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Vieringen in 2020 
 
Allerzielenviering,  1 November  15.00u 

Nachtmis,    24 December  vervallen 
Gezinsviering,   26 December  10.30u 
 

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

 
 
 

 

 

Beste mensen normaal gesproken zijn we in deze tijd volop bezig met de 
voorbereiding voor de kerstviering,het maken van de jaaragenda voor het 

komende jaar en het maken van het jaarverslag. Maar jammer genoeg ben ik snel 
klaar met het jaarverslag van 2020 de jaarkalender van 2021 is klaar maar wat er 
door kan gaan is afwachten . Het goede nieuws is dat er begin van het jaar een 

vaccin beschikbaar is en we daarmee het virus onder controle kunnen krijgen en 
dat dan alles weer enigszins normaal kan worden . 
Momenteel zijn we  samen met de SWOGB aan het bespreken wat we weer 

voorzichtig met in achtneming van de nodige maatregelen kunnen opstarten zo 
zal er weer een begin worden gemaakt met bewegen voor ouderen op de maandag 

middag en met yoga op de donderdag de vaste deelnemers worden hier over 
geïnformeerd . 
 

Wij als bestuur willen iedereen fijne feestdagen wensen,ondanks dat dit in 
kleinen kring gevierd moet worden,en allen een gelukkig gezond en tevreden 

2021 en we hopen dat we jullie weer zo snel als het mogelijk is weer te 
begroeten bij een van onze activiteiten .  
 

 
 
 

 
Activiteiten SWOGB worden weer opgestart 

Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 17 november 
heeft het bestuur besloten alle activiteiten weer op te starten. Helaas is zingen in 
groepsverband nog niet toegestaan.  

Dit betekent dat u weer kunt gaan sporten en dansen. Ook zijn er weer 
mogelijkheden voor de soosactiviteiten en het luisteren naar muziek. Bij alle 

activiteiten zijn voorwaarden gesteld om de kans op verspreiding van het virus te 
verkleinen. 
De docenten en de coördinatoren van deze seniorenactiviteiten zijn op de hoogte   

van de voorwaarden. 
Deelname is tot 1 januari 2021 gratis. Dus neem je kans om elkaar te ontmoeten 
en/of onder leiding van een docent te bewegen. 
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Bewegen blijft belangrijk 

 
In deze tijd kan of wil niet iedereen gebruik maken van het regulier 
bewegingsaanbod bij de SWOGB. Er worden door de overheid maatregelen 

getroffen, soms treft het bestuur maatregelen én er zijn ook senioren die de 
drukte liever niet opzoeken. Zij kiezen liever voor alternatieve activiteiten. 

Belangrijk is dat u kiest wat bij u past én dat u in beweging blijft. 
 
Alternatieve bewegingsactiviteiten in en rondom het huis 

 “Nederland in Beweging” voor als u redelijk goed mobiel bent: iedere dag op TV     
NPO 1 om 10.15  

 “Beweeg mee” op TV bij Omroep Land van Cuijk: iedere dag om 10.30 en 
15.30. 

Het aanbod is gericht op mensen die wat rustiger willen bewegen. En het kan 
ook op de stoel. 

 “De Ommetje app” van de hersenstichting, ontwikkeld met Erik Scherder. Elke 

dag een wandeling maken is goed voor je mentale en fysieke gezondheid. Je 

kunt er individueel gebruik van maken maar ook in groepsverband. Sommige 
docenten gebruiken het bijvoorbeeld met de groep. Wilma Huijbers, een 
bewegingsdocent: “Het gaat om de tijd die je aan een wandeling besteedt en 

niet om de afstand. En dat maakt het voor meer mensen toegankelijk. Met een 
groep geeft natuurlijk meer motivatie en beweegplezier.” Nieuwsgierig naar hoe 
het werkt? Googel maar eens naar www.hersenstichting.nl/ommetje. Heeft u 

hierbij hulp nodig, er is vast wel iemand in uw netwerk, die u hierbij kan 
helpen. 

 
 
“Samen bewegen is ook elkaar ontmoeten” 
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Peuteraanbod 't molentje 

wo 11-11-2020 

 

Peuteraanbod ’t Molentje in Vortum-Mullem officieel geopend! 

Afgelopen dinsdag is peuteraanbod ’t Molentje in Vortum-Mullem feestelijk geopend. 
Om 8.30 uur werden alle peuters met hun ouders welkom geheten door Tiny van 
Engelen, manager van de opvanglocatie. Zij onthulde samen met de peuters en 

pedagogisch medewerker Cindy van Westerveld het bord met de naam van het 
peuteraanbod. Daarna was er op de speelplaats tijd voor koffie/thee met wat lekkers 

en konden de aanwezige ouders één voor één even een kijkje nemen op de groep. 
Toen alle papa's en mama's uitgezwaaid waren mochten de peuters in hun groep gaan 
spelen en ontdekken wat er allemaal te zien en te doen is. Al heel snel voelden alle 

peuters zich op hun gemak en speelden ze alsof ze al jaren bij ‘t Molentje komen. 
Na de eerste ochtend gespeeld te hebben gingen alle kinderen met een Spring-

rugzakje met daarin een paar leuke verassingen naar huis. Wij wensen alle peuters 
een fijne leerzame speeltijd toe bij peuteraanbod ’t Molentje! 

 
oude schoenendoos 

wo 11-11-2020 

 
 

 

Hierbij een aanbieding van de Sint 
Zodat u een mooi cadeautje vindt 

Voor iemand die u een mooi boek kunt laten lezen 
Verboden Gebied, Grenzen verlegd, 

Een mooi aanbod zoals gezegd 
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U kunt dit op onze site bestellen iedere dag 
Sint hoopt dat hij dit setje in uw schoen stoppen mag. 

  
  
Hierbij een zonnige foto aan de Maas. Waar weten we niet. Weet u het? 

Geef het door dan kunnen wij de goede tekst erbij zetten en is er weer een onbekende 
foto benoemd 

 
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 
 
 

 
  

Maasziekenhuis Pantein 

wo 11-11-2020 

Innovatie bij het lokaliseren van borstkankertumor 

Maasziekenhuis Pantein loopt voorop met nieuwe technologie 
  

Maasziekenhuis Pantein is een van de eerste ziekenhuizen die start met een innovatieve 
technologie bij het lokaliseren van een borstkankertumor: pintuition-marker-techniek. 
Deze techniek is patiëntvriendelijker, preciezer en effectiever. 

Magnetisch zaadje lokaliseert de tumor 
Voor patiënten met borstkanker die een borstsparende operatie ondergaan is het 

belangrijk om de tumor zo goed mogelijk te lokaliseren. Met de nieuwe pintuition-marker-
techniek wordt gebruik gemaakt van een magnetisch zaadje. Dit zaadje kan ruim vóór de 
operatie heel precies door de radioloog in de tumor worden geplaatst zonder dat de 

patiënt daar last van heeft. De patiënt komt met het geïmplanteerde magnetische zaadje 
op de dag van de operatie naar het ziekenhuis en kan vervolgens direct geopereerd 

worden. Dit geeft de patiënt op de operatiedag minder stress en minder kans op 
complicaties. 
  

Verlost van nadelen 
Bij de oude methode brengt de radioloog bij de patiënt een ankerdraad in de borst. Dit 

gebeurt op de dag van de operatie. Dit kan voor patiënten oncomfortabel en/of pijnlijk 



7 

 

zijn. Bovendien bestaat bij deze methode altijd de kans dat de draad verschuift waardoor 
de operatie niet goed uitgevoerd kan worden. Met de nieuwe methode bij het 

Maasziekenhuis zijn deze nadelen verleden tijd. 
 
Op de millimeter nauwkeurig  

Met de innovatieve pintuition-marker-techniek weet de chirurg tot op de millimeter 
nauwkeurig waar de marker zich in de borst bevindt en kan hierdoor preciezer en 

effectiever opereren. “Pintuition is gemakkelijk te gebruiken en een echte verbetering 
voor de patiënt”, aldus Janneke Berlage, oncologisch chirurg. De nieuwe techniek is 
bedacht en ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Sirius Medical, gevestigd op de High 

Tech Campus in Eindhoven. Het Maasziekenhuis is er trots op om deze vernieuwende 
methode als een van de eerste ziekenhuizen te gebruiken. 

 
 
 

Start enquete nieuwe gemeente Land van Cuijk 

vr 13-11-2020 

Start enquête nieuwe gemeente Land van Cuijk 

  
Op maandag 16 november start een online enquête voor de inwoners van de toekomstige 
gemeente Land van Cuijk. Gevraagd wordt onder andere wat inwoners belangrijk vinden 

in hun dorp en hoe zij met de gemeente willen samenwerken. Deze enquête staat op 
www.gemeentelandvancuijk.nl. 

  
De informatie die met de enquête wordt opgehaald, is onderdeel van het advies over het 
inrichten van de nieuwe organisatie aan de gemeenteraad en het management. Ook 

wordt deze ingezet om te kijken op welke manier inwoners hier verder over mee willen 
praten, denken en doen. 

  
In oktober is de campagne gestart, waarin inwoners van een groot aantal dorpen van de 
gemeente Land van Cuijk vertellen waarom zij het belangrijk vinden mee te praten, te 

denken en te doen. Ook laten burgemeester Antoine Walraven en wethouder Bouke de 
Bruin weten waarom ze het belangrijk vinden dat inwoners meepraten –denken en -doen. 

  
Burgemeester Antoine Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert: “We hebben 
gekozen om samen een grotere gemeente te vormen, omdat deze grootte ons meer 

slagkracht geeft. Maar vanaf het begin hebben we ook gezegd: we doen het op zo’n 
manier, dat de 29 dorpen centraal staan en we dicht bij onze inwoners blijven”. 

  
Wethouder Bouke de Bruin, gemeente Boxmeer: “En dat betekent ook ruimte geven aan 
alle goede energie die er in dorpen en inwoners zit. We willen de nieuwe gemeente zo 

inrichten, dat er een goed klimaat is voor initiatieven van dorpen, verenigingen en 
individuele inwoners”.  

  
Inwoners die deze enquête invullen maken kans op leuke ‘echte’ Gemeente Land van 

Cuijk-prijzen. Eind december worden de prijswinnaars bekend gemaakt. 
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Bedankt namens CV de Plekkers! 

za 14-11-2020 

Beste inwoners van Vortum-Mullem, 
 

Namens CV De Plekkers willen we jullie hartelijk BEDANKEN voor het 
stemmen op onze vereninig bij de Rabo Clubsupport!  
  

Door al jullie stemmen hebben we een bedrag van € 473,85 mogen 
ontvangen! 

 
Een heel mooi bedrag waarmee we onze jeugd in het nieuw kunnen 
steken voor het volgende seizoen wanneer we wél weer carnaval kunnen 

vieren! 
 

Verder was het mooi om te zien dat afgelopen woensdag zo links en rechts de 
Plekkersvlag uit hing, namens het bestuur, dankjewel allemaal!! 
 

  

 

 

Bedankt !! 

wo 18-11-2020 
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MFA KNILLUS en CORONA per donderdag 19 november 

di 17-11-2020 

 
 

 

Hallo Vortum-Mullem, 

 
In vervolg op onze eerdere berichtgeving rondom Corona&KNILLUS hebben we, n.a.v. de 
persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge namens het kabinet van vanavond 

17.11.2020, het volgende te melden vanuit het bestuur van MFA KNILLUS;  
 

KNILLUS blijft de richtlijnen van overheid en RIVM strikt volgen. 
 
Dit betekent dat we: 

 Per a.s. donderdag 19 november de deuren van KNILLUS weer openen voor 
verenigingen en andere gebruikers; 

 Opening onder voorwaarde van het strikt hanteren van de RIVM- en 

overheidsregels (dus sowieso max. 30 bezoekers, 1 1/2 meter afstand en de 
andere hygieneregels; 
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 Bar en keuken blijven dicht. 

Laten we ons blijvend aan alle afspraken en regels blijven houden; da's de snelste manier 
om weer meer ruimte te krijgen samen! 

 
Namens bestuur MFA KNILLUS, 
Maarten Ebben – Voorzitter 
 

 

 

 

 

 

Piet in Vortum-Mullem! 

ma 23-11-2020 

Hallo, 
 

Helaas kon de Sint dit jaar ivm de corona maatregelen niet aanwezig zijn. Maar 
konden  er gelukkig wel drie Pieten naar Vortum-Mullem komen. De kinderen hadden een 
welkomstkleurplaat gekleurd en voor op hun raam gehangen, zodat de Pieten wisten waar 

ze moesten zijn.  
 

De Pieten wisten de jeugd van jong tot oud te verblijden met een bezoek. Het waren 
mooie momenten. Er werd op de deuren en ramen geklopt, er kwamen vrolijke gezichten 
naar buiten met een kleurplaat of met gezang.  

 
De Pieten klommen zelf omhoog op de daken. 

 
Wij als commissie vonden het een eer om bij deze mooie dag aanwezig te zijn en hopen 

volgend jaar weer op een mooie intocht. 
 
Kijk snel in het fotoalbum in deze site voor ALLE foto's!  

 
Tot volgend jaar!  

Namens de Sinterklaascommissie, 
Ineke, Manuela, Suzanne en Gonny 

 
Onze lieve vrouwe parochie 

wo 11-11-2020 

Nieuwsbrief 13 en 14 kunt u downloaden via de site: 

www.vortum-mullem.info  

 

http://www.vortum-mullem.info/
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande 

sponsoren. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 


