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Wij wensen U een gelukkig en vooral gezond 2021 toe. 

Pas goed op elkaar! 
 

Februari 2021 

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

 

 
 

Jaargang…..  39 

Nummer ….. 01 

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


2 

 

Vieringen in 2021 
 
 

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

 
 

KBO nieuws 
 
Beste mensen na bijna 1 jaar met de nodige maatregelen, had we 

graag willen melden dat we weer kunnen starten met de activiteiten 
maar dat  zit er nog niet in momenteel zijn er de strengste 

maatregels zo als avondklok,maar 1 persoon op bezoek per dag etc. aan de 1,5 meter 

afstand is inmiddels gewoon goed geworden ook het vaccineren wil niet echt vlotten 
.De voor uitzichten zijn dat in het begin van de zomer de meeste mensen 

gevaccineerd zijn en we willen de jaarvergadering dan ook plannen op 15 oktober . 
Het jaarverslag 2020 is kort maar wil  u deze  niet onthouden en staat verder op in 
dit blad . 

We hopen dat jullie de komende tijd gezond door komen en we elkaar weer spoedig 
kunnen ontmoeten . 

 
 

Jaarverslag 2020 KBO afdeling Vortum Mullem 

 
Dit jaarverslag is heel anders dan de andere jaren 12 maart werden we opgeschrikt 
door het coronavirus en ging het land in lockdown en alle activiteiten konden geen 

doorgang vinden. De jaarvergadering werd afgezegd en er werd een nieuwe datum 
gekozen maar ook deze kon ondanks de 1,5 meter afstand geen doorgang vinden dit 

met goedkeuring van het hoofdbestuur . De enige activiteiten die sporadisch plaatsen 
vonden in de zomer maanden waren bewegen voor ouderen, Yoga, jeu de boules en 5 
maal kaarten, maar door alle maatregelen was dit niet altijd even gezellig . Maar we 

zijn hoopvol dat in de zomer weer alles normaal word en we weer van alles kunnen en 
mogen organiseren, 

 
In 2020 is er 1 lid overleden  Leny Weijers van de Cruysen .Onze afdeling heeft 
momenteel 82 leden dit blijft de laatste jaren vrij stabiel maar we willen in de 

komende jaren enkele acties organiseren om meer leden te werven .De opsomming 
van de activiteiten zijn zeer summier, we hebben 2 keer gegeten met 60 PLUS aan 
tafel, bewegen voor ouderen met een bezetting van14 deelnemers onder leiding van 

Dedde Hoekstra heeft de spieren soepel gehouden door 18 middagen binnen en 
buiten hun oefeningen te doen .De yoga onder leiding van Camilla Brouwer kende 

een kleine groei naar 8 deelnemers maar kon maar een enkele keer door gaan .De 12 
jeu de boules spelers hebben 14 maal hun balletje gegooid, de kaarters hebben 12 
maal hun hobby kunnen beoefenen . 

Ook hebben we 19 september mee gedaan aan de Nationale Opschoondag en hebben 
de leden op onze vereniging bij Rabobank clubactie gestemd waar voor onze dank . 

 
We hebben als bestuur de leden een hart onder de riem gestoken door met Pasen dag 
van ouderen en met kerst een klein presentje te overhandigen . 

 
Al met al een bewogen jaar dat we niet snel zullen vergeten . 
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19-01-2021   

Zo maar ter informatie!! 

 

…..EEN WETENSWAARDIGHEID……. !!! 

Pieter Omtzigt     U hebt gezien en vaak gehoord op de TV de discussies in de Tweede 

Kamer of in de pers over b.v. het vliegtuigongeluk MH17 waarbij 298 passagiers helaas zijn 

verongelukt. Het is Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt die zich daar heel indringend mee bezig 

heeft gehouden. Hij is ook zeer deskundig o.a. met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de 

Pensioenen en zeker jaren actief geweest om de “ellende” m.b.t. kinderopvangtoeslagen bij 

het Kabinet en collegae Kamerleden aan de kaak te stellen. Dit heeft uiteindelijk (16 januari 

2021) tot de val  

van het gehele kabinet geleid zoals jullie zeker wel hebben meegekregen. 

WAAROM DEZE INLEIDING? 

                      
Woning van Mevrouw Lemmens-van de Brand eigenaresse van bedrijfspand dat door familie Omtzigt was gehuurd. 

Voorstaande nieuwere woning voor de schuur was er toen nog niet en achterste deel is gesloopt. 

Onderstaande huurwoning was de laatste jaren de woning van Opa, Piet en Ria Omtzigt. 
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In het “Sonnekempke” aan de Sint Cornelisstraat heeft lang mevrouw Alberta Lemmens- van 

den Brand alleen gewoond. Los daarbij stond een schuur en voorin heeft de familie Barten-

Hendriks gewoond. In 1957 verhuisde deze familie naar de woning/bedrijf van Sjef Rijnen aan 

de Beukenstraat in Vortum-Mullem. Op dat moment kwam in de schuur van mevrouw Lemmens-

van den Brand de familie Omtzigt-van Saasse wonen. Zij runde daar het agrarisch bedrijfje. 

(Thans woont daar René Jacobs). In 1964 stopte zij met het “boeren” en zijn toen op Luinbeekweg 8 

in Vortum-Mullem gaan wonen. Dochter Ria Omtzigt (voor inwoners van Vortum-Mullem 

roepnaam Marietje) heeft later in Boxmeer gewoond, waar zij op 48 jarige leeftijd is overleden. 

Ria is gecremeerd en haar Urn staat op het kerkhof in Emmeloord, waar haar broer Jo woonde.  

 
Mevrouw Omtzigt-van Saasse is overleden 1 januari 1962. Zoon Piet is op 25-jarige leeftijd op 

14 oktober 1966 overleden en de heer Jacobus Omtzigt is op 6 juli 1970  

overleden. Alle drie liggen begraven hier op het R.K. Kerkhof in Vortum-Mullem.  

                       
   Op 13 januari 2021 is daarop een nieuw Kruisbeeld geplaatst. 

WAT IS WELLICHT HET TOEVALLIGE OF…….. HET WETENSWAARDIGE? 

Pieter Omtzigt is in de Tweede Kamer van 2015 t/m 2020 o.a. fractiegenoot geweest van Erik 

Ronnes. In mei 2020 heeft Erik Ronnes de Tweede kamer verlaten omdat een beroep op hem 

werd gedaan om Gedeputeerde te worden in de Provincie  

Noordbrabant. 

Opa van Pieter Omtzigt en de opa van Erik Ronnes hadden 60 jaren geleden vaak contact 

met elkaar. Het ging dan nooit over luxe problemen (want men had het niet “breed”), maar wel over 

hoe de “touwtjes” aan elkaar te knopen. Wat zouden deze twee destijds in Vortum-Mullem 

wonende opa’s (hoe bescheiden ook) het prachtig gevonden hebben dat hun twee kleinzoons 

jaren collega’s en partijgenoten in de Tweede Kamer  waren. De vader van Pieter Omtzigt was 

bij de verhuizing naar Vortum-Mullem ook mee verhuisd, maar was een aantal jaren intern op 

het seminarium in Uden.  

 

Deze beknopte informatie is mede tot stand gekomen door (oud)Vortummers; Ineke van 
Bree-van den Bosch (in haar jeugd buurmeisje van Omtzigt.)  Miep en Jan van Uden-van 
Loon die veel op papier hebben vastgelegd over Vortum-Mullem en zijn inwoners en 
ondergetekende.  
 
Jan Ronnes 
Pastoorsbiest 1 

5831 HJ  Boxmeer 

Gsm:  06 – 53 50 65 36 

E-mail: jan@ronnes.eu 

 

mailto:jan@ronnes.eu
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www.Vortum-Mullem.info 
 
 

Dorpsraad nieuws 

do 31-12-2020 

Hallo Allemaal, 

  
Met nog een paar uur te gaan is dit rare corona jaar bijna ten einde. Normaal 
gesproken zouden we komende maandag onze nieuwjaarsborrel hebben waarin we 

terugblikken op het afgelopen jaar en ook proberen vooruit te kijken. Maar zoals 
zoveel dit jaar, kan dit helaas niet door gaan. 

  
Ondanks dit rare jaar  is er toch behoorlijk wat gebeurd het afgelopen jaar in Vortum-

Mullem. Denk daarbij aan de woningbouw in Bosch-Akker en Molenhof, de heropening 
van de peuterspeelzaal, aanleg van bijenhotel en bloemenveld St hubertusstraat. En 
er is natuurlijk veel werk verzet door onze werkgroep Zorg en Welzijn, om de ouderen 

in deze tijd wat bij te staan. 
  

Maar natuurlijk kenmerkt zich dit jaar door de vele dingen die niet doorgaan, geen 
huiskamer, geen kermis, geen KNILLUS verjaardag en ga zo maar door. 
Hopelijk kunnen we dit het komende jaar weer oppakken. Er staat in ieder geval weer 

van alles op stapel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanpak van de St 
Corneliusstraat ( niet vergeten de enquête in te vullen, die op VM.info staat) die 

eindelijk dit jaar gaat plaatsvinden. 
  
Namens de dorpsraad wens ik jullie allemaal het allerbeste toe  in 2021 en hopen 

jullie volgend jaar gewoon weer te begroeten op de vergaderingen. 
  

  
Met vriendelijke groet, 
  

Peter van Bree – Dorpsraad Vortum-Mullem 
 

 

 

Toch een optocht in 2021! #optochtje 

zo 03-01-2021 

 

Hier horen de Plekkers toch ook in voorbij te 
komen!! 

Wie doet er mee?? 

 
 

 
 
Miniatuur Optochtje: doe je mee? 

Toch nog een beetje carnaval, dat zou leuk zijn voor jong en oud. Daarom is er in het 
Land van Cuijk #optochtje 2021. Met dit idee van enkele samenwerkende 

Carnavalsverenigingen maken we samen een kleine versie van een Optocht. Met 
Playmobil, hout, Lego, papier maché, K’nex en andere materialen maken we samen 
een vrolijke optocht die dwars door onze TV studio gaat rijden. Dat zetten we op film 

en zo kan iedereen zondag 14 februari vanaf 14.00 uur via Omroep Land van Cuijk 
thuis meegenieten van #optochtje 2021. 

http://www.vortum-mullem.info/
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Vorig jaar al in Tilburg! Nu in het Land van Cuijk 
Vorig jaar kon de optocht in Tilburg vanwege de storm niet doorgaan dus maakte CV 

Tis Veur Mekoar al voor de grap een filmpje van een mini-opstoetje. Dit jaar gaan zij, 
net als wij, voor ‘echte’ carnavalswagens. Wij hebben contact gehad met de 
organisatie in Tilburg en mogen van ontdekstation013 ons eigen #optochtje laten 

rijden door het Land van Cuijk. 
 

Wij maken voorbeelden 
We doen een oproep aan alle Bouwgroepen, Blaaskappellen, Carnavalsverenigingen, 
inwoners en Land van Cuijkse basisscholen om een wagen(tje) te maken. Wij kunnen 

jullie hierbij helpen. We gaan filmpjes maken met instructies om een simpele wagen 
te bouwen van bijvoorbeeld Lego, melkpakken of andere materialen. Een leuke, 

creatieve opdracht, die straks ook nog echt in het #optochtje te zien is! Deze filmpjes 
delen we via het youtube kanaal van de klotstèkers. Helemaal super als je met 
Playmobil figuren werkt (maatvoering), want die gebruiken we ook voor het publiek! 

 
Opgeven voor 16 januari a.s. 

We zijn nu samen met de initiatiefnemers aan het inventariseren wie er willen 
meedoen. Heb je interesse, stuur dan voor 16 januari a.s. een mailtje 
aan optochtje@gmail.com of vul het aanmeldformulier in 

op https://forms.gle/868xPAJd7KAEfPJh6 
Na aanmelding krijg je meer informatie over waar, wanneer en hoe je jullie inzending 

kunt aanleveren en hoe het #optochtje van de gemeente Land van Cuijk er uit gaat 
zien. Meld je ook aan via facebook: https://fb.me/e/3csB55FRv 
De organistatie is opgestart door de Klotstèkers uit Wilbertoord, Dun Uutlaot uit Sint 

Anthonis en De Bellebloazers uit Rijkevoort. Maar alle carnavalsverenigingen uit de 
nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn welkom om deel te nemen! 

Heb je vragen? Neem dan contact op met de Werkgroep, 
via optochtje@gmail.com Ons doel: Toch unnen Optocht in 2021! 

 

 

 

Plus Verbeeten Bedankt 

vr 08-01-2021 

 
 
Tijdens dit vreemde coronajaar, komen ook mooie initiatieven tot stand. Wegens de 

strengere maatregelen kon een geplande oliebollenactie van Fanfare st Cornelius niet 
doorgaan. Gelukkig schoot Plus Verbeeten te Vierlingsbeek te hulp. Zij hebben op 

oudjaarsdag oliebollen gebakken en verkocht, de winst van de actie werd verdeeld 
over 3 verenigingen. Waaronder onze Fanfare. Inmiddels hebben we het mooie bedrag 
van ruim €200,- in ontvangst mogen nemen. Wat natuurlijk mogelijk is gemaakt door 

alle mensen die deze heerlijke oliebollen gekocht hebben. 
 

Wij willen alle kopers heel hartelijk bedanken voor hun aankoop en daarmee hun 
steun voor onze vereniging! 
 

en natuurlijk Plus Verbeeten bedankt voor het mogelijk maken van deze actie! 

http://optochtje@gmail.com/
https://forms.gle/868xPAJd7KAEfPJh6
https://fb.me/e/3csB55FRv
http://optochtje@gmail.com/
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MFA KNILLUS en CORONA per 13 januari 2021 

di 12-01-2021 

Hallo Vortum-Mullem, 

 
In vervolg op onze eerdere berichtgeving rondom Corona&KNILLUS hebben we, n.a.v. 

de persconferentie van Mark Rutte van vanavond 12 januari 2021, het volgende te 
melden vanuit het bestuur van MFA KNILLUS;  
 

KNILLUS blijft de richtlijnen van overheid en RIVM strikt volgen. 
 

Dit betekent dat we: 

 De deuren van MFA KNILLUS volledig gesloten houden tot 9 februari 2021.  
 Tot nader order - in ieder geval tot 9 februrai 2021 - zijn er geen activiteiten in 

MFA KNILLUS. 

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

Blijf gezond allemaal. 
 

Namens bestuur MFA KNILLUS, 
Maarten Ebben - Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Weer veel geboortes in Maasziekenhuis 

wo 13-01-2021 

Weer veel geboortes in Maasziekenhuis 

  
Wat is er mooier dan nieuw leven… Het hele jaar worden er bijna dagelijks baby’s 
geboren in Maasziekenhuis Pantein. In het afgelopen jaar 2020 ging het om 1011 

bevallingen, waarvan twaalf tweelingen. In totaal zagen in het Maasziekenhuis 1023 
baby’s uit het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg het levenslicht. 

  
Bevalbad populair 

De bevallingen vinden plaats onder begeleiding van de eigen verloskundige, de 
klinisch verloskundige of de gynaecoloog. Zo’n honderd vrouwen kozen ook in 2020 
weer voor een bevalling in een van de speciale bevalbaden. 

  
Populairste namen 

De populairste naam bij de jongens in 2020 was Guus gevolgd door Siem en Finn. Bij 
de meisjes was dat Liv, dan Yara en Evi en als derde Anna. 
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Vroegsignalering van schulden 

wo 13-01-2021 
 
 

 

Vroegsignalering van schulden 
Gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening 
 

Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) 
ingegaan. Met deze wijziging krijgen gemeenten de verplichting om actief hulp te 
bieden aan inwoners met betaalachterstanden, in plaats van dat zij zelf aan de bel 

trekken. 
  

Het doel van de gewijzigde wet is dat (hogere) schulden worden voorkomen en dat de 
gemeente op tijd in contact komt met inwoners die nog niet in beeld waren. 

Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Schulden kunnen iemands leven volledig 
overnemen. Het kan iedereen overkomen. En naarmate de schulden groeien, worden 
ook de zorgen groter. De hulp die geboden wordt kan variëren van 

schuldhulpverlening tot maatschappelijke/sociale steun. We zetten ons in om 
(verdergaande) incassomaatregelen, afsluitingen, bronheffing en huisuitzettingen 

zoveel mogelijk te voorkomen.” 
  
Hoe werkt het? 

Woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven zijn vanaf 1 
januari verplicht om achterstanden van hun klanten te melden bij de gemeente. 

Wanneer signalen wijzen op schulden of een groter risico op schulden, heeft de 
gemeente de plicht om actief hulp te bieden. Via een huisbezoek of telefonisch wordt 
contact gelegd. Vervolgens gaan een medewerker van schuldhulpverlening 

(PLANgroep) en een maatschappelijk werker van Sociom met u het gesprek aan. Het 
eerste contact is gericht op het bepalen van de problematiek en het aanvaarden van 

hulp, eventueel op maatschappelijk/sociaal vlak. 
  
Opschorting 

Wanneer u de hulp accepteert, wordt een incassoproces opgeschort, voor in principe 
30 dagen. In die 30 dagen wordt gekeken naar een snelle oplossing of nadere 

afspraken, bijvoorbeeld een betalingsregeling of schuldhulptraject. Als er geen 
behoefte is aan hulp, wordt het vroegsignaleringstraject gestopt. De signaalpartner 
start het incassotraject dan weer op. 

  
Cijfers in de gemeente Boxmeer 

In 2015 had 4,5% van de huishoudens in de gemeente Boxmeer geregistreerde 
schulden. Inmiddels ligt dit percentage bijna op 5% (landelijk 8,3%). Gezien de 
impact van het coronavirus is het reëel dat het aantal huishoudens met risicovolle of 

problematische schulden de komende jaren opnieuw zal stijgen. Reden te meer om te 
starten met vroegsignalering van schulden, om daarmee escalatie van problemen te 

voorkomen. 
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Vrienden van het maasziekenhuis 

wo 13-01-2021 
 

Virtual reality-bril voor kinderen tegen angst en pijn 
  

Emoties als angst, verdriet en pijn zien we natuurlijk 
liever niet op de kinderafdeling van Maasziekenhuis 
Pantein. Maar wanneer ze toch voorkomen kunnen 

kinderverpleegkundigen en medisch pedagogisch 
zorgverleners een Virtual reality-bril inzetten om angst 

en pijn te bestrijden. De Vrienden van het 
Maasziekenhuis financieren twee brillen voor de duur 
van een jaar. 

  
Door Wanda Laarakkers 

  
Miriam Ebbers uit Vierlingsbeek is medisch pedagogisch zorgverlener op de 
kinderafdeling in het Maasziekenhuis Pantein. “Tijdens een pilot met de VR-bril zijn we 

met een kleine groep collega’s gaan kijken hoe deze precies werkt. Het is belangrijk 
dat we zelf goed weten hoe de bril werkt en wat deze kan. Langzaam raken meerdere 

verpleegkundigen ermee bekend.” 
  

Sinds de samenwerking met de Maartenskliniek verblijven er regelmatig tieners op 
afdeling C4 van het Maasziekenhuis. Door de operaties die zij ondergaan verblijven zij 
veelal in bed. “Doordat we hen de VR-bril aan kunnen bieden wanneer zij angstig zijn 

of pijn hebben, gaan we met onze tijd mee. Jongeren zijn geïnteresseerd in de 
moderne techniek en gericht op de digitale wereld. Voor deze leeftijdsgroep is de bril 

het meest geschikt. Bij jongere kinderen is de scheidslijn tussen fantasie en 
werkelijkheid dunner. We bekijken zorgvuldig per kind of het iets toevoegt, en of het 
zinvol is. Als een kind het spannend vindt bloed af te nemen, dan kan deze de bril 

opzetten wanneer deze handeling verricht wordt.” 
 

 

 

Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje 

wo 13-01-2021 

Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje van de 

SWOGB neemt afscheid van Mia Bloemen  
 
Eind van het jaar is Mia Bloemen gestopt 

als coördinator Tafeltje Dekje voor 
Overloon, Vierlingsbeek, Maashees, 

Holthees, Vortum-Mullem en Groeningen. 
Zij heeft dit 20 jaar gedaan met veel inzet 
en betrokkenheid naar onze gebruikers. 

Zeker het afgelopen jaar was het wel eens 
aanpassen vanwege Corona. Toch is het 

steeds gelukt dat al onze gebruikers op tijd 
hun warme maaltijd bezorgd kregen. Zodra de omstandigheden dit toelaten zal van 
haar op gepaste wijze afscheid genomen worden. Ook haar man Gerrit was af en toe 

als invaller bezorger; ook Gerrit bedankt. 
De nieuwe coördinator voor de hierboven genoemde plaatsen wordt: 

Elly Verdijk-Verbeeten uit Vierlingsbeek; Tel.: 0478 631235 of 06 41307051. 
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Bezorgen, iets voor mij? 
Onze vrijwilligers/bezorgers doen dit 1 x per ca. 6 weken een hele week (7 dagen) en 

hiervoor ontvangen ze een onkosten- kilometervergoeding. De meeste van onze 
vrijwilligers rijden met twee personen, sommigen rijden alleen. Momenteel zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die ons team komen aanvullen. Je bent totaal ca. 1 uur 

onderweg. Heb je geen auto dan kun je altijd met iemand meerijden. De maaltijden 
worden bezorgd in Overloon, Vierlingsbeek, Maashees, Holthees, Vortum-Mullem en 

Groeningen. 
Voor vragen of voor meer informatie: 
Coördinator: Elly Verdijk-Verbeeten of Greet Buunen-van Dijk Tel.: 0478 852114 of 06 

43949278. 
 

(op de foto Links Mia Bloemen, in het midden wethouder Willy Hendriks-van Haren en 
Rechts bezorger Jan Wouters uit Maashees) 

 

 

 

 

Bedankt 

wo 13-01-2021 

Langs deze weg willen wij iedereen 
bedanken voor de mooie felicitaties in 

welke vorm dan ook, 
die wij hebben mogen ontvangen ter 
gelegenheid van ons 60 jarig huwelijk. 

Ondanks dat we het niet echt konden 
vieren, hebben we toch van deze 

bijzondere dag genoten. 
Nogmaals bedankt. 
Theo en Tonny Peeters-Claassen. 

 

 

 

Nieuws van de jeugdcommissie! 

zo 17-01-2021 

Jongens en meisjes, Plekkers! 

 
Er is nieuws van de jeugdcommissie, zou er toch íets van Carnaval gevierd kunnen 
worden dit jaar? 

 
Klik snel op onderstaande link! 

 
https://youtu.be/WOH8MTr0deE 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/WOH8MTr0deE
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Aan de slag om het carnavalsgevoel toch een beetje te krijgen! 

di 19-01-2021 

Om het carnavalsgevoel niet helemaal kwijt te raken, voor jong en oud leuke 

activiteiten bedacht door de jeugdcommissie! 
Zie bijlage voor de kleurplaat!  
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Sociom vraagt aandacht voor belang van vrijwilligers  

do 21-01-2021 

Sociom vraagt aandacht voor belang van vrijwilligers en 

brengt glossy uit 
Aanhakend op campagne NOV ‘Mensen maken Nederland’ 

 
 
De samenleving verandert. De zorg van ouderen verschuift 

van professionals naar mantelzorgers. Van bejaardentehuizen naar langer thuis wonen. 
Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. De komende jaren groeit de groep 

senioren explosief en tegelijkertijd is er sprake van ontgroening. Daar bovenop komt nu 
de coronacrisis en steeds toenemende eenzaamheid onder iedere leeftijdscategorie. Hoe 
kan dit zorgvraagstuk worden aangepakt? Het antwoord: met de inzet van vrijwilligers. 

Vrijwillige inzet is iets voor iedereen, voor alle leeftijden en alle agenda’s. En het levert 
ook de vrijwilliger zeker wat op! Dat brengt Sociom aan het licht door aan te sluiten bij de 

campagne ‘Mensen Maken Nederland’ van het NOV én door het uitbrengen van een 
speciale Glossy. 
  

Professionele zorgmedewerkers kunnen samen niet meer tegemoetkomen aan de enorme 
hulpvraag van de maatschappij. Vrijwilligers kunnen hen ondersteunen. Samen kunnen 

we hulpvraag en –aanbod in kaart brengen, naar elkaar omkijken, een praatje maken, 
elkaar helpen met klusjes in het huis of in de tuin, noem maar op. Stichting Sociom – 

welzijnsorganisatie in het Land van Cuijk en West Maas en Waal – houdt zich bezig met 
vrijwilligersinzet. In het kader van het Nationale Jaar van de Vrijwillige Inzet wil ook zij 
graag vrijwilligers in het zonnetje zetten en vrijwilligerswerk extra onder de aandacht 

brengen. Dit doet Sociom door een speciale Glossy uit te brengen, boordevol verhalen en 
handige informatie. 

  
De glossy 
Om zichtbaar te maken hoe leuk en veelzijdig vrijwilligerswerk kan zijn, brengt Sociom 

eenmalig een magazine uit. Hierin staan interviews met doorgewinterde krachten, maar 
ook met eenmalige vrijwilligers. Verder is het tijdschrift gevuld met een interview met 

voetbalster Kika van Es, rubrieken zoals film- en boekentips, wist-je-dat…, columns, een 
quiz en een winactie van de Boxmeerse Guido Weijers! Het tijdschrift komt begin dit jaar 
uit en zal een steentje bijdragen aan het beantwoorden van alle vragen die leven: het 

thema van deze week. 
  

Campagne ‘Mensen Maken Nederland’ van NOV 
Sociom heeft zich aangesloten bij het NOV en hun campagne ‘Mensen Maken Nederland’. 
Deze week staat in het teken van vragen. Vragen die spelen bij, misschien wel, aspirant-

vrijwilligers. Vragen die kunnen zorgen voor twijfels. ‘Wat is de meerwaarde van 
vrijwilligerswerk?’, ‘Vrijwilligerswerk, dat is toch meer iets voor gepensioneerden?’ of ‘wat 

levert mij dat dan op?’ Misschien spelen er wel meer praktische vragen. ‘Als ik vrijwilliger 
word, moet ik dan elke week aanwezig zijn? Heb ik daar wel tijd voor?’ en ‘hoe zit het met 
de verzekering?’ Hele terechte vragen. En op die vragen, wil je natuurlijk antwoord. Lees 

daarom de glossy óf ga naar www.sociom.nl/vrijwilligerspunt. Sociom staat voor je klaar 
om die vragen te beantwoorden. 

  
Over Sociom 
Sociom is een brede organisatie voor sociaal werk en werkt voor de vijf gemeenten in het 

Land van Cuijk en voor de gemeente West Maas en Waal. Sociom is er voor iedereen, van 
jongere tot senior. De sociaal werkers van Sociom brengen mensen samen, ondersteunen 

waar nodig en zijn altijd in de buurt. Zie ook www.sociom.nl. 
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Vervolg herinrichting Sint Cornelisstraat 

vr 22-01-2021 

  

Enquête Vortum-Mullem inzake herinrichting Sint Cornelisstraat 
Terugkoppeling en vervolg 

  
Dank jullie wel voor de forse respons die jullie op ons verzoek hebben gegeven om de 
enquête rondom de Sint Cornelisstraat in te vullen. Een groot aantal inwoners heeft 

dat gedaan; daarmee geven we een heel positief signaal af richting gemeente. 
  

In dit document geven we inzicht in: 
  
- resultaten van de enquête op hoofdlijnen en 

- vervolg van dit traject. 
  

Resultaten enquête op hoofdlijnen: 
  
Praktisch: 

  
Online gezet dinsdag 29 december 2020 

Offline gehaald zondag 10 januari 2021 
Geen beperking op aantal enquêtes per huishouden of IP-adres 

Verspreiding via Vortum-Mullem.info, Facebook en Dorpsblad Vortum-Mullem  
 
Totale respons is 190 ingestuurde enquêtes. Op grond van 705 inwoners c.q. 225 

huishoudens is dat 27% resp. 85%. Een meer dan prima resultaat. Het getuigt van 
een breed draagvlak vanuit de gemeenschap alsook een grote, positieve 

betrokkenheid vanuit de bevolking bij dit soort ingrijpende projecten voor het dorp. 
Temeer gezien het feit dat ruim 85% van de respondenten het initiatief tot 
herinrichting als positief bestempeld. Insteek van de enquête is primair geweest om 

de behoeften/wensen/tips vanuit de bevolking van Vortum-Mullem in kaart te 
brengen. 

  
Op hoofdlijnen gaat het dan om 3 onderwerpen: 
  

1. Verkeersveiligheid 
2. Groen 
3. Overige tips/aandachtspanten.  

Conclusies: 

  

1. Breed draagvlak en steun voor herinrichting Sint Cornelisstraat; 
2. Veiligheid, doorstroming en (groen)uitstraling moeten in balans komen; 

3. Aanvullende (remmende) maatregelen om snelheid te matigen zijn gewenst; 
4. Groenuitstraling is zeer gewenst met focus op centrum/plein en onderliggende 

perken aan de rest van de straat; 

5. Speciale aandacht voor gebied rondom school is gewenst; in dat kader is de 
roep om een andere, betere straatverlichting relevant.  

 

Aanbevelingen vanuit werkgroep/dorpsraad richting gemeente/projectteam 
herinrichting St. Cornelisstraat: 
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1. Verkeersveiligheid bij herinrichting Sint Cornelisstraat is een belangrijk issue 
voor de bevolking. Hierbij geldt dat: 

o Balans tussen doorstroming, veiligheid voetgangers, fietsers, 

omwonenden (specifiek school) is belangrijk punt van aandacht bij 
herinrichting; 

o Verkeersremmende maatregelen zijn nodig, zonder daarbij het 

(landbouw)verkeer onnodig te hinderen. 
o Veiligheid in het algemeen van de Sint Cornelisstraat verhogen door b.v.: 

 Snelheidsmeting zichtbaar te maken middels 1-2 meetborden; 
2. Verlichting optimaliseren. 
3. Groenuitstraling van Sint Cornelisstraat in het algemeen en van centrum in het 

bijzonder maximaliseren. Dit kan door: 
o Plein/park-integratie met groen te stimuleren; 

o Aan traject 1-2 groenperken te realiseren al dan niet in combinatie met 
aan te leggen wadi’s; 

o Ruimte toe te wijzen aan de route aan lokale initiatieven vanuit natuur, 

kunst of cultuur.  

 
Vervolg van dit traject:  

 
Inmiddels heeft er een overleg plaatsgevonden tussen gemeente en werkgroep. 

Hoofdonderwerp daarbij was de enquête en de uitkomsten daarvan. Vanuit de 
gemeente is enorm positief gereageerd op de grote respons en waardevolle input. De 
gemeente wil  bezien hoe de input vanuit Vortum-Mullem onderdeel kan worden van 

het te maken ontwerp. De komende 4-6 weken zullen in het teken staan van 
planvorming en (voorlopig) schetsontwerp maken. De werkgroep zal daarbij worden 

betrokken. Verwachting is dat we in de loop van kwartaal 1 van dit jaar het ontwerp 
kunnen bespreken met betrokkenen uit Vortum-Mullem. Zodra dat moment 
aanstaande is OF er iets anders te melden valt over dit project, zullen wij van ons 

laten horen. 
  

Namens de werkgroepleden Greetje de Vries en Guido Stevens, 
Maarten Ebben 
  

 

 

 

 
 

PAS OP ……..Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona 

di 26-01-2021 

 

 
PAS OP ……..Oplichters in de periode van 

vaccinatie tegen corona 
 
 

Wij willen graag een vorm van 
oplichting onder de aandacht brengen. 

Met name senioren worden benaderd door oplichters. Het gaat over een nepafspraak 
voor het coronavaccin. 
Hoe gaan de oplichters te werk? 

De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. 
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Of het is zogenaamd een gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD. 
Mensen worden gebeld om een(nep-)afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona. 

Er wordt geld voor gevraagd. 
De daders hebben op elke vraag een antwoord paraat. Ze beweren bijvoorbeeld dat 
het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast betaald worden via 

een digitaal betaalverzoek. 
Er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt.   

Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te maken. De 
coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 
Maak dus geen geld over 

 
Dit is de juiste werkwijze 

Je ontvangt voor het coronavaccin een brief van de GGD. In die brief staat een 
telefoonnummer. 
U belt zelf naar de GGD om een afspraak te maken. 

De GGD vraagt nooit geld voor coronatesten of vaccinaties.  
 

Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’ 
 
Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351. Zij zijn dagelijks (ook in 

het weekend) telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.  
 
 

 

Doortrappen tot je honderdste 

di 26-01-2021 

Doortrappen tot je honderdste, wie wil dat niet. Iedereen natuurlijk, maar helaas dit is 
niet iedereen gegeven. Niet iedereen blijft lang genoeg gezond om te kunnen fietsen, 

of men heeft al jaren niet meer gefietst, altijd de auto gebruikt en daardoor het 
fietsen een beetje ontwent. 
Ondanks dat gaan gelukkig vele 55 plussers weer op pad met de fiets, soms met de 

oude vertrouwde fiets maar tegenwoordig steeds meer met de elektrische fiets. Alleen 
of samen met je partner of fietsgroepje, maar lekker in de buitenlucht genieten van 

onze mooie omgeving. 
[Platform Veilig Fietsen - Fietsberaad] Maar zoals zoveel dingen in het leven is het 

fietsen niet zonder gevaar. Dit blijkt ook uit de landelijke cijfers, meer en meer 
fietsongevallen, zeer vaak met 55 plussers met soms zeer ernstig letsel. 
Om enkele handvaten te geven met betrekking tot “Veilig Fietsen” hebben we als 

SWOGB samen met alle ouderen organisaties en de diverse overheden een mooie 
fietstraining ontwikkeld. Deze zeer mooie, gezellige en leerzame dag gaan wij in 

Beugen, Sambeek, Holthees/Smakt en Overloon organiseren in mei/juni 2021. 
Natuurlijk alles volgens de Corona voorschriften. 
Voor wie is zo’n fietsdag nu bestemd. Velen zullen zeggen “niet voor mij, ik kan 

fietsen”. Dat we allemaal kunnen fietsen is bekend, maar fietsen we ook veilig en 
beheerst, kennen we de regels, kennen we de fiets? 

Wat gaan bijvoorbeeld doen op deze dag: 
Op de eerste plaats natuurlijk gezellig samen een aantal tips bespreken om veilig te 
kunnen fietsen, verkeersregels, snelheid, gedrag, houding enz. Daarnaast wordt u 

advies gegeven over het afstellen van uw fiets en kunt u een testparcours afleggen. 
Verder zijn er nog diverse activiteiten die op deze dag besproken, getest of 

gedemonstreerd worden. 
Als het weer meewerkt gaan we voor de liefhebbers een rondje Beugen fietsen als u 
dat wilt. 

De dag wordt afgesloten met een gezellig kopje koffie waar de dag geëvalueerd word 
en waar een dankwoord gesproken zal worden. 
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Deze dag is vanzelfsprekend niet alleen voor alle 55 plussers uit genoemde dorpen 
maar voor alle 55 plussers uit onze gemeente. Maar u bent als eerste aan de beurt om 

in te schrijven. Maak gebruik van deze unieke kans. Verdere info volgt in komende 
periode. 
Kortom, laat dit niet aan uw neus voorbij gaan, schrijf u in, voor u zijn de kosten 

slechts 5 euro. (inclusief lunch). 
Hebt u vragen:        Voor Beugen Wilma Schaminée 

                              Voor Sambeek: Martin Zeegers 
                              Voor Holthees/Smakt: Sjaar Janssen 
                              Voor Overloon: Wil Philipsen 

Of mail naar: henkroeffen@gmail.com 
 
 

 
 
 

Land van Cuijk-raad besluit over gemeentehuis in Boxmeer voor ge 

di 26-01-2021 

 

Land van Cuijk-raad besluit over gemeentehuis in Boxmeer voor gemeente Land van 
Cuijk 
 

LAND VAN CUIJK - Op 27 januari besluiten de vier gemeenteraden in het Land van 
Cuijk in een gezamenlijke raadsvergadering over de huisvesting van hun nieuwe 

gemeente. Het voorstel: één centraal gemeentehuis op de huidige locatie van het 
gemeentehuis in Boxmeer. Dit voorstel is het resultaat van zorgvuldig onderzoek en 
uitgebreide besprekingen met de gemeenteraden. 

  
Eén centraal gemeentehuis 

De herindeling tussen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill en Sint 
Hubert richt zich op een sterke, toekomstbestendige gemeente, dicht bij zijn inwoners 
en ondernemers. Daar hoort een gemeentehuis bij met dezelfde eigenschappen. De 

stuurgroep Land van Cuijk is zich bewust van het belang van de juiste keuze hierbij en 
heeft dan ook alle mogelijkheden en invalshoeken grondig onderzocht. Om als 

gemeente zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen werken, is huisvesting op één 
locatie het uitgangspunt. 
 

Eisen voor het nieuwe gemeentehuis 
De stuurgroep stelde een flink aantal eisen op waaraan de huisvesting van de nieuwe 

gemeente moest voldoen: centraal gelegen ten opzichte van de kernen en goed 
bereikbaar met de auto, het OV en de fiets. Bovendien moest het een gebouw met 
voldoende parkeergelegenheid zijn en een gebouw waar het prettig ‘binnenstappen’ is. 

Ook toekomstbestendigheid als werkplek was een maatstaf, wel vanuit de gedachte 
dat we steeds vaker plaats- en tijdonafhankelijk werken. 

  
De keuze voor gemeentehuis Boxmeer 
Met deze eisen onder de arm waren er verschillende scenario’s denkbaar: een 

bestaand gebouw dat nog geen gemeente-eigendom was, een van de bestaande 
gemeentehuizen of nieuwbouw. Bestaande geschikte gebouwen bleken er niet te zijn 

en nieuwbouw bleek verreweg de duurste optie. Het gemeentehuis van Boxmeer 
kwam na weging van alle criteria als voorkeursscenario uit de bus. Om dit 
gemeentehuis geschikt te maken, is een uitbreiding en interne verbouwing nodig. Voor 

deze verbouwing is de dienstverlening aan inwoners en ondernemers het 
uitgangspunt. 
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Tijdelijk meerdere gemeentehuizen  
De verbouwing en huisvesting in het gemeentehuis in Boxmeer vraagt tijd: circa 2,5 

jaar. De verhuizing is dus niet haalbaar voor de fusiedatum van 1 januari 2022. 
Daarom komt er een overgangsperiode waarin gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande gemeentehuizen. 

  
Bijwonen openbare vergadering Land van Cuijk-raad 

Tijdens de gezamenlijke raadsvergadering op woensdag 27 januari zullen de 
gemeenteraden, na eerdere beeld- en oordeelsvorming over de huisvesting, overgaan 
tot besluitvorming. De stuurgroep conformeert zich aan de uitkomst. Door de huidige 

maatregelen vindt de vergadering van de vier raden niet in de raadszaal plaats, maar 
digitaal. De vergadering van de Land van Cuijk-raad is een openbare vergadering 

waarbij vanuit huis meegekeken kan worden. Wilt u de vergadering bijwonen dan kunt 
u dit doen via de link 
https://channel.royalcast.com/gemeenteboxmeer/#!/gemeenteboxmeer/20210127_1 
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