaakt. 

6. SLUITING 
Peter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering 
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Uitwisselingsconcert 30 oktober 

publicatiedatum: vrijdag 07 oktober 2022 
Op 30 oktober speelt Koninklijke Fanfare st Cornelius een uitwisselingsconcert 
met Harmonie de Herleving uit Vierlingsbeek. Tijdens dit concert zal de fanfare 
het nummer "Rhapsody for Friends" ten gehore brengen. Dit nummer is 
speciaal voor de fanfare gecomponeerd ter ere van het 110 jarig jubileum. De  

 

componist, oud dirigent Bart Deckers, zal ook naar deze uitvoering komen 
luisteren. Voor de oplettende luisteraar zal in de melodie een oud vortums 
nummer te herkennen zijn. Naast dit nummer zal de fanfare nog een aantal 
nummers ten gehore brengen en ook onze Slagwerkgroep zal MFA Knillus 
natuurlijk weer vullen met hun ritmische klanken. Harmonie de Herleving uit 
Vierlingsbeek zal tijdens dit uitwisselingsconcert het afsluitende orkest zijn. Wij 
hopen jullie allen te mogen verwelkomen op zondag 30 oktober in MFA Knillus. 
Zaal open: 13.30u Aanvang concert 14.00u 
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Bedankt voor jullie steun en stem. 

publicatiedatum: maandag 17 oktober 2022 
Rabo ClubSupport. 

De uitslag is bekend van de Rabo ClubSupport actie.VoMuZi heeft een mooi bedrag 
ontvangen en dat wordt geïnvesteerd in de uitbreiding van nieuwe muziek-standaards. 

Bedankt voor je deelname aan de RaboClubSupport en je stem aan ons koor VoMuZi. 

 

 

Allerheiligen en Allerzielen 

publicatiedatum: woensdag 19 oktober 2022 
Onze Lieve Vrouwe parochie 

Allerzielen in het licht 

De herfst is een periode van gedenken. 

Zo staan wij ieder jaar in de herfst stil bij onze overledenen. 

In de Onze Lieve Vrouwe parochie benoemen we speciaal tijdens een 
Allerzielenviering degenen die in het afgelopen jaar zijn overleden.  

  

Allerheiligen en Allerzielen in Sambeek 

Op 29 oktober a.s. vieren we in Sambeek Allerheiligen en Allerzielen.  

Zoals gebruikelijk vieren we dit met een Eucharistieviering met aansluitend 
een lichtprocessie naar een van de begraafplaatsen. De beide begraafplaatsen 
in Sambeek worden ’s avonds “in het licht” gezet om de overledenen te 
gedenken. 

Dit jaar is de Eucharistieviering om 19:00 uur in de kapel van Het Kloosterhuis. 
In deze viering zullen de overledenen herdacht worden. Daarna volgt de 
lichtprocessie naar het oude R.K. Kerkhof (daarvoor dient u zelf een lichtje 
mee te brengen) en daar zal een korte afsluitende viering gehouden worden. 
Uiteraard is het doorgaan van de lichtprocessie weersafhankelijk, maar 
ervaring leerde dat het vrijwel altijd plaats heeft kunnen vinden. 



14 

 

U bent van harte uitgenodigd! 

Allerheiligen en Allerzielen in de Sint Petrusbasiliek 

De Eucharistieviering bij gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen in de Sint 
Petrusbasiliek is op zondag 30 oktober en begint om 10:30 uur. In deze viering 
zullen de overledenen van het afgelopen jaar herdacht worden. Na afloop van 
de viering bestaat voor de families van een overledene van wie we in 
bovengenoemde periode afscheid hebben genomen de gelegenheid om het 
houten gedachteniskruisje mee te nemen. 

Mocht u verhinderd zijn kan dit kruisje ook later aangereikt worden. Neem dan 
contact op met Het Parochiehuis. 

Allerheiligen en Allerzielen in Vortum-Mullem 

Ook in het MFA Knillus in Vortum-Mullem vieren we op 30 oktober om 10:30 
uur de Eucharistie bij gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen. In deze 
viering zullen de overledenen in het algemeen en van het afgelopen jaar 
herdacht worden. Na afloop van de dienst bestaat voor de families van een 
overledene waarvan we in bovengenoemde periode afscheid hebben genomen 
de gelegenheid om het houten gedachteniskruisje mee te nemen. Mocht u 
verhinderd zijn kan dit kruisje ook later aangereikt worden. Neem dan contact 
op met Het Parochiehuis. 

U bent van harte welkom. 

 
Biercantus 

publicatiedatum: dinsdag 18 oktober 2022 
Goede opkomst bij de voorverkoop avonden. Top! Bedankt allen !!!  

Wil je nog een kaartje bemachtigen. 

Mail naar: koos.manuela01@gmail.com 

Graag gepast betalen. 
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Gelukkig Land van Cuijk 

publicatiedatum: woensdag 19 oktober 2022 
Gelukkig Land van Cuijk 
Verbreek het taboe rondom eenzaamheid 
Maar liefst 47% van de volwassenen voelt zich eenzaam. Grote kans dus, dat 
iemand in jouw omgeving ook eenzaamheid ervaart. Afgelopen week was het 
de week tegen eenzaamheid. In deze week zijn er allerlei activiteiten 
georganiseerd, waaronder ook het succesvolle Samen Soepen in Land van 
Cuijk. Maar eenzaamheid blijft, ook na deze week, een belangrijk thema. 

Herken jij eenzaamheid? 
Bij eenzaamheid denken we al gauw aan ouderen. Maar eenzaamheid komt bij 
alle leeftijden voor en kent vele vormen. Zo kan iemand eenzaam zijn door 
financiële problemen, door ziekte of beperking (van een naaste), een 
verhuizing, het verliezen van hun baan of door bijvoorbeeld kinderen die het 
huis uit gaan. 

Sociom, GGD en gemeente Land van Cuijk vragen daarom aandacht voor dit 
thema. Hiermee willen zij het taboe rondom eenzaamheid verbreken, mensen 
bewust maken van de verschillende signalen van eenzaamheid en hen 
stimuleren om actie te ondernemen waar nodig. 

Weten wat jij kunt doen? 
Bekijk de signaleringskaart op de website van Sociom onder het thema 
‘meedoen voor jong en oud’. Deze geeft je tips en handvatten om signalen van 
eenzaamheid te herkennen en het gesprek aan te gaan. Vanaf 17 oktober 
staat Sociom (met de signaleringskaart) ook op verschillende markten in Land 
van Cuijk om samen eenzaamheid bespreekbaar te maken. 

Bekijk ook eens de website van www.mvplein.nl (voor mantelzorgers en 
respijtzorg) of www.eentegeneenzaamheid.nl. Daarnaast heeft Sociom een 
divers cursusaanbod dat wellicht ook een steuntje in de rug kan geven. Deze 
vind je op www.sociom.nl onder het kopje ‘actueel’.  

 
De oude schoenendoos 

publicatiedatum: woensdag 19 oktober 2022 
We hebben bericht gekregen van de Rabobank clubsupport met het bedrag, 
295.36. Hartelijk dank voor de stem die u ons hebt gegeven. De computer 
waar we voor sparen is weer een stukje dichterbij gekomen. 

http://www.mvplein.nl/
http://www.eentegeneenzaamheid.nl/
http://www.sociom.nl/
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De tentoonstelling begint vorm te krijgen. Het is wat werk maar we doen het 
graag. Herinneringen en verhalen uit de oude gemeente Vierlingsbeek zijn ook 
welkom. Op 19 en 20 november is iedereen welkom in de kerk in 
Vierlingsbeek. Wij hebben foto’s van de 6 dorpen waaruit gemeente 
Vierlingsbeek bestond. Alle plaatsen komen aan bod. Nog een aantal weken 
en u kunt een deel van de collectie bekijken. Nieuwsgierig geworden? Nog 
even geduld. 

Hieronder twee nieuwe oude foto’s. Weet u waar en wanneer dit is geweest? 
Vanaf de site kunt u ons mailen of bellen dan kunnen we deze foto’s een naam 
geven. 

Een foto waarop staan verkenners, welpen of hoe die clubs vroeger heetten. 
Wie kent ze nog en bij welke gelegenheid was dit? 

Een beeldje omringd door kogelhulzen gevuld met bloemen. Stond dit in een 
kerk? 

Maak een bezoekje aan de site en bekijk de foto’s in een groter vak, dan is het 
duidelijker en laat het ons weten zodat we de zoekplaatjes kunnen omzetten 
naar de foto’s met de tekst die erbij 
hoort.www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl/
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KBO valpreventie 

publicatiedatum: woensdag 19 oktober 2022 
Uitnodiging Voorlichting Valpreventie 
Bij deze wordt u uitgenodigd om de voorlichtingsbijeenkomst 
Valpreventie bij te wonen in de Weijer in Boxmeer, 
Deze zal plaatsvinden op 27 oktober a.s. om 14.00 in de Weijer in Boxmeer. 
Chantal Aengenend (fysiotherapeute) en ) Inge van der Aa (ergotherapeute) 
zullen deze middag verzorgen. 
U bent van harte welkom ! 
U kunt er ook voor kiezen om de valpreventie in Overloon bij te wonen.  

Deze zal plaatsvinden op 10 november  a.s. om 14.00 in de Pit in Overloon. 
Ingrid Schreurs (fysiotherapeute)  en Inge van der Aa (ergotherapeute) zullen 
deze middag verzorgen. 
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Inloopbijeenkomst prostaatkanker 

publicatiedatum: woensdag 19 oktober 2022 
Inloopbijeenkomst prostaatkanker 
Vrijdag 28 oktober van 14.00 tot 16.00 uur organiseert Maasziekenhuis 
Pantein samen met de ProstaatKankerStichting een inloopbijeenkomst voor 
mannen met prostaatkanker en hun naasten. 

De ProstaatKankerStichting is een patiëntenorganisatie door en voor mannen 
met prostaatkanker. Tijdens de bijeenkomst gaat het vooral om het contact 
met lotgenoten. Het delen van ervaringen geeft vaak veel herkenning en 
erkenning, ook voor de naasten. Het thema deze bijeenkomst is ‘Je bent  
incontinent geworden door de behandeling, wat te doen?’De bijeenkomst vindt 
plaats in het Maasziekenhuis en is gratis toegankelijk. Aanmelden is niet 
nodig. 

 

Zelfde consumptieprijs; ander bier. 
En ander nieuws van MFA KNILLUS 

publicatiedatum: zondag 23 oktober 2022 
Inwoners van Vortum-Mullem, 

het bestuur van ons MFA KNILLUS houdt scherp in de gaten wat de invloed is 
van alles wat er gaande is qua energie-, inkoopprijzen en dergelijke. Afgelopen 
maanden hebben we met verschillende partijen hierover gesproken. 

De conclusies in het kort: 

 De consumptieprijzen kunnen we gelijkhouden, ondanks een forse 
inkoopprijsstijging; 

 We switchen naar Hertog Jan-pils op de tap (binnen nu en een paar weken). De 
brouwer wil hier extra op investeren, en daardoor is het voor ons als MFA 
KNILLUS interessant om deze stap te zetten; 

 De korting voor een particulier feestje in MFA KNILLUS vervalt; de klant betaalt 
de reguliere prijs van 2.20 euro per consumptie. Dit gaat in voor feestjes die 
vanaf nu/23 oktober worden afgesproken. 

Op deze manier kunnen wij de exploitatie van MFA KNILLUS gezond houden.  

Namens bestuur MFA KNILLUS, 
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De kralenfabriek 

publicatiedatum: woensdag 19 oktober 2022 
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VoMuZi, 5 november podium 
Korenfestival 

publicatiedatum: zondag 23 oktober 2022 

Zaterdag 5 november staat het koor VoMuZi op het podium bij het Korenfestival 
van Enjoy Together, Zaal Roelanzia te Ysselsteyn.  

Wij, als VoMuZi zouden het geweldig vinden als we bij ons optreden fans uit 
Vortum-Mullem mogen begroeten. De entree is gratis. Dus heb je zin om te 
komen luisteren. Zaal open 19.30 uur Aanvang 20.00 uur.  

Graag tot dan!  
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Enquete BSO Vortum-Mullem 

publicatiedatum: zondag 23 oktober 2022 
  

Beste ouders, 

Er wordt volop gebouwd in Vortum-Mullem en het aantal jonge gezinnen neemt 
toe. De vraag naar faciliteiten voor deze Vortumse kids stijgt mee. Zo 
heropende twee jaar geleden Peuteropvang ‘Het Molentje’ haar deuren.  

Nu willen we inventariseren of Buitenschoolse Opvang (BSO) centraal 
geregeld kan worden in/vanuit Vortum-Mullem. 

Door alle vormen van opvang centraal vanuit Vortum/ BS Sint Anna te regelen 
behouden we het bestaansrecht van onze Basisschool, de spil van ons dorp.  
Om de behoefte hiernaar te peilen, vragen we u om deze enquête in te vullen 
zodat we een representatief beeld krijgen van de behoefte naar BSO 
in/vanuit Vortum-Mullem. 

  

  Enquete BuitenSchoolseOpvang basisschool St.Anna Vortum-Mullem  

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8jFB7CvzBRZKkjIvdfaV9b_OLoAjyQPcmFJSIkvzyZwzhKw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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