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Vieringen in 2021 
 
 

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

 
 

 

 

Sluisdeuren 
 

Bij de uitbraak van het coronavirus werd een 

cohortafdeling gerealiseerd in het Maasziekenhuis 

Pantein. Dit is een plek waar corona besmette 

patiënten apart van andere patiënten verpleegd 

worden. Hierbij werden een tweetal deuren geplaatst 

waardoor een sluis ontstond. Een plek die nare 

gevoelens met zich meebracht. De deuren werden 

onlangs voorzien van mooie beschildering.  

 

Door Wanda Laarakkers 

 

“De sluisdeuren hebben ons geïsoleerd, verbonden, 

verdriet gegeven, ze brachten angst en hebben ons ook tot nadenken gezet,” vertelt Chantal 

Simons, Senior Verpleegkundige B2. “Aan de ene zijde bevindt zich de balie van de afdeling, aan de 

andere zijde de verpleegkamers. Voordat we de cohortafdeling opgaan moeten we isolatiekleding 

aantrekken. In de sluis ontdoe je dan weer van die kleding.” Chantal stapte met de vraag; “hoe 

kunnen we de deuren minder beladen maken?” naar de Vrienden van het Maasziekenhuis. “Ik 

wilde de angst voor de deuren wegnemen en ombuigen naar wat moois.” 

 

Het idee ontstond de deuren te beschilderen. Samen met haar collega bedacht Chantal wat dit dan 

zou moeten zijn. Uiteindelijk kwamen zij tot het besluit dat dit vogels moesten worden. “Naast dat 

dit past in de huisstijl, staan vogels voor vrijheid, uitvliegen en je vleugels spreiden. Maar soms 

moet je langer op je nest blijven zitten, dus thuisblijven, om dit te kunnen bereiken. Een nieuw 

gebouwd nestje moet laten zien dat we vooral samen aan iets bouwen. Kortom voor ons zitten er 

meerdere betekenissen in deze keuze.” 

 

Toen Chantals’ kinderen thuis kwamen van hun school, basisschool Laurentiushof in Vierlingsbeek 

en zeiden; hey mam, jouw Vrienden van het Maasziekenhuis waren op school, we gaan proberen 

geld in te zamelen, ontstond het idee een koppeling te maken met de sluisdeuren. “Mijn kinderen 

hebben natuurlijk mijn verdriet gezien tijdens de eerste golf en wat het met je doet als je op een 

isolatieafdeling werkt. Daarbij heb ik natuurlijk ook uitgelegd dat de afdeling verbouwd werd en 

dat er die sluisdeuren kwamen. Hoe mooi is het als ze kunnen zien wat er met hun opbrengst 

gedaan wordt, in dit geval het beschilderen van de sluisdeuren.” 
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Inmiddels zijn de deuren klaar dankzij Berry Geurts. “We zijn haar erg dankbaar. Vorige week zag 

een bezoeker niet eens meer aan de buitenzijde dat het eigenlijk een akelige sluis betrof. Wij zijn 

er dus enorm blij mee. We hopen door deze mooie zwaluwen op de deuren een hele akelige tijd te 

vergeten. Gelukkig heeft die tijd ook hele mooie collegiale vriendschappen opgeleverd. Deze 

isolatie zorgde juist voor verbondenheid. Samen staan we sterk.” 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Lieve inwoners van Vortum-Mullem,  
 

WIJ MISSEN JULLIE! 

 

Wij missen het om jullie te verwelkomen in MFA Knillus en jullie te verblijden met een vertrouwd 
avondje amusement! 
 
De afgelopen jaren hebben wij jullie verschillende producties laten zien, waar we met veel energie en plezier aan 
hebben gewerkt. Een prachtige komische musical, in samenwerking met Vomuzi, maar ook een bijzondere komische 
thriller, volledig buiten onze eigen comfort zone. Twee voor ons gewaagde keuzes, waar wij regisseur Erik Bok enorm 
voor dankbaar voor zijn. 
 

Begin vorig jaar waren we met volle moed begonnen aan een avondvullend komisch blijspel, want 
wij weten dat dit het genre is wat de meesten van jullie het liefst van ons zien.  
Helaas moesten wij de repetities, kort voor de voorstellingen, staken vanwege Covid19. Pech, zoals 
zoveel verenigingen het hebben mee moeten maken… 
 
In september zijn wij opnieuw met veel enthousiasme en nieuwe moed begonnen aan nieuw 
blijspel. Voorzien van een aantal nieuwe spelers en onder de regie van onze vertrouwde regisseur: 
Anny Broeren, die al eerder de regie voerde in onze toneelvereniging. 
 
Wij bedanken: Erik, Anny, vrijwilligers en iedereen, die zich in 2020 tomeloos heeft ingezet voor 
onze vereniging! 
Zodra het weer kan hopen wij jullie gezond en op een veilige manier te kunnen verwelkomen  voor 
een avondvullend amusement in MFA Knillus. 
 
Na de laatste berichtgeving van de overheid beseffen we nog even te moeten volhouden, ondanks 
alle onzekerheid die velen met ons ervaren.   
Wij willen iedereen, die op welke manier dan ook is getroffen door Covid19, enorm veel liefde, 
sterkte en gezondheid wensen in dit nieuwe jaar! 
 
Pas goed op elkaar!  
 
Namens alle leden van  
Vortums En Sambeeks Toneel 
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Rabobank Clubkas Campagne 

zo 29-11-2020 

 

 

Alweer even geleden mochten de leden van de Rabobank weer 

hun stem uitbrengen op hun favoriete club om zo de clubkas te 

spekken. In een jaar waarin alle verenigingen activiteiten moeten 

afgelasten door de huidige maatregelen en daardoor zelf hun 

clubkas onvoldoende kunnen spekken. Al met al juist dit jaar een 

zeer welkome actie. Ook Fanfare st Cornelius heeft meegedaan 

aan deze clubkasactie en met een zeer mooi resultaat. De leden 

van de Rabobank hebben namelijk goed gestemd op Fanfare st 

Cornelius en al deze stemmen samen zijn goed voor het mooie 

bedrag van €680,38 

  

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor hun stem. Blijf 

gezond en hopelijk mogen wij een ieder in 2021 weer 

verwelkomen op een van onze concerten of activiteiten. 

 

 
 

Update vanuit de dorpsraad 

ma 07-12-2020 

 

Update vanuit de dorpsraad maandag 7 december 

                                                                                                   

De werkgroepen aan het woord 

  

* MFA KNILLUS 

We zijn, na een korte volledige sluiting, weer open binnen de mogelijkheden. Er wordt beperkt 

gebruik gemaakt van KNILLUS door verenigingen. Veel meer dan repetities, muziekles of 

overleg in kleine groepen is op dit moment niet mogelijk. 

Financiële impact is er, maar kunnen we nog dragen. Vanuit gemeente is er  een 

hulpfonds beschikbaar gesteld; we hebben daar natuurlijk een aanvraag voor gedaan. 

Praktisch is er inmiddels zonwerende en verduisterende folie op de pui aangebracht met de 

verwachting dat daarmee én schermkijken beter wordt, maar ook de temperatuur in de zomer 

beter/minder extreem zal zijn. De speeltuin aan de achterkant van KNILLUS zal op korte 

termijn worden uitgebreid met nog een aantal speeltoestellen. Daar is met name de school (én 

de kinderen van de school) erg blij e.e.a. met dank aan Pedro Lamers! 

                            

* Wonen. 

Bouw gaat goed, 3 kapper op  Boschakker is mee gestart. Laatste 2 kapper wordt snel mee 

begonnen, mensen zijn bezig met laatste papierwerk. De 2 kapper Molenhof is zo goed als af. 

Er gaat volgend jaar begonnen worden met 2 2-kappers. Als alles meezit komen er daar nog 2 

bij. Dat zou betekenen dat er alleen nog vrijstaande kavels in beide wijken zijn. 

              

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

Henk en Anneke Jacobs  huis van Peter en Harriet van Raay 

Erik en Janine Dings huis Netje Brienen 

Mima en Dennis Scheerder huis Peter en Wilma Waals. 

                            

* Opknapbeurt St. Corneliusstraat 

Door de gemeenteraad is het budget voor aanpassing/renovatie/verfraaiing Sint Cornelisstraat 

inmiddels vastgesteld voor 2021. Positieve ontwikkeling; e.e.a. stond verdeeld over 2021 en 

2022, maar nu is het totale bedrag (ruim 6 ½ ton) dus ingeboekt voor 2021. Er is overleg 

tussen de werkgroep en het ambtelijk apparaat over de start van e.e.a. Zodra er iets meer 

duidelijkheid is, kan dit ook breder gedeeld wordt binnen DORA. Er hebben zich een aantal 

inwoners/aanwonenden aangemeld om mee te denken als het zover is. Ambitie is om bij de 

aanstaande renovatie van de Sint Cornelisstraat te proberen om ook kerkplein en 

woningbouw/BoschAkker hierin mee te nemen en te laten profiteren van het beschikbare 

budget. Is nog onderhanden werk met een werkgroep 

  

HuiskamerOmdat de Sint dit jaar geen bezoek kon brengen aan de huiskamer werden de vaste 

bezoekers van de huiskamer op 5 december verrast met een heerlijk banketstaaf en een mooi 

gedicht. Het was weer mooi om te zien hoe dankbaar de mensen waren. Verder proberen we 

telefonisch contact te houden met een paar ouderen die dit op prijs stellen en behoefte hebben 

om even te praten. Ook dit wordt erg gewaardeerd. 

  

                            

Mededelingen en ingekomen stukken 

 Inventarisatie lijstDe gemeente heeft een inventarisatie gemaakt hoe in de verschillende 

gemeente de wijk- en dorpsraden functioneren. Vortum-Mullem wordt een aantal keren 

genoemd als positief voorbeeld 

  

 Liberaal LVC op website/dorpsbladWe plaatsen op de site en in het dorpsblad geen politiek 

getinte stukken. John zal dit terugkoppelen 

  

Sports2play naar voorjaarHet bezoek aan de dorpsraad wordt uitgesteld tot na de corona 

  

Collectors item voor in gemeente gidsWe kunnen vanuit Vortum een stukje aanleveren. Peter 

gaat kijken of hij nog een stukje kan schrijven 

  

AEDLigi heeft in overleg met Joris een nieuwe AED aangeschaft op kosten van de dorpsraad 

  

WIU Uw input kunt u in de wensen- en knelpuntenlijst (WK-lijst) aangeven. Belangrijk is 

 dat wij deze voor 15 januari 2021 ingevuld van u terug ontvangen. Voor het invullen 

 van de WK-lijst kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende onderwerpen: 

•            Knelpunten verkeersveiligheid; 

•            Waar voldoet openbare niet functioneel; 

•            Vergroening / klimaat / hittestress; 

•            “Out off the box” denken; 

•            Rol WDR participatie / inzet leefbaarheidsbudget 

*            Digitale enquête online 
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Clubkasactie LVCNET 

vr 11-12-2020 

 
Hallo inwoner van het Land van Cuijk , 

 

Bijna kwart miljoen euro voor clubs  

 

117 verenigingen mogen samen bijna een kwart miljoen euro bijschrijven op hun 

bankrekening. Ze hebben dat verdiend door in 2016 mee te doen aan de Clubkasactie 

van LVCNET. 

  

In 2016 deden maar liefst 122 clubs mee aan de Clubkasactie. Zij konden sponsorgeld 

verdienen door leden en supporters te helpen bij de overstap naar glasvezel. Voor 117 

verenigingen pakt dat goed uit. Zij vullen komend jaar hun kas met bedragen tussen de 140 

en de 11.000 euro! 69 clubs krijgen meer dan duizend euro en enkele zelfs meer dan 

tienduizend euro! 

  

Clubkasactie 

De verenigingen werden destijds ingezet om glasvezel te promoten in hun dorp. In ruil 

daarvoor kregen ze voor elk gezin dat overstapt en de club nomineert een bedrag. Dit bedrag 

zou uitbetaald worden als het netwerk klaar is. Even kwam de Clubkasactie op losse schroeven 

te staan. ‘Toen E-fiber besloot het netwerk aan te leggen in het Land van Cuijk, wilde ze eerst 

niets weten van de Clubkasactie. Dat kwam omdat de actie een idee van LVCNET en de 

providers was. We hebben toen uitgelegd dat de vele klanten door ruim 380 vrijwilligers 

geworven zijn. En dat zij gezamenlijk deze clubs vertegenwoordigen’, legt LVCNET-voorzitter 

Hugo Bens uit. ‘E-fiber ging direct overstag en namen, als dank, de totale sponsoring voor hun 

rekening. Wel met de voorwaarde dat LVCNET zich zou blijven inzetten tijdens de aanleg. En 

dat hebben we gedaan!’ 

  

Uitbetaling sponsoring 

Wat iedere vereniging precies ontvangt, wordt in april 2021 bekendgemaakt tijdens een 

evenement. ‘Want we willen er wel een feestje voor alle clubs van maken. Je haalt niet zomaar 

een kwart miljoen euro op voor de Land van Cuijkse verenigingen. Dat is echt wel een 

prestatie van jewelste’, aldus een trotse Bens. Hoe en waar het evenement gehouden wordt is 

nog niet bekend. ‘We hadden dit het afgelopen voorjaar en zomer al willen doen maar toen 

heeft corona roet in het eten gegooid. Ook reserve data in het najaar moesten we cancelen. 

Onze hoop is nu gevestigd op voorjaar 2021. En langer gaan we het ook niet uitstellen. Dan 

maar een sober corona-proof evenement’. 

  

Medio 2021 klaar 

De aanleg van het glasvezelnetwerk is in volle gang. De laatste gemeenten, Grave en Mill & 

Sint Hubert, worden nu aangelegd. In de andere gemeenten worden de ‘losse eindjes’ nog 

opgepakt. In juni 2021 is het helemaal klaar. Tot die tijd stap je nog over zonder 450 euro 

activatiekosten te betalen. Deze actie loopt tot 1 juli 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

MFA KNILLUS en CORONA per 15 december 2020 

ma 14-12-2020 

 
 

 

Hallo Vortum-Mullem, 

 

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

persconferentie van Mark Rutte van vanavond 14.12.2020, 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 morgen 15.12.2020 de deuren van MFA KNILLUS weer volledig sluiten.  

 Tot nader order - waarschijnlijk tot 19 januari 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! 
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Blijf gezond allemaal. 

Ondanks alle Corona-ellende, toch fijne feestdagen voor iedereen.  

 

Namens bestuur MFA KNILLUS, 

Maarten Ebben - Voorzitter 

 

 

 

Sociom helpt 

di 15-12-2020 

Wat de effecten van corona ook zijn: Sociom helpt 

Het is een heftige tijd waarbij iedereen wordt geraakt door het coronavirus. Door eigen 

ziekteklachten of overlijden in de naaste omgeving, maar ook door de effecten van de 

maatregelen die nodig zijn om het virus te bestrijden. Bij Sociom kunnen mensen altijd terecht 

voor een gesprek, praktische hulp, advies of ondersteuning. 

  

Het coronavirus is inmiddels al maanden onder ons en dat heeft grote gevolgen voor veel 

mensen. Mensen maken zich zorgen en dat is begrijpelijk. Ze hebben geliefden verloren, 

kampen met klachten omdat ze zelf ziek zijn geweest, lopen vast omdat ze weinig kunnen 

doen, voelen zich verloren of maken zich zorgen over werk, inkomen of de toekomst. Sociom 

biedt ondersteuning en een luisterend oor. 

  

Advies, hulp en ondersteuning 

Mensen kunnen bij ons altijd terecht voor advies, hulp en ondersteuning. Of iemand nu 

behoefte heeft aan een gesprek van mens tot mens, wil praten met iemand die naar hun 

verhaal luistert of helpt om de dingen op een rijtje te krijgen. Als iemand hulp kan gebruiken, 

op welke manier dan ook, kunnen ze altijd aankloppen bij Sociom. 

  

Niet blijven zitten met zorgen 

Onze speciaal opgeleide vrijwilligers en professionals bieden ondersteuning, kijken wat iemand 

nodig heeft en helpen iemand verder. Zij kunnen helpen met praktische zaken, advies geven of 

doorverwijzen naar de juiste hulpverleners of instanties. Mensen staan er niet alleen voor. Ze 

kunnen vrijblijvend bellen of appen op het speciale corona-nummer 06-82901249 of mailen 

naar info@sociom.nl. 

  

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. 

 

 

Kerstpakketten voor eenzame ouderen 

di 15-12-2020 

Kerstpakketten voor eenzame ouderen 

  

Vrijdag 11 december deelden sociaal werkers van Sociom maar liefst 200 kerstpakketten uit aan 

eenzame ouderen in de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert. 
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De kerstpakketten kwamen van het Nationaal Ouderenfonds. Er kwam nog een kaart en een 

cadeautje van de Rotaryclub Cuijk bij en een presentje en een kaart van Sociom. Seniorenwerker 

Diny Kuppen: “De pakketten werden heel goed ontvangen. Helaas zijn veel ouderen eenzaam, 

zeker in deze coronatijd hakt dat er nog eens extra in. We bezoeken deze ouderen regelmatig voor 

een praatje. Ook bedenken we van alles om ze een hart onder de riem te steken en even wat 

afleiding te bezorgen. We hopen dat ook andere inwoners dit gaan doen. Vraag aan je buurman 

hoe het gaat, doe een (raam)spelletje met je buurvrouw, bied hulp aan of maak simpelweg een 

praatje.” 

  

Online dorpsplein tegen eenzaamheid 

Benieuwd wat jij kunt betekenen voor eenzame ouderen in jouw buurt? Kijk op 

www.eentegeneenzaamheid.nl of meld je aan op het online dorpsplein in jouw gemeente: 

www.samencuijk.nl 

www.samenmillensinthubert.nl 

www.samensintanthonis.nl 

www.samengrave.nl 

www.onsthuus.nl (Boxmeer)  

Op deze website kun je hulp aanbieden of reageren op de vraag van iemand anders. 

  

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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9 december 2020 

 

 

Vervolg enquête gemeente Land van Cuijk i.o. 

 

Nog maar 387 dagen en dan bevinden we ons in de gemeente Land van Cuijk. Het 

bouwen aan deze nieuwe gemeente gebeurt samen met de inwoners van de vier 

herindelingsgemeenten. De afgelopen weken hebben zij via een digitale enquête 

aangeven waar zij over willen meepraten in de nieuwe gemeente en op welke manier. 

Deze input vormt een belangrijke bouwsteen voor de gemeente Land van Cuijk en de 

samenwerkingsvorm met haar inwoners. 

De enquête liep van 16 november t/m 6 december. Burgemeester Antoine Walraven (Mill en Sint 

Hubert): “We gaan het gesprek aan met de inwoners om zo de dorpskracht te benutten. We 

hebben gekozen om dit onderdeel van het gesprek digitaal te voeren, omdat bijeenkomsten 

momenteel niet tot de mogelijkheden behoren. Zodra het weer kan, organiseren we bijeenkomsten 

waarbij we het gesprek voortzetten. De input die nu is opgehaald is hier onderdeel van.” 

Deelname 

In totaal hebben 1.825 inwoners deelgenomen aan de enquête. Verschillende leeftijdscategorieën 
zijn vertegenwoordigd: 

 < 20 jaar: 8 

 20 t/m 35 jaar: 238 

 36 t/m 50 jaar: 398 

 51 t/m 65 jaar: 693 
 > 65 jaar: 488 

http://www.sociom.nl/
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De verdeling tussen de gemeenten is als volgt: 

 Boxmeer: 604 

 Cuijk: 634 

 Mill en Sint Hubert: 380 
 Sint Anthonis: 207 

Wethouder Bouke de Bruin (Boxmeer): “We zien dat vanaf 20 jaar de deelname toeneemt. Dat is 

begrijpelijk, omdat jongeren vanaf deze leeftijd vaker met de gemeente te maken hebben, 

bijvoorbeeld voor starterswoningen. Het is goed dat verschillende leeftijden hun mening hebben 

gegeven. Zo ontstaat er ook een beeld dat jong en oud vertegenwoordigt. We willen iedereen 
bedanken die deze enquête heeft ingevuld.”  

Resultaten 

Op dit moment wordt de input van de enquête verwerkt. Resultaten en conclusies worden in 

januari bekendgemaakt.  

Prijzen 

Onder de deelnemers worden tien gemeente Land van Cuijk-verrassingspakketten t.w.v. €100,- en 
twee cadeaubonnen t.w.v. €100,- verloot. Prijswinnaars ontvangen spoedig bericht. 

Vervolg 

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij de 

opgehaalde input besproken wordt en een verdiepingsslag wordt gemaakt. Nadere berichtgeving 

hierover volgt. 

 

 

 

Virtuele spreekkamer: medisch specialist vaker in de huiskamer 

wo 16-12-2020 

Virtuele spreekkamer: medisch specialist vaker in de huiskamer 

  

Met de opening van het virtual hospital bij Maasziekenhuis Pantein, zet het ziekenhuis een 

nieuwe stap in de online dienstverlening aan patiënten. Dankzij de virtuele spreekkamers 

verbindt het ziekenhuis de zorg meer met thuis en verschijnt de dokter vaker ‘in de 

huiskamer’. Het is een aanvulling op het app- en beeldcontact dat het ziekenhuis al geruime 

tijd inzet. 

  

Extra service sluit beter aan op dagelijks leven 

Bestuursvoorzitter Pauline Terwijn is blij met deze nieuwe stap. ‘De virtuele spreekkamers zijn 

waardevol voor de inwoners. Patiënten hoeven hierdoor minder vaak naar het ziekenhuis toe. 

De grootste ‘winst’ is er voor mensen met een chronische aandoening. Zij komen relatief vaak 

naar het ziekenhuis. De belasting van ziekenhuisafspraken op werk, school en privéleven is 

voor hen extra groot. Als een deel van hun afspraken via de virtuele spreekkamer kan 

plaatsvinden, dan geeft dat mensen meer vrijheid. Voor bepaalde afspraken zullen mensen 

uiteraard naar het ziekenhuis moeten komen, maar thuis kan er ook steeds meer. Het mooie is 

dat medisch specialistische zorg vanuit het ziekenhuis dankzij virtueel contact ook beter 

verbonden kan worden met de zorg thuis waarin de wijkverpleging van Pantein samen met de 

huisarts een belangrijke rol speelt.’ 

  

Ook een plus voor zorgverleners 

Voor de dokters zijn de nieuwe virtuele spreekkamers een plus, aldus Yolande Mansveld, 

ziekenhuismanager Maasziekenhuis. ‘Dokters kunnen via het virtual hospital gebruik maken 

van een compacte spreekkamer met goede online verbinding en dubbele beeldschermen. 

Dokter en patiënt kunnen elkaar zien en de dokter kan tegelijk de medische gegevens, 

onderzoeksresultaten of metingen, bijvoorbeeld via apps, bekijken. Dat is natuurlijk een 

voorwaarde wil je ervoor zorgen dat het online consult zo goed mogelijk lijkt op een consult in 

het ziekenhuis. Ook de verpleegkundig specialist kan via de virtuele spreekkamer vooraf 

ingevulde vragenlijsten online met de patiënt bespreken. Ook kan dan bekeken worden of een 

bezoek aan het ziekenhuis verstandig is, of dat de virtuele spreekkamer een goede optie is.’ 

Het ziekenhuis verwacht dat circa 20 a  25 procent van de afspraken via de virtuele 

spreekkamer kan plaatsvinden. Een mooie bijkomstigheid is dat dankzij dit initiatief meer 
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spreekkamers in het ziekenhuis beschikbaar blijven voor patiënten die echt gezien moeten 

worden. 

  

Aanvulling op de online service 

Het ziekenhuis zet al enige tijd de BeterDichtbij in voor app- en beeldcontact met de dokter. 

Deze service is vooral bedoeld voor de vergeten vraag die even tussendoor moet. Het 

Maasziekenhuis breidt dit nu uit met een volledig digitaal consult tussen dokter en patiënt. 

Daarvoor reserveren we de volledige tijd die ook in het ziekenhuis zou worden aangehouden. 

Het ziekenhuis ziet dit als een mooie ontwikkeling, passend bij toekomstgerichte en moderne 

zorg.   

  

 

Land van Cuijk boert bewust 

wo 16-12-2020 

Boeren en tuinders pakken uit met kerst op 18 en 19 

december 

 

 

In aanloop naar de kerstdagen, in dit roerige jaar, zoeken we allemaal naar verbinding. We 

hebben behoefte aan contact met onze naasten, ook nu dat even niet  kan. Om toch met een 

warm gevoel de kerstdagen in te gaan ‘pakken boeren en tuinders uit met kerst’. Een initiatief 

van Land van Cuijk  Boert Bewust en ZLTO Land van Cuijk. 

 

‘Wij nodigen je graag uit om vrijdag 18 of zaterdag 19 december in eigen omgeving en vanuit 

je eigen auto, met je vrienden of gezin te genieten van een middag of avond uit op het sfeervol 

verlichte platteland’, zegt Hugo Bens, voorzitter Land van Cuijk Boert Bewust. Uiteraard geheel 

coronaproef en volgens de RIVM-richtlijnen. Op www.boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl , 

de landelijke site, kun je je eenvoudig aanmelden voor de tocht door Land van Cuijk. Kom 

langs bij boeren en tuinders in je eigen omgeving en geniet van het platteland in kerstsfeer. 

Platteland in kerstsfeer 

In het Land van Cuijk organiseren de boeren en tuinders een verlichte boerderijenroute met 

een puzzeltocht. Rijdend door een prachtig verlicht platteland zoek je de verlichte letters. Die 

letters vormen een zin maar die is nog niet af. Maak er een leuke slagzin van en ding mee naar 

de mooie prijzen: een Clinic koe melken en knuffelen voor 10 personen en kinderfeestje voor 8 

kinderen, beschikbaar gesteld door De Tienmorgen uit Beers en een gourmetschaal voor 4 

personen, beschikbaar gesteld door de Lamperse Hei uit Wanroij. De deelname aan de tocht is 

gratis. 

Wil je er op een ander tijdstip tussenuit? De route is na 19 december op 

www.landvancuijkboertbewust.nl te downloaden. Deelnemers ontvangen de route per mail.  
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Kleurrijke complimenten voor medewerkers maasziekenhuis 

wo 16-12-2020 

 
KLEURRIJKE COMPLIMENTEN VOOR MEDEWERKERS MAASZIEKENHUIS 

Beugen, december 2020 

Sinds maart van dit jaar is het over de volle breedte enorm druk in het Maasziekenhuis. Zo 

werden we in het voorjaar geconfronteerd met de gevolgen van  coronauitbraak en nu, sinds 

oktober, helaas een tweede. Het is voor alle medewerkers een grote uitdaging om alle 

processen en noodzakelijke behandelingen uit te kunnen blijven voeren. Gelukkig lukt dat in de 

meeste gevallen dankzij betrokken en zeer hard werkende mensen. 

Door de noodzakelijke beschermende maatregelen in verband met Covid-19 loopt iedereen de 

benen uit het lijf. 'We realiseren ons dat dit erg veel van de medewerkers vraagt”, aldus het 

bestuur van de Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis. 

Om hier uitdrukking aan te geven willen we namens de ambassadeurs, de Vrienden en zeker 

ook patiënten en bezoekers,  alle medewerkers van het ziekenhuis een groot compliment 

geven. 

En dat mag gezien worden! Vanaf 11 december tot en met Kerstmis projecteren we, met licht 

en kleur, dagelijks een compliment in woord en beeld op het Maasziekenhuis. Komende vanuit 

Beugen kun je zodra het begint te schemeren dit compliment zien. 

Dezelfde boodschap lees je op de LED zuilen als je Boxmeer binnenrijdt (deze worden 

gesponsord door Jordans Boxmeer, een van onze ambassadeurs). 

  

Medewerkers in de zorg zijn hardwerkende mensen. Onmisbaar als we ziek zijn en dit 

jaar  werken zij door de gevolgen van COVID-19 onder zeer moeilijke omstandigheden. 

Daarvoor willen we ze allemaal extra en zichtbaar bedanken. Deze vorm van waardering 

mogen ze in hun zak steken, ze hebben het dik en dubbel verdiend. 

  

Bestuur Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis. 

 

Gouden smiley voor kinderzorg Maasziekenhuis 

wo 16-12-2020 

Gouden smiley voor kinderzorg Maasziekenhuis 

  

De kinderafdeling en de kinderdagbehandeling van Maasziekenhuis Pantein hebben de gouden 

smiley behaald. De gouden smiley is de hoogste waardering die een ziekenhuis voor kinderzorg 

kan halen. 

  

Kindgerichte zorg 

Voor kinderen is een verblijf in het ziekenhuis vaak spannend. In het Maasziekenhuis laten we 

de zorg voor het kind zoveel mogelijk aansluiten op het normale leven van het kind. De ouders 

worden actief betrokken bij de verzorging van hun kind en er mag altijd een ouder blijven 

slapen. Ouders mogen mee naar de operatiekamer totdat hun kind in slaap is gebracht. Na de 

operatie mag de ouder ook direct weer bij zijn of haar kind zijn. Voor kinderen is het erg fijn 

dat hun ouders zoveel mogelijk in het ziekenhuis aanwezig mogen zijn. Ook ouders waarderen 

dit enorm. 

  

Trots 

De medewerkers van de kinderafdeling zijn bijzonder trots op het behaalde resultaat: “Elke 

dag zetten wij ons in om kinderen en ouders goed te begeleiden tijdens hun verblijf in het 

ziekenhuis. Deze gouden smiley bevestigt dat de zorg voor kinderen in het Maasziekenhuis van 

hoge kwaliteit is. We zijn dan ook erg trots dat we de hoogste waardering toegekend krijgen.“ 

  

Stichting Kind en Ziekenhuis 
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Stichting Kind en Ziekenhuis is een patiëntenorganisatie voor kinderen in de medische zorg. 

Vanuit het perspectief van kinderen en ouders kijkt de stichting hoe de zorg rekening houdt 

met de specifieke behoeften van kinderen. 

 

 

 

 

Sportakkoord loket voor sportieve ideeën 

vr 18-12-2020 

Sportakkoord loket voor sportieve ideeën 

  

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om het sportaanbod te versterken. In 2020 zijn 

de gemeenten hiermee aan de slag gegaan en hebben sportaanbieders, maatschappelijke 

organisaties, gemeente en ondernemers gevraagd het sportakkoord uit te voeren. Daaruit is 

een loket ontstaan waar je met ideeën terecht kunt voor financiële ondersteuning. 

  

Het Sportakkoord helpt mee 

Ruim 100 verenigingen en andere organisaties zijn dagelijks bezig om dorpsgenoten méér te 

laten bewegen of sporten. ‘We weten dat hun aanbod niet voor iedereen passend is. Daarom 

vragen we iedereen met een idee, dat aansluit bij de doelstellingen van het Sportakkoord, dit 

in te dienen. Is het idee goed, dan maak je kans op een uitvoeringsbudget en kun je aan de 

slag’ aldus het kernteam dat het Sportakkoord uitvoert. Iedereen met een goed idee dat helpt 

om meer mensen te laten sporten of bewegen kan in aanmerking komen voor een financiële 

bijdrage voor het uitvoeren van het idee. 

  

30.000 euro beschikbaar 

Het Sportakkoord kent vier hoofdthema’s. Voor elk thema wordt gezocht naar aansprekende 

ideeën die helpen om nog meer dorpsgenoten meer te laten bewegen of te sporten. De 

thema’s zijn: Sportieve en gezonde jeugd, Iedereen in beweging, Vitale sportverenigingen en 

Sport en bewegen in beeld. 

Voor de uitvoering is tot 2023 30.000 euro per jaar te verdelen. 10.000 voor de gemeente Sint 

Anthonis en 20.000 voor de gemeente Boxmeer. Kijk op www.sportakkoordboxmeer.nl of 

www.sportakkoordsintanthonis.nl voor de voorwaarden. 

 

 

 

Centrum Mantelzorg 

vr 18-12-2020 

Centrum Mantelzorg (Pantein), Blink Regio Land van Cuijk 

(Ons Welzijn) en Sociom bundelen krachten 

 

Centrum Mantelzorg en Blink Regio Land van Cuijk gaan per 1 januari 2021 Sociom versterken. 

Door deze krachten en expertise te bundelen, ontstaat er één centrale plek waar alle 

ondersteuning en kennis op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk in het Land van 
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Cuijk samenkomt. Dat betekent kortere lijnen en sneller schakelen, om zo samen nog betere 

ondersteuning te bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. 

  

Voor de inwoners en professionals waarmee de organisaties samenwerken verandert er niets. 

Zij blijven dezelfde vertrouwde gezichten zien en kunnen terecht bij de bekende websites. In 

de loop van 2021 gaat Sociom de dienstverlening voor mantelzorgers en 

vrijwilligers(organisaties) verder versterken en komt er ook een nieuwe naam en huisstijl. 

 

Bereikbaarheid 

Inwoners en professionals kunnen Sociom telefonisch bereiken via 0485- 700500 of per e-mail 

via info@sociom.nl. Centrum Mantelzorg is ook per mail bereikbaar via mantelzorg@sociom.nl. 

Of neem een kijkje op één van de websites: www.mantelzorglvc.nl, www.blinkuit.nl en 

www.sociom.nl. 

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. 

  

 

 

 

Legpuzzels ruilen. 

wo 23-12-2020 

 

Een van de dingen die in Corona-tijd nog wel mogen is 

het maken van een legpuzzel. 

Ik heb er intussen al enkele klaar. 

Eenmaal een puzzel klaar gaat hij in de kast, wat 

eigenlijk zonde is. 

Omdat de winkels nu ook gesloten zijn en ik dus geen 

nieuwe kan kopen, wil ik proberen om een ruilpunt te 

beginnen. 

Zelf heb ik puzzels van 1000 stukjes. 

Ik bied ze aan om te ruilen tegen andere puzzels van 

1000 stukjes, volgens het idee: 1 brengen is 1 

meenemen. 

Als jullie puzzels hebben liggen die toch niet meer 

gebruikt worden, wil ik deze ook wel hebben. 

De keuze om te ruilen wordt dan alleen maar groter. 

  

Wil je meedoen met ruilen, bel me gerust: 

Frans Broeder 

06-39035213 
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Aangepaste Oliebollenactie dankzij Plus Verbeeten 

di 22-12-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas kon de oliebollenactie van Fanfare st Cornelius niet doorgaan. De strengere 

maatregelen rondom het Covid-19 virus zorgde ook voor afgelastingen van de oliebollenactie in 

Vierlingsbeek en Maashees. Wat is het dan toch fijn als er ondernemers zijn die plaatstelijke 

verenigingen een hart onder de riem willen steken. Plus Verbeeten te Vierlingsbeek gaat 

namelijk een oliebollenverkoop organiseren op 31 december. De winst van deze actie zal ten 

goede komen aan 3 verschillende verenigingen en "onze" fanfare st cornelius is één van deze 3 

verenigingen. Dus koop op 31 december uw oliebollen bij Plus Verbeeten en steun zo onze 

fanfare. 

 

Wij wensen u allen een hele fijne kerst en de allerbeste wensen voor 2021. Maak er iets moois 

van!  
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Aan alle bewoners van Vortum-Mullem 
 

Er staat wederom een groots project op de rol voor begin 2021. De Sint Cornelisstraat zal van 

Provincialeweg tot spoor volledig worden gerevitaliseerd. Vanuit dorpsraad is daar al een tijd veel 

energie in gestoken in een recente gemeenteraadsvergadering is het budget hiervoor voor 

realisatie in 2021 definitief vastgesteld. 

 

Dit betekent dat er met stevige snelheid een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen 

zodat de realisatie van een en ander na de zomer van 2021 kan worden doorgevoerd zodat dit hele 

project is afgerond voordat de nieuwe gemeente Land van Cuijk een feit is. 

 

We zijn met een werkgroep goed en nadrukkelijk in gesprek met de gemeente. Zij hechten aan de 

mening van Vortum-Mullem of de precieze invulling van de revitalisering. Om de mening van 

Vortum-Mullem goed in kaart te brengen hebben we een enquête opgesteld. Deze enquête kan 

door IEDEREEN uit Vortum-Mullem worden ingevuld. De Sint Cornelisstraat is tenslotte een cruciale 

verbindingsweg voor iedereen die in ons dorp woont. 

 

Er is een stevig budget ingeboekt, maar…de mogelijkheden om, naast de primaire 

werkzaamheden, nog heel veel aanvullends te vragen en te regelen zijn beperkt. We zullen als 

werkgroep ons best doen om er het maximale uit te halen voor Vortum-Mullem, maar het budget is 

hard en daarvoor als ook simpelweg gelden OP=OP! 

 

Concreet geldt onderstaande: 

 

Scope:  

 

- Sint Cornelisstraat van Provincialeweg tot Haltestraat/spoor; 

- Asfalt vervangen door betonstraatstenen; 

- Afkoppelen weg (regenwater van de weg via een infiltratieriool en wadi’s laten wegzakken in 

de grond om verdroging tegen te gaan); 

- Herinrichting weg (waar mogelijk). 

 

Riolering: 

 

- Het bestaande riool is in goede staat. In principe geen werkzaamheden aan het bestaande 

riool; wellicht dat er delen verlegd moeten worden om ruimte te creëren voor het 

infiltratieriool. 

- Aanleg infiltratieriool onder gehele Sint Cornelisstraat. Hierin wordt het regenwater van de 

weg in opgevangen en zijgt weg in de ondergrond. Bij hevige regenval stort dit over in een 

nog te realiseren wadi. Er wordt nog een hoogtemeting uitgevoerd om de beste plek voor 

de wadi’s vast te stellen.  

 

 Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan 

vasthouden als infiltreren. Een wadi is beloopbaar, maar niet zwaar belastbaar. 

Doordat wadi's beplant zijn, passen ze goed in groengebieden en groenstroken. 

 

Wij hebben een aantal vragen opgesteld die ons als werkgroep en dorpsraad richting geven bij het 

vaststellen en prioriteren van de wensen zoals die leven onder de bevolking van Vortum-Mullem. 

Als u de enquête in wilt vullen – dit duurt slechts een paar minuten – dan helpt u ons enorm! 

 

Let op; het heeft onze voorkeur dat de enquête online wordt ingevuld. De link hiervoor 

staat op Vortum-Mullem.info (en is via verschillende appgroepen verspreid). Mocht u TOCH de 

enquête op papier in willen vullen, dan kan dat). Lever het ingevulde formulier dan uiterlijk 8 

januari a.s. in bij 1 van de werkgroepleden. 

 

Namens dorpsraad en de andere leden uit de werkgroep Greetje de Vries en Guido Stevens , 

Maarten Ebben 
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Enquête REVITALISERING SINT CORNELISSTRAAT Vortum-Mullem – 

realisatie najaar 2021. 
 

1. Het herinrichten van de Sint Cornelisstraat in 2021 vind ik: 

a. Een heel goed idee 

b. Onnodig 

c. Prima, maar had voor mij niet gehoeven. 

 

2. De groenvoorziening aan en rondom de Sint Cornelisstraat bij de herinrichting: 

a. Vind ik totaal niet interessant 

b. Zo belangrijk dat er groene borders en bomen moeten komen 

c. Is ondergeschikt aan veiligheid 

d. Is ondergeschikt aan snelle doorstroming. 

 

3. De doorstroming van het gemotoriseerd verkeer; 

a. Zeer belangrijk 

b. Sint Cornelisstraat is een 30 km-weg, dus voetgangers en fietsers zijn de baas 

c. Er moet een groot aantal verkeersremmende elementen in de Sint Cornelisstraat worden 

ingebracht 

d. De balans moet gunstig uitvallen voor voetgangers, fietsers, direct aanwonenden en de 

totale uitstraling. 

 

4. Veiligheid van voetgangers, fietsers en direct aanwonenden; 

a. Cruciaal! Alles moet in het teken staan daarvan 

b. Mag niet ten koste gaan van de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer 

c. Er moeten aparte fiets- en voetgangerspaden komen waar het kan 

d. Zoals het nu is, is het veilig genoeg. 

 

5. Uitstraling van de Sint Cornelisstraat; 

a. Ons dorp kan met een mooie Sint Cornelisstraat nog veel mooier worden 

b. Rondom het plein en KNILLUS moet er een ECHT groen dorpshart worden gerealiseerd 

c. Ondergeschikt aan de veiligheid; liever minder groen en een drempel meer! 

d. Het is goed zoals het nu is. 

 

6. Wat zeker niet moet worden vergeten bij de herinrichting (meerdere antwoorden mogelijk); 

a. Verlichting Sint Cornelisstraat optimaliseren; 

b. Meerdere kleuren klinkers gebruiken; 

c. Verkeersremmers op meerdere plekken; 

d. Een GROEN HART in het centrum/bij KNILLUS 

e. Gebruik maken van wegversmallingen op bepaalde plekken; 

f. Groenperkjes op een aantal plekken aan de Sint Cornelisstraat over gehele traject; 

g. Grasstroken; 

h. Gebruik maken van snelheidsborden (aanduiding ‘Hoe hard rijd ik’) 

i. Sint Cornelisstraat voorrangsweg maken; 

j. Kerkplein herinrichten; 

k. Veiligheid van en naar school voor ouders en kinderen; 

l. Jeu-de-Boulle-baan en park herinrichten; 

m. Trottoirs aanleggen; 

n. Loopstroken. 

o. Andere opmerkingen;………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dank voor de medewerking! 
Wij zullen u binnenkort informeren over de uitkomsten van deze enquête en de  

voortgang van de herinrichting van de Sint Cornelisstraat. 
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande 

sponsoren. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 


