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Vieringen in 2020 
 
Allerzielenviering,  1 November  15.00u 

Nachtmis,    24 December  20.00u 
Gezinsviering,   26 December  10.30u 
 

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

 
 

 
 

 

Beste leden 
Naar aanleiding van ontwikkeling van het Coronavirus en het advies van KBO 
Brabant en de richtlijnen van RIVM hebben we besloten om de jaarvergadering die 

gepland was op 16 oktober niet door te laten gaan . We hadden jullie graag wat 
ontspanning geboden maar de gezondheid gaat voor alles ! 
Als de omstandigheden het weer toelaten zullen we de vergadering opnieuw 

vaststellen . 
De vaste activiteiten gaan door onder de nu geldende regels mochten de regels 

veranderen dan zullen we elke keer overwegen  wat wel en niet door kan gaan . 
Blijf allen gezond 
  

Namens het bestuur   ; secretaris  Henk Broeren 
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www.Vortum-Mullem.info 

 
  

Hospice de Cocon en Thuis 

vr 28-08-2020 

 
 

 

VPTZ: Hospice de Cocon en Thuis: er zijn voor de ander 

In hospice de Cocon te St. Anthonis, maar ook bij mensen thuis in het Land van Cuijk, 

begeleidt een team van betrokken en gedreven vrijwilligers mensen in de laatste fase van hun 

leven om menswaardig te sterven. De afkorting VPTZ staat voor vrijwilligers palliatieve 

terminale zorg. 

  

Na de corona-uitbraak gaat de ondersteuning en begeleiding weer van start, en zijn 

vrijwilligers ‘die er willen zijn voor de ander’ meer dan welkom. 

  

Ondersteunende zorg door vrijwilligers 

De vrijwilligers zijn gemotiveerde, evenwichtige en integere mannen en vrouwen, die een 

luisterend oor en emotionele ondersteuning kunnen bieden. Zij hebben in hun begeleiding 

aandacht voor zowel de lichamelijke als geestelijke situatie van mensen die voor het afscheid 

van hun leven staan. De ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan op de behoeften en wensen 

van de gast of cliënt en de directe naasten. 

  

Wat houdt het in? 

Er is behoefte aan vrijwilligers in de directe zorg, als aanvulling op en in samenwerking met de 

mantelzorg en de professionele zorg. Bij directe zorg valt te denken aan het helpen bij de 

lichamelijke verzorging, samen met de thuiszorg, of bij het eten en drinken, voorlezen, zorg 

voor de gastenkamer en wat huishoudelijke taken. 

  

Medische zorg 

De verpleegkundige zorg wordt geleverd door een thuiszorgorganisatie. Voor de medische 

begeleiding blijft in principe de eigen huisarts verantwoordelijk. 

  

Aanmelden of vragen? 

Neem contact met ons op: 0485-381927 of kijk op de website: www.vptzlandvancuijk.nl 

  

Einde bericht 

  

Noot voor de redactie, 

Niet voor publicatie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

NAAM Miranda van den Broek, coördinator VPTZ Land van Cuijk 

TELEFOON/MOBIEL, 0485-381927 

E-MAIL, info@vptzlandvancuijk.nl 
  

 

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


5 

 

Opstart bewegings- en ontmoetingsactiviteiten SWOGB 

di 01-09-2020 

 

De SWOGB biedt samen met haar docenten en dirigenten ouderen van de gemeente Boxmeer 

een breed scala aan bewegings- en ontmoetingsactiviteiten, zoals dans, bewegen, yoga, zang 

en aquafit. Vanwege het covid-19 virus zijn deze activiteiten in maart jl. stilgelegd. 

In juni hebben de coronamaatregelen van de overheid weer ruimte gegeven. Aanvankelijk was 

dat voor buiten, later ook voor binnen activiteiten. Samen met de docenten heeft de SWOGB 

toen veel activiteiten voorzichtig opgestart. Ouderen hadden weer de kans elkaar te 

ontmoeten. 

De activiteiten waren vrij toegankelijk voor alle ouderen van de gemeente. Met beperkingen en 

onder voorwaarden is het nu mogelijk alle activiteiten weer aan te bieden. 

Daarom heeft het bestuur samen met de docenten en met vertegenwoordigers uit alle dorpen 

bekeken hoe we in september tot een verantwoorde opstart kunnen komen. 

Zo maar een startsignaal geven, kan niet. Alle deelnemers zijn immers ouderen, in meer of 

mindere mate kwetsbaar. Ze voelen zich niet altijd veilig. Alles moet daarom zorgvuldig 

worden afgewogen: het beoordelen van de ruimtes en verantwoord gebruik hiervan, goede 

instructies en toezien op het nakomen van de regels. 

Met als basis van de coronaregels van de overheid zijn alle activiteiten zijn per kerkdorp met 

de docenten besproken. Vooral is er op gelet of: 

- De ruimte groot genoeg is om afstand te kunnen houden. 

- De routing in het gebouw geschikt is om bij binnenkomst en vertrek elkaar niet tegen te 

komen. 

- De ventilatie op orde is. 

- De hulpmiddelen ontsmet kunnen worden. 

Waar nodig zijn er aanpassingen zoals het verkleinen van groepen en andere ruimtes. Er is 

aandacht voor instructies. Docenten en dirigenten zullen het nakomen van 

veiligheidsmaatregelen bewaken. 

In de loop van september kan alles opgestart worden, soms eerst met een koffie-uurtje om bij 

te praten en afspraken te maken. 

Wij wensen alle deelnemers een mooi en actief jaar en veel gezondheid toe. Wees gerust: 

Docenten en dirigenten pakken de begeleiding van de activiteiten op een verantwoorde wijze 

op. 

Bent u een oudere van de gemeente Boxmeer, overweegt u om ook te gaan deelnemen aan 

een activiteit, bezoek dan onze website www.swogb.nl 

Het bestuur van de SWOGB 

In september gaan verschillende activiteiten weer van start. We sommen ze voor U op per 

kern. Nieuwe deelnemers zijn welkom en kunnen in de maand september vrijblijvend komen 

kijken, kennismaken en natuurlijk ook meedoen. Informatie is te verkrijgen bij de diverse 

docenten en dorpscoördinatoren of via de website van de SWOGB. 

  

Vortum-Mullem 

Yoga met Camilla Brouwer 

Wekelijks op donderdagavond van 18.00 – 19.00 uur Yoga op de mat in MFC De Knillus in 

Vortum-Mullem. Ook hier is nog voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers. Info Camilla 06-

12947139 

MBvO met Dedde Hoekstra 

“We gaan door met de lessen die we ook in augustus verzorgd hebben. Wekelijks op 

maandagmiddag van 14.00 - 14.45 uur een groep in MFC De Knillus Vortum-Mullem.” 
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Uit elkaar, en dan? 

wo 02-09-2020 

 
Voortaan dagelijks telefonisch spreekuur “Uit elkaar. En dan?” 

  

Een toegankelijk, laagdrempelig spreekuur voor mensen met vragen rond scheiden of uit 

elkaar gaan. Daar blijkt behoefte aan. Daarom start het Scheidingsloket van Sociom met een 

dagelijks telefonisch spreekuur voor alle inwoners van het Land van Cuijk. 

  

Uit elkaar. En dan? 

Als jij en/of je partner hebben besloten om uit elkaar te gaan, komt er veel op je af. Misschien 

hebben jullie al kinderen samen, een huis, of huisdieren. Dan moet je misschien een woning 

regelen, een advocaat inschakelen, of je financiën ineens zelf gaan beheren. 

  

Omdat een scheiding ook altijd veel emotie met zich meebrengt zijn de regelzaken die 

voortkomen uit een scheiding voor niemand makkelijk. “Uit elkaar. En dan?” is een dagelijks 

telefonisch spreekuur waar je antwoorden krijgt op al die regelzaken, maar ook tips en steun 

die je kunt gebruiken wanneer je het bijvoorbeeld aan je kinderen gaat vertellen. 

  

Telefonisch spreekuur 

Tel. 0485-700500, elke werkdag van 9.00 - 10.00 uur. E-mailen kan ook: 

scheidingsloket@sociom.nl. Kijk voor meer informatie op www.sociom.nl/scheiden. 

  

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. 
 

 

 

 

Nieuwsbrief 10 Onze Lieve Vrouwe parochie Boxmeer  

 

Beste parochianen,  

 

In 1974 heeft de Nationale Vereniging De Zonnebloem de tweede zondag van 

september uitgeroepen tot een dag waarop bijzondere aandacht wordt 

gevraagd voor zieken en mensen met een lichamelijke beperking. Dit is een 

heel belangrijk initiatief geweest en dat is het nog. Onze samenleving is voor 

een belangrijk deel gericht op efficiëntie en vooruitgang. Wie mee wil doen, 

moet zich jong, dynamisch en energiek opstellen. Wie ziek is of een 

beperking heeft, lijkt dikwijls minder mee te tellen. Want dan ben je in de 

ogen van velen niet gaaf, niet fris, niet mooi. Je bezit niet die eigenschappen 

die je moet hebben om erbij te horen. Maar als je aan de praat komt met een 

van de vele vrijwilligers van De Zonnebloem hier in Boxmeer, dan hoor je ook andere geluiden. Zij 

vertellen je bij voorbeeld dat wie ziek is of wie moet leven met een beperking, veel meemaakt en 

dikwijls de dingen nieuw en anders beleeft dan wie ‘gezond’ is; en dat er soms ruimte groeit voor 

een nieuwe kijk op de kwetsbaarheid van ons leven. Zowel de vrijwilliger als de ontdekken bij 

voorbeeld dat je het leven maar tot op zekere hoogte zelf kunt maken of organiseren en dat het 

soms kan voelen als een wonder dat je er nog bent. Gewone dingen, waar je als niet-zieke 

(trouwens, wie kan dat van zichzelf zeggen?) niet zo gauw bij stilstaat, kunnen kostbare 

momenten worden. Vlak voor zijn overlijden zei een bekende cultuurpsycholoog, Han Fortmann, 
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hoe hij getroffen werd door de ‘lichtheid’ van de dingen: ‘de lente, de mimosa, de merel, Mozart, 

de liefde, de wijn, het oog van vrienden, de dans’.  

 

Wie ziek is, maakt veel mee en ervaart 

de dingen vaak intenser dan wie 

zogenaamd gezond is.  Wie vrijwilliger 

is bij De Zonnebloem beschouwt het 

dikwijls als een voorrecht dat zij of hij 

mag delen in de strijd die een zieke te 

strijden heeft. En een enkele keer 

gebeurt het dan dat hij of zij merkt dat 

ook in de eigen kwetsbaarheid de 

lichtheid van het Grote Licht kan 

doorbreken. Ben Wolbers, pastor-

teamleider  

 

================= 

 

oecumenische viering op 20 september 

  

Vanwege corona zal de viering van de Vredesweek op zondag 20 september er anders uitzien dan 

normaal. Met 300 mensen samenkomen in de Kapel van de Zusters van Julie Postel is dit jaar 

helaas niet mogelijk. De werkgroep heeft het volgende bedacht: de viering zal op 3 locaties 

tegelijkertijd gehouden worden. Dezelfde viering met dezelfde liturgie, die door de werkgroep 

inclusief drie voorgangers is voorbereid, zal in drie kerken tegelijk om 10.30 uur starten. In de 

kapel van de zusters van Julie Postel komen uitsluitend mensen uit Sint Anna, voorganger is pastor 

Viola. In de protestantse kerk mogen ca. 40 mensen komen, de voorganger is pastor Susan. In de 

Basiliek mogen ca. 100 mensen, voorganger is Ds. Marise. De voorgangers worden geassisteerd 

door leden van de werkgroep. Aanmelden is verplicht. Voor de protestantse kerk kunt u bellen naar 

Onno de Jong, 06-10276539. Voor te reserveren in de Basiliek belt u 0485-573277.  

 

=============================  

 

overleden  

 

Op 25 augustus 2020 hebben we in de St. Petrusbasiliek afscheid genomen van Hans Roelofs; hij 

woonde samen met zijn echtgenote aan de Groenling 17 in Boxmeer. De crematie vond plaats in 

de Buitenplaats Zevenhutten in Cuijk. Dat Hans mag rusten in de vrede van onze Heer en dat de 

nabestaanden sterkte en steun mogen ondervinden.  

 

=============================  

 

corneliusviering in MFA Knillus Vortum-Mullem  

 

Op zondag 20 september vindt in de MFA Knillus te Vortum-Mullem om 10.30 uur de jaarlijkse 

Corneliusviering plaats. Fijn dat we rondom het feest van deze patroonheilige in gezamenlijkheid 

met de parochianen van Vortum-Mullem de eucharistie kunnen vieren. Het is altijd mooi om te zien 

hoe de kinderen bij de invulling van deze viering een actieve rol hebben, bijvoorbeeld bij de wijding 

van het Corneliuswater. Ook voor deze viering moet gereserveerd worden. Dit kan via de al 

bekende wegen. Via de site https://eventix.shop/j686b9rc of u kunt Het Parochiehuis bellen 0485-

573277 of bezoeken en daar uw kaartjes bestellen, dit kan op dinsdag, woensdag en donderdag. 

Let op: dit kan tot vrijdag 18 september. 
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Zoektocht naar mensen die een graf hebben geadopteerd 

ma 14-09-2020 

 
 

Werkgroep Overloon War Cemetery, bestaande uit: Tonnie Ebben, Iwan van Dijk, Arno van 

Dijk, Piet Peters, Oscar Huisman en Leo Janssen, is op zoek naar 

mensen en/of families die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een graf 

geadopteerd hebben op het CWGC kerkhof (in de volksmond "Engelse kerkhof") 

gelegen aan de Vierlingsbeekseweg in Overloon. 

 

Uw reacties graag naar: Leo Janssen, tel. 0478-582175 of 

leojanssen1954@ziggo.nl 
 

 

 

 

Geen gezamenlijke kerstmaaltijd in 2020 

ma 14-09-2020 

 

In verband met de nog steeds heersende corona-dreiging hebben de Boxmeerse kerken 

moeten besluiten om de kerstactiviteit ‘Samen Kerst vieren’ op Eerste Kerstdag dit jaar niet 

door te laten gaan. 

Sinds 2 jaar kunnen mensen die graag Kerst niet alleen of met zijn tweeën willen vieren samen 

met anderen een gezellige middag met een goede maaltijd doorbrengen in een sfeervolle 

omgeving. 

Het eerste jaar – 2018 – was dat in het Parochiehuis te Boxmeer en vorig jaar in de MFA Knillis 

in Vortum-Mullem. 

Vanwege de beperkte ruimte – zeker in de keuken om de gerechten te bereiden – is het 

absoluut niet verantwoord om daar dit jaar samen te komen. 

Het is erg jammer, zeker voor wie daar al ook voor dit jaar op had gerekend, maar hopelijk 

kan het in 2021 weer wel. 

Wij wensen iedereen toch een gezellige Kerst toe. 
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Aanwezigheidshulp zoekt vrijwilligers 

ma 14-09-2020 

 

Wilt u graag iets voor een ander betekenen en hebt u nog een uurtje over om met iemand een 

blokje om te gaan, een kopje koffie te drinken of een spelletje te doen; 

Geef u dan op als vrijwilliger bij de dienst Aanwezigheidshulp! 

We hebben een enthousiaste club vrijwilligers, die veel plezier beleven aan de omgang met 

anderen en een belangrijke bijdrage leveren aan zelfstandig wonende mensen, die soms niet 

meer alleen naar buiten kunnen of behoefte hebben aan gezelschap. 

Wij proberen ook altijd de juiste vrijwilliger aan de juiste persoon te koppelen, zodat het voor 

beiden goed werkt. 

We werken zodanig dat de coronamaatregelen kunnen worden opgevolgd. 

  

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Dette Koenders, telnr. 

06-10430039 of mailen naar dettekoenders@sociom.nl 

 

 

Oproep: Nomineer voor de Dr. Peelen Cultuurprijs 

do 17-09-2020 

 

Voor het vijftiende jaar op rij wordt de Dr. Peelen Cultuurprijs uitgereikt 

in de Gemeente Boxmeer. Tot 1 oktober kan iedereen een persoon, 

team of organisatie voordragen. Dat kan door een formulier in te vullen 

op www.drpeelen.nl. Binnen 5 minuten heb je al een voordracht gedaan! 

 

Iedereen kan (bijna) alles voordragen 

Een vijfkoppige commissie beoordeelt alle ingezonden voordrachten aan 

de hand van een jureringsprotocol. De commissie is onafhankelijk en 

bestaat uit burgers uit de gemeente. Voorzitter van deze commissie is 

Wally Bastiaansen. Wally: “We zien heel veel verschil in wie de 

voordracht instuurt. De ene voordracht wordt gedaan door de 

organisatie zelf of door een lid. Maar ook mensen die zien dat er in hun 

omgeving een cultureel initiatief bestaat dat ze waarderen, sturen hun 

voordracht in.” Daarnaast is er volgens Wally ook veel diversiteit in de 

voorgedragen initiatieven, want elke culturele prestatie die zich afspeelt 

in de gemeente mag voorgedragen worden. Overigens zijn prestaties op 

sport gebied wel uitgesloten en mag de voordracht geen persoon 

betreffen die de culturele prestatie tijdens het uitoefenen van zijn of 

haar beroep heeft geleverd. 

 

Oproep 

Wally: “We roepen alle inwoners van de gemeente Boxmeer op om eens 

na te gaan welke culturele zaken je ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft in 

de gemeente. Dit hoeft niet persé van afgelopen jaar te zijn, maar mag 

natuurlijk verder terug in de tijd. Verdient dit culturele initiatief een 

extra waardering? Zou daarnaast het bijbehorende geldbedrag een 

welkome bijdrage zijn voor die persoon, team of organisatie?” De 

commissie beoordeelt aan de hand van criteria of er wordt voldaan aan 

de voorwaarden en of een nominatie passend is. Als voordrager word je 

alleen op de hoogte gehouden: je wordt verder niet belast met extra 

werk en je gegevens zijn alleen bekend bij de commissieleden. 

 

Kortom, twijfel niet aan jouw voordracht en vul direct het formulier in op 

www.drpeelen.nl. Dat is nog tot 1 oktober mogelijk! De uitreiking is 

zaterdagavond 16 januari 2021. 
 

 

 

mailto:dettekoenders@sociom.nl
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande 

sponsoren. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 


