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Vieringen in 2021 
 

 
Maandag 5 april (2e paasdag)  10.30 uur  

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

Fleuren. 
 
 

 

Vortummer opent bierwebshop met exclusief speciaal bier.  
 

In Vortum-Mullem is 

inwoner Toine Crone een 
bierwebshop gestart met 

zeer exclusieve donkere 
speciaal bieren.  
 

“De webshop is ontstaan 
uit mijn liefde voor 
speciaal bier. Sinds 2018 

brouw ik bier in de schuur 
en heb ik een opleiding 

gedaan om bieren goed te 
proeven en heb ik mijn 
kennis over bier verder 

vergroot. Mijn doel is om 
inwoners uit de regio 
kennis te laten maken met 

heerlijke bijzondere 
speciaal bieren.  

Niet van mezelf, maar van gerenommeerde brouwerijen over de gehele wereld. De 
eerste bestellingen zijn gedaan en dat leverde hele leuke reacties op. Ik geniet er 
echt van als anderen zo genieten” aldus Toine Crone, die zijn baan als project 

manager bij Wassink Autogroep combineert met het ondernemerschap.  
 

De naam van de webshop luidt www.bierbarrel.nl 
Barrel verwijst naar barrel aged bieren. Dit zijn bieren die gerijpt zijn op houten 
vaten die eerder ook whisky, bourbon, rum of wijn bevatte. Dit zijn veelal 

exclusieve bieren die in kleine oplages gemaakt worden.  
 
Crone: "De bieren zijn soms zo exclusief, dat op echt op is. Dat is wel jammer, 

maar ook leuk omdat ik op zoek moet blijven gaan naar bijzondere speciaal 
bieren. Je mag dan ook een wisselend assortiment van heerlijke bieren 

verwachten op de website. Bij afhalen in Vortum-Mullem en brengen van het 
speciaal bier krijgen klanten het bier geleverd in een mooi kratje van gerecycled 
hout. Voor inwoners van de gemeente Boxmeer is levering van het bier in overleg 

mogelijk.  

https://www.bierbarrel.nl/
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Het is een kleine moeite om als ik in de buurt ben, een pakketje af te leveren. 

Uiteraard is versturen ook mogelijk. Dat gebeurt in speciale verzenddozen, 
waarbij de bestelling verzekerd is tegen o.a. breuk en schade. Gebeurt er 
onverhoopt iets met de bestelling, krijgt de klant altijd nieuw bier.” 

 
Bierbarrel.nl is een webshop en geen fysieke winkel. Het is niet mogelijk 

om bierbarrel.nl in Vortum Mullem te bezoeken. Wel is het mogelijk een bestelling 
af te halen op de Sint Cornelisstraat 11.  
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Hoe herken je een beroerte? Wacht niet, 

meld je zo snel mogelijk, ook in coronatijd!  

  

Soms horen we van patiënten ‘Ik werd gisteravond even helemaal niet goed, heb toen een paracetamol 

genomen en ben in bed gaan liggen. Ik dacht laat ik er eerst even een nachtje over slapen voor ik de 

huisarts bel’. Neuroloog Ilja Bot: “Mensen bellen vaak niet snel de huisarts, helaas ook als er 

verschijnselen zijn die kunnen duiden op een beroerte. Juist dan is het van groot belang om zo snel 

mogelijk behandeld te worden.” Ook in de huidige coronatijd, zo laten de neurologen van 

Maasziekenhuis Pantein weten. 

  

Mond, sprak, arm… beroertealarm 

Een scheve mond, verlamming van arm of been, niet uit je woorden kunnen komen. Dat zijn de 

belangrijkste verschijnselen van een beroerte. Vandaar ook de landelijke campagne: Mond, spraak, 

arm… beroertealarm! Ook plotseling ernstige problemen met slikken, een verdoofd gevoel aan arm of 

been, dubbel zien, hevige duizeligheid en coördinatie- of evenwichtsproblemen kunnen symptomen zijn 

van een beroerte. 

Wanneer de verschijnselen langer dan 5-10 minuten duren, moet iemand zo snel mogelijk naar het 

ziekenhuis. Hoe eerder iemand in het ziekenhuis is, hoe eerder de oorzaak bekend is en hoe minder kans 

er is op blijvende schade. Wacht daarom niet af en bel direct 112 bij verschijnselen van een beroerte en 

onthoud het tijdstip waarop de klachten begonnen. Herken de volgende signalen van een beroerte: 

mond, spraak, arm… beroertealarm! 

  

Filmpje 

Op de website wordt in een filmpje op een heldere manier uitgelegd wat het verschil is tussen een TIA, 

herseninfarct en een hersenbloeding. Ook zie je hoe je een beroerte kunt herkennen. Zoek hiervoor de 

pagina: ‘video-film’ en dan ‘Beroerte (CVA)’.  

  

https://youtu.be/UKbTPMH6q8Y 

 

 

https://youtu.be/UKbTPMH6q8Y
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Werkbezoek Wopke Hoekstra aan MFA KNILLUS 

ma 01-03-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanmiddag, 1 maart om stipt 18 uur, draaide de zwarte bolide van Wopke Hoekstra de 

parkeerplaats voor MFA KNILLUS op. Wopke Hoekstra, partijleider CDA bij de a.s. verkiezingen 

en huidig demissionair minister van Financien bracht een werkbezoek aan MFA KNILLUS. Na 

een dag vol bezoeken aan o.a. Tilburg, Veghel en Brainport Eindhoven, was Vortum-Mullem de 

laatste halte. In zijn kielzog Inge van Dijk (nr. 4 op de kieslijst) en - onverwacht meer erg 

welkom - Mona Keijzer (staatssecretaris nr. 7 op de kieslijst) alsook Erik Ronnes (dorpsgenoot 

en geduputeerde Noord-Brabant), Bouke van Vught (wethouder Boxmeer) en een aantal 

andere CDA-partijleden. Voor dit uitzonderlijke werkbezoek was toestemming verkregen voor 

een eenmalige beperkte openstelling van MFA KNILLUS. 

 

In KNILLUS was er gedurende een sessie van ruim 1 uur (Coronaproof) een rondleiding door 

onze trots van Vortum-Mullem, een mooi gesprek samen met Ivonne van der Horst (vrz. MFA 

i.o. Langenboom) en Maarten Ebben (vrz. KNILLUS), een aantal interviews met regionale 

kranten en TV over met name de kleine dorpen én de inspiratie die er uit gaat van projecten 

als MFA KNILLUS en een pamflet welk werd overhandigd door Noud van Vught in het kader van 

KBO Brabant/Land van Cuijk en zorg voor ouderen in het algemeen en woningbouw voor 

ouderen in het bijzonder. 

 

Al met al een bijzonder inspirerende avond waar Vortum-Mullem en KNILLUS zich, ondanks de 

C-beperkingen, echt van haar beste kant heeft laten zien aan een aantal kopstukken uit Den 

Haag én heeft kunnen toelichten wat écht belangrijk is voor leefbaarheid in kleinere kernen als 

Vortum-Mullem! In het fotoalbum van deze site staan een aantal foto's van dit bezoek (met 

dank aan Math Broeren). 

 

 

 

 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Reportage Omroep Land van Cuijk bezoek Hoekstra c.s. KNILLUS 010 

ma 15-03-2021 

 

 

Op 1 maart jongstleden bezochten CDA-

prominenten Wopke Hoekstra, Ingrid van Dijk, 

Mona Keijzer e.a. Vortum-Mullem/MFA KNILLUS. 

O.a. Omroep Land van Cuijk was daar vanuit de 

pers bij en maakte daar een reportage van. Via 

onderstaande link is die te zien. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Lm8-DI_GMWI 

 

 

 

 

Dorpsraad nieuws Maart 2021 

zo 07-03-2021 

Dorpsraad nieuws. 

 

Nog steeds staat de wereld een beetje stil door Corona. 

Toch gebeuren er achter de schermen nog verschillende dingen. 

Peter van Bree heeft een verslag gemaakt van wat er in Maart zoals gebeurde. 

Dit verslag zit in de bijlage. 

 

Hopelijk  snel tot ziens en........ Blijf gezond. 

 

Dorpsraad Vortum-Mullem  

 

Dorpsraadverslag Maart 2021 

Werkgroepen. 

 

*KNILLUS 

Natuurlijk! Het bezoek van Wopke Hoekstra, Inge van Dijk, Mona Keijzer, Erik Ronnes en 

een CDA-delegatie uit Boxmeer op 0103 jl. was heel gaaf en goed voor Vortum-Mullem en 

KNILLUS, maar….liever waren we vandaag gewoon open. Helaas, dat is nog steeds niet het 

geval. De lockdown en de C-maatregelen maken dat wij onze deuren dicht moeten houden. 

We hopen dat de komende tijd er enige ruimte komt voor repetities en/of andere 

activiteiten. 

*ST CORNELIUSSTRAAT 

Project loopt gestaag. Vanuit de werkgroep is er overleg met de gemeente. Verwachting is 

dat er eind maart/begin april een ontwerp komt. Tot die tijd is er vooral overleg met alle 

betrokkenen vanuit NUTS en utiliteit 

*ZORG EN WELZIJN 

Carnavalsmaandag is er door de werkgroep een bezoek gebracht aan de ouderen in Votum-

Mullem.  Daarbij is de reveille geblazen en is er een worstenbroodje aangeboden. 

http://www.youtube.com/watch?v=Lm8-DI_GMWI
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*BOUWEN 

Bosch-Akker en Molenhof zitten nagenoeg vol. Tijd voor een nieuw plan. Met de gemeente 

is er inmiddels aftastend gesproken. Alles nog prematuur en in potlood. Zodra er écht wat 

te melden valt zullen we dat doen. Het scheelt dat iedereen in de politiek op dit moment 

BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN roept; dus qua momentum zitten we met onze ambities 

goed! 

*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 

- Landelijke op schoon dag 18 Maart gaat niet door. 

- 19 Januari is er een online vergadering geweest met alle wijk/dorpsraden over de energie 

transitie. Gemeente Boxmeer heeft de ambitie om energie neutraal te worden. Dit kan door 

het plaatsen zonneparken. Als wijk/dorpsraden hebben wij daar over kunnen meedenken. 

- 1 Februari is er een online vergadering geweest over de kernendemocratie. Voor de 

bouwteams heeft zich in ons dorp nog niemand aangemeld. Wat ons betreft kan het 

dorpsplan 2.0 hiervoor gebruikt worden. We gaan kijken of dit plan nog een beetje kunnen 

opfrissen. 

 

 

 

Online cursussen voor leden bibliotheek 

di 09-03-2021 

Online cursussen voor leden bibliotheek 

  

Leden van de bibliotheek kunnen nu online 

cursussen volgen via hun bibliotheek. Met online 

cursussen als Presenteren, Doelgericht werken, 

Goed met Geld of Kritisch denken kunnen zij 

leren en zich persoonlijk ontwikkelen. Gratis en 

op elk moment. 

  

Er is keuze uit meer dan 160 online cursussen op 

het gebied van bijvoorbeeld communicatie, 

persoonlijke kracht, taal en commerciële 

vaardigheden. Bibliotheekleden kunnen de 

cursussen volgen via de bibliotheek op de 

leerplatforms van twee professionele aanbieders 

Soofos en Goodhabitz. Kijk voor de online cursussen en een uitleg hoe het werkt op 

www.biblioplus.nl/cursussen 

  

Een leven lang leren 

De cursussen kunnen in eigen tempo en op elk moment gevolgd worden. Voor het werk of 

gewoon omdat het leuk is om iets nieuws te leren. De cursussen worden gegeven door 

professionals met video’s en opdrachten. Dit aanbod is ook interessant voor iedereen die nog 

geen lid is van de bibliotheek. Lid worden van de bibliotheek kan al vanaf 30 euro.  

  

Het stimuleren van ‘een leven lang ontwikkelen’ voor volwassenen is een belangrijke 

maatschappelijke taak van de bibliotheek. In deze pilot van een jaar wordt onderzocht hoe het 

aanbod van online cursussen zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van 

bibliotheekleden. 

  

In de bibliotheek kunnen leden al lang voor veel meer terecht dan alleen het lenen van boeken. 

http://www.vortum-mullem.info/


10 

 

Zo zijn er activiteiten voor jong en oud en biedt de bibliotheek hulp bij taal, internet en 

informatie van de overheid. Ook wordt het digitale aanbod van de bibliotheek steeds groter. Nu 

de bibliotheek tijdelijk alleen open is als AfhaalBieb zijn deze online cursussen een mooie 

aanvulling op de duizenden e-books, luisterboeken en tijdschriften van de online bibliotheek. 

 

 

 

 

 

Als mantelzorger tijdelijk de zorg overdragen 

di 09-03-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als mantelzorger tijdelijk de zorg overdragen? Deze checklist helpt 

  

 

Zorg en hulp aan een naaste kan intensief zijn. Voor mantelzorgers die de zorg af en toe 

tijdelijk willen overdragen aan iemand anders, is er nu een hulpmiddel. Centrum Mantelzorg 

Land van Cuijk biedt een checklist aan, speciaal om mantelzorgers te ondersteunen. 

  

De checklist heeft de vorm van een klein, handzaam boekje. Het geeft een beeld van de 

zorgsituatie. Hiermee kan de vervanger van de mantelzorger de juiste zorg en ondersteuning 

bieden aan de zorgvrager. 

Als mantelzorger wil je misschien ook wel eens een weekendje weg of op vakantie? Je wilt er 

dan op kunnen vertrouwen dat je naaste een prettige tijd heeft en dat de verzorging goed 

wordt overgenomen. Ook is de checklist erg waardevol wanneer een mantelzorger plots zelf in 

het ziekenhuis belandt. 

  

Onderdeel van de checklist is de mantelzorgpas 

Deze biedt oplossing wanneer de mantelzorger plotseling uitvalt. Een mantelzorger vermeldt 

twee vertrouwde personen uit de omgeving op deze pas. Met naam en telefoonnummer. De 

mantelzorger bewaart de mantelzorgpas vervolgens in zijn of haar portemonnee. Hulpdiensten 

kijken vaak in iemands portemonnee om de identiteit te bepalen. Wanneer zij de 

mantelzorgpas vinden, kunnen zij snel vervangers op de hoogte stellen om de zorg over te 

nemen. 

Meer informatie 

Donderdag 25 maart van 14.00 uur tot 15.00 uur organiseert Centrum Mantelzorg een online 

bijeenkomst. Dit in plaats van de (fysieke) themabijeenkomst die plaats zou vinden in Grave. 

Een mantelzorgconsulent geeft dan uitleg over de checklist en de mantelzorgpas. 

Mantelzorgers die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden tot 18 maart via de website: 

www.mantelzorglvc.nl. Of stuur een mail naar: mantelzorg@sociom.nl. Deelnemers ontvangen 

na aanmelding een link en uitleg voor deelname. Wie meer informatie wil, kan ook bellen naar 

0485 – 700 500. 
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Nieuwe corona vaccinatielocatie opent in Boxmeer 

wo 17-03-2021 

 

 

 

 

Nieuwe corona vaccinatielocatie opent in Boxmeer 

 

GGD Hart voor Brabant bereidt de opening voor van een nieuwe vaccinatielocatie. Naar 

verwachting opent de nieuwe locatie medio maart. Dit keer in Sportcentrum 't Hoogkoor aan 

de Koorstraat 1 in Boxmeer. Hiermee wordt de vierde vaccinatielocatie in de regio Hart voor 

Brabant een feit. Eerder opende GGD Hart voor Brabant een locatie in Veghel, in de 

Brabanthallen in Den Bosch en in het Willem II stadion in Tilburg. Aantal bezoekers per dag 

Vanaf de opening begint GGD Hart voor Brabant op de nieuwe locatie in Boxmeer naar 

verwachting met het vaccineren van ongeveer 200 personen per dag. Dit zijn in eerste 

instantie mobiele, thuiswonende ouderen en zorgmedewerkers. In de loop van de tijd worden 

er meer doelgroepen gevaccineerd. Naarmate er meer vaccin beschikbaar is, worden er ook 

meer personen per dag gevaccineerd. De locatie in het sportcentrum in Boxmeer wordt 

ingericht met 8 priklijnen en is daarmee op termijn geschikt voor circa 900 vaccinaties per dag. 

Openingstijden De vaccinatielocatie in Boxmeer is in eerste instantie zeven dagen per week 

geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Zodra er meer vaccin beschikbaar komt en de GGD Hart 

voor Brabant meer mensen per dag kan vaccineren, kunnen de openingstijden worden 

verruimd. Naar verwachting blijft deze locatie tot september in gebruik. Bereikbaarheid De 

locatie in Sportcentrum 't Hoogkoor in Boxmeer is gekozen vanwege de bereikbaarheid, goede 

parkeermogelijkheden en de mogelijkheid tot voldoende opschaling. Het parkeren van auto’s 

en fietsen kan voor de deur. Een bushalte ligt op loopafstand van de vaccinatielocatie. De 

locatie is goed toegankelijk voor rolstoelen en rollators. Ook zijn er rolstoelen op de locatie 

beschikbaar. Vaccinatie bij de GGD 

Mensen kunnen zich alleen op afspraak laten vaccineren. Iemand die van de huisarts, 

werkgever of van het RIVM een uitnodiging heeft gekregen voor een coronavaccinatie bij de 

GGD, maakt een afspraak via het landelijke telefoonnummer in de uitnodigingsbrief. Bij het 

maken van de afspraak kan degene – op basis van beschikbaarheid – zelf kiezen naar welke 

locatie hij/zij gaat. Meer informatie GGD Hart voor Brabant vaccineert doelgroepen op basis 

van de landelijke vaccinatiestrategie. Op www.coronavaccinatie.nl staat een tijdlijn welke 

doelgroep wanneer aan de beurt is voor een vaccinatie. Ook is daar algemene informatie te 

vinden. Voor vragen over de coronavaccinaties of het coronavirus is het landelijke nummer 

0800-1351 (dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur) beschikbaar. 
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