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Vieringen in 2021 
 

 
 

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

 
 
 

Via deze weg willen we graag onze hartelijke dank 
uitspreken voor alle blijken van medeleven in de vorm 

van bloemen, vele lieve kaarten en brieven, mooie 
herinneringen, lieve woorden en zeer gewaardeerde 
telefoontjes en bezoekjes rondom het afscheid van Jan 

van Uden.  
Het was fijn voor ons te merken dat hij op zijn eigen 

bijzondere wijze voor veel mensen van betekenis is 
geweest. 
Dat heeft ons diep geraakt. 

Dank dank dank! 
 
 

 
Miep, Annemarie, Geert en Lieveke 
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Burgemeester Van Soest start een podcast: De Boxcast 

vr 26-03-2021 

Burgemeester Van Soest start een podcast: De Boxcast 
  

In een nieuwe podcast (De Boxcast) gaat burgemeester Van Soest maandelijks in gesprek 
met bijzondere gastsprekers uit de gemeente. De Boxcast komt in de laatste week van 

elke maand uit en is vanaf nu te beluisteren op Spotify en SoundCloud. Binnenkort is De 
Boxcast ook beschikbaar via de Podcasts app van Apple. In de eerste aflevering van De 
Boxcast is Geurt Franzen te gast en vertelt hij over interessante projecten, met een aantal 

primeurs! 
  

De Boxcast is op Spotify te beluisteren via: 
https://open.spotify.com/episode/3IY3ZCIIW7L9zEjtSsmLZk? 
si=5JKHEpT3QXW_Wd9L7QV30w&context=spotify%3Ashow%3A2154lUeIXAECHcy1oSmy

1v 
  

De Boxcast is op SoundCloud te beluisteren via: 
https://soundcloud.com/user-788501752/aflevering-1-geurt-franzen 

  
Download link voor het audiobestand: 
https://wetransfer.com/downloads/c320b071d703cc2bbb68d7fb62138e53202103251054

51/55d87bf8c5bd115232cabace96e5345520210325105508/e590a9 
 

 

Te actieve blaas is te verhelpen 

vr 02-04-2021 

Te actieve blaas is te verhelpen 
  

Maasziekenhuis Pantein biedt sinds kort een nieuwe behandeling aan bij een te actieve 
blaas. Ruim een miljoen Nederlanders heeft daar last van, zowel mannen als vrouwen. 

De uroloog kan de blaasspier met enkele botoxinjecties rustiger maken en daarmee de 
blaasproblemen verhelpen. 

  
Oorzaken overactieve blaas 
Bij een overactieve blaas zijn bepaalde zenuwen en spieren rondom de blaas 

ontregeld. Dit kan bijvoorbeeld komen door een vergrote prostaat, bijwerkingen van 
medicijnen of het ouder worden. 

  
Andere mogelijkheden 
Botoxinjecties zijn niet de enige manier om een overactieve blaas te behandelen. 

Andere mogelijkheden zijn aanpassing van de leefstijl zoals eet- en drinkpatroon, 
blaastraining of bekkenbodemoefeningen, medicijnen of zenuwstimulatie. 

De huisarts kan beoordelen in welke situatie een verwijzing naar het Maasziekenhuis 
verstandig is. 
 

 
 

http://www.vortum-mullem.info/
https://wetransfer.com/downloads/c320b071d703cc2bbb68d7fb62138e5320210325105451/55d87bf8c5bd115232cabace96e5345520210325105508/e590a9
https://wetransfer.com/downloads/c320b071d703cc2bbb68d7fb62138e5320210325105451/55d87bf8c5bd115232cabace96e5345520210325105508/e590a9
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Planten nazaat Anne Frankboom 

vr 02-04-2021 

Planten nazaat Anne Frankboom 
  

In Overloon wordt op dinsdag 6 april een Anne Frankboom 
geplant. Dit is een nazaat van de witte paardenkastanje die 

Anne Frank vanuit haar onderduikplek in het Achterhuis kon 
zien. Burgemeester Karel van Soest en wethouder Jeu 
Verstraaten zullen bij het planten van deze boom aanwezig 

zijn. 
  

De Anne Frankboom wordt geplaatst aan de Oploseweg in 
Overloon. Op deze plek is ook een Landschappelijk ommetje 
gerealiseerd. In dit ommetje is een monument geplaatst die 

verwijst naar de molen die daar gestaan heeft en tijdens de 
bevrijding van Overloon is gesneuveld. Met de aanplant van 

de Anne Frankboom wordt er stil gestaan bij de 
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast is 
de aanplant ook een symbolische afronding van het project 

Landschappelijk Ommetje Overloon. 
  

Anne Frank schreef meerdere malen over de boom in haar 
dagboek. Deze boom was haar enige contact met de natuur 
vanuit haar onderduikplek. De boom sneuvelde in 2010 bij 

een storm. 
  

Mede dankzij de financiële bijdrage van de provincie konden 
deze plannen worden gerealiseerd. Wethouder Jeu 
Verstraaten: “Ik ben trots dat er verschillende initiatieven 

met elkaar verweven zijn en dat we op deze manier stil 
kunnen staan bij de afschuwelijke gebeurtenissen van de 

Tweede Wereldoorlog.’’ 

 

 
Uitslag tekeningenactie 

za 10-04-2021 

 

Lieve allemaal! 
Bedankt voor alle leuke paas tekeningen! 

Wij hebben 2 prijswinnaars 
1 in de categorie tot en met 6 jaar 
1 in de categorie vanaf 7 jaar 

Zijn jullie benieuwd of je prijs hebt? 
Bekijk snel het filmpje onder de link! 

https://fb.watch/4NDE7Lq6gT/ 
 
 

 
 

https://fb.watch/4NDE7Lq6gT/
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Peeters nieuwe aanwinst van O.N.I. na lekken van notities? 

zo 04-04-2021 

De selectie van O.N.I. ontwaakt uit hun winterslaap, de zomertijd is reeds 
ingegaan, het mooie weer laat nog heel even op zich wachten en dus kan het 

nieuwe seizoen van O.N.I. bijna van start gaan. Achter de schermen is er 
echter niet stilgezeten. 

    
Om de selectie van O.N.I. te 
versterken heeft voorzitter Guido 

Stevens zijn verkenner Chielian 
Jacobs op pad gestuurd om te 

informeren bij de Vortumse jeugd 
of zij willen toetreden tot de 
formatie van de voetbalclub. Toen 

Jacobs naar zijn melkstal liep om 
de koeien te gaan melken werd er 

onderweg een foto geknipt van de 
notities die tijdens het 
verkenningsgesprek zijn gemaakt. 

Daarop valt te zien: Lucas 
Peeters, functie elders. Gaat de voetballer van RKVV-Volharding dan daadwerkelijk 

(ook) voor de ‘blauwe’ uit Vortum voetballen of is het slechts een déjà vu die zich 
toevallig afgelopen week heeft afgespeeld in de politieke kamers in Den Haag? Jacobs 
en Stevens kunnen het zich niet meer herinneren… 

 
We gaan het over niet al te lange tijd zien wanneer O.N.I. de grasmat weer gaat 

opzoeken. Dit zal vanaf mei/juni iedere maandagavond zijn. 

 
een speciaal magazine voor én over vrijwilligers! 

do 08-04-2021 

Hij is er: een speciaal magazine voor én over 
vrijwilligers! 
  

Het jaar 2021 staat in het teken van de Vrijwillige Inzet. Onder het motto: ‘Mensen 
maken Nederland’ worden vrijwilligers in het zonnetje gezet en krijgt vrijwilligerswerk 

extra aandacht. Met het uitbrengen van een speciaal magazine neemt Sociom je graag 
mee in de wereld van vrijwilligerswerk. 
  

Een relevant thema, want vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Vooral in 
deze tijd. Daarom draagt Sociom hier graag een steentje aan bij! En wat voor een 

steentje. Met het uitbrengen van een speciaal magazine neemt de organisatie lezers 
mee in de wereld van vrijwilligerswerk. Het is de moeite van het lezen zeker waard, 
want het staat boordevol hartverwarmende en interessante verhalen. Voetbalster Kika 

van Es komt aan het woord, je vindt er inspirerende columns én een winactie van de 
Boxmeerse Guido Weijers. Na het lezen van dit magazine zie je hoe leuk en veelzijdig 

het is om vrijwilligerswerk te doen en hoeveel voldoening het geeft. Want het is zo 
mooi om te zien wat je voor een ander kunt betekenen. Maarten Linders, vormgever 
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van het magazine, had de eer om de eerste exemplaren uit te reiken. Alle inwoners uit 

Land van Cuijk en West Maas en Waal ontvangen het magazine op de deurmat. Heb je 
de glossy niet ontvangen? Je vind het online magazine op www.sociom.nl onder het 
kopje nieuws. Mis het niet! 

  
Zet je in! 

Ben jij nieuwsgierig naar de mogelijkheden om je vrijwillig in te zetten? Neem dan een 
kijkje op de digitale vacaturebank van Vrijwilligerspunt Sociom. Onze balies zijn helaas 
gesloten, maar ondanks het coronavirus zijn wij er voor je! Kijk voor onze 

contactgegevens op onze website. 
  

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. 

 
 

Openingstijden Maasziekenhuis op Koningsdag, Bevrijdingsdag en 

Hemelvaarsdag 
di 13-04-2021 

Openingstijden Maasziekenhuis op Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag 
  

Op dinsdag 27 april (Koningsdag), woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en donderdag 13 
mei (Hemelvaartsdag) heeft Maasziekenhuis Pantein aangepaste openingstijden. Voor 
spoedzorg is het Maasziekenhuis altijd 24 uur per dag bereikbaar. 

  
Op deze dagen zijn de poliklinieken en de röntgenafdeling van Maasziekenhuis Pantein 

gesloten. De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en Revalidatie van de Sint 
Maartenskliniek locatie Beugen zijn eveneens gesloten. 
  

Ook de bloedafnamelocaties van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en Noord-
Limburg zijn gesloten. 

 

 

KNILLUS&Corona 

di 20-04-2021 

Tijdens de persconferentie van vanavond zijn er versoepelingen van de Corona-
maatregelen aangekondigd per 28 april aanstaande. 

Dit betekent dat er in en rond KNILLUS ook weer mogelijkheden voor activiteiten 
gaan komen. We gaan deze week bezien wat er ja/nee kan binnen/rond KNILLUS 

en zullen daar begin volgende week over communiceren via deze site. Samen op 
weg naar beter! 
 

Namens bestuur MFA KNILLUS,  
Maarten Ebben 
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Swogb 

di 13-04-2021 

Een nieuwe bewegingsactiviteit bij de 
SWOGB          

  
Vanaf april heeft de SWOGB een nieuwe bewegingsactiviteit “Dansend in Balans”, 
bedoeld voor kwetsbare ouderen. Gerty Jansen is de dansdocente. 

Met passie helpt zij mensen weer meer zelfvertrouwen te krijgen, meer controle over 
hun lichaam en een betere balans. Het is belangrijk dat mensen met een chronische 

aandoening zolang als mogelijk mobiel blijven. 
  
Wat is Dansend in Balans? 

Dansend in Balans is een bewegingsprogramma voor mensen met o.a. Parkinson, MS, 
Reuma, niet aangeboren hersenletsel en voor wie graag wil bewegen. Onder 

deskundige begeleiding biedt Dansend in Balans een inspirerende en veilige omgeving 
om met gelijkgestemden actief te zijn en om je vrijer en onafhankelijk te voelen. De 
ervaring die je in deze les opdoet helpen je om je gedurende de week makkelijker te 

bewegen. 
Positief effect op lichaam en geest 

Dansen kan een positief effect hebben op het ziekteproces van de deelnemer. Dans 
daagt niet alleen het lichaam maar ook de geest continu uit. Een belangrijke 
voorwaarde van het succes van deze les is, dat het verder moet reiken dan een 

fysieke inspanning die gericht is op het bestrijden van de symptomen. Ook het trainen 
van het geheugen is belangrijk: het mechanisme om te kijken, om informatie tot je te 

nemen om te leren en om beslissingen te nemen. Daarnaast speelt het sociale aspect 
een cruciale rol. 
  

Wil je meer informatie of een video filmpje zien, kijk dan op de website: 
www.dansendinbalans.nl of mail naar Gerty Jansen info@dansendinbalans.nl 

 
Heb je interesse? 

Om te kijken of het bij je past en wat het met je doet, zijn de eerste twee lessen 
gratis. 
De lessen worden wekelijks op donderdag van 10.30u. -11.45u. gegeven, in de 

balletzaal naast De Weijer. De kosten bedragen €75 per 3 maanden. 
Bij voldoende aanmeldingen wordt een tweede groep opgestart. 

Je kunt je aanmelden bij Gerty Jansen: info@dansendinbalans.nl 
 
Corona 

Het een groep kwetsbare mensen waarvoor bewegen erg belangrijk is en daarom mag 
deze activiteit doorgang hebben. Natuurlijk wel met 1.5 mtr afstand. Er is hiervoor 

voldoende ruimte. 
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De wereld rond! Kamp 2021! 

wo 21-04-2021 

De wereld rond! 
 

Het is zo ver.... eindelijk mogen wij bekend maken dat wij deze zomer met alle 
kinderen uit Vortum-Mullem de wereld rond gaan!  

Samen met de kinderen gaan we zoals vanouds weer een aantal dagen op kamp.  
Het thema is dit jaar: De wereld rond!  
De locatie is geregeld en er staan al mooie activiteiten gepland!  

 
Schrijf vast in jullie agenda:   

25 en 26 Juli 4 jaar tot en met 6 jaar (Panters).  
25, 26 en 27 juli 7 jaar tot en met 12 jaar (Wilde Bende) 
 

Inschrijven kan vanaf nu via het formulier in de bijlage!  
Inschrijven kan tot 31 mei, dus wees er snel bij! 

 
Tot snel allemaal!  
Groetjes van de leiding 
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