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Vieringen in 2021 
 

 

Zondag 26 december 10.30 uur 2e kerstdag vierling 

 

Oproep kerstspel 

Oproep: 
Wij zijn op zoek naar kinderen die graag mee willen spelen en zingen met het 

kerstspel tijdens de kerstviering op tweede kerstdag, zondag 26 december om 
10.30 uur in het MFA Knillus in Vortum-Mullem. 
Dus heb je zin om mee te doen geef je dan op voor vrijdag 19 november. 

En speel je al mee met het opleidingsorkest tijdens deze viering, ook dan is het 
geen probleem om mee te kunnen doen aan het kerstspel. 

We hopen op genoeg deelnemers zodat er een mooie gezinsviering kan plaats 
vinden. 

  
Op de volgende dagen willen we gaan oefenen van 14.15 uur tot 15.00 uur 
voor het kerstspel en een aantal liedjes: 

Dinsdag 7 december 
vrijdag 17 december 

dinsdag 21 december 
  

Stuur zelf even of je ouders een app naar 0683077711  van Trudy Jacobs. 
  
Groetjes,  Maria van Duren en Trudy Jacobs van de werkgroep gezinsviering.  
 

 

 
Huiskamer tijdelijk in lockdown 

 

Om de kans op verspreiding van het coronavirus tot het minimum te beperken, 
zien wij ons genoodzaakt om zeker de komende 3 weken de huiskamer te sluiten. 
Wij hopen dat jullie hiervoor begrip kunnen opbrengen en vragen de site van 

Vortum-Mullem.info in de gaten te houden. 
 

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar! 
 

Lieve groeten namens de vrijwilligers van de huiskamer 
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www.Vortum-Mullem.info 

 
Dorpsraadvergadering 1 november 2021 

ma 01-11-2021 

 

Notulen dorpsraadvergadering maandag 1 november 2021 

  

Locatie: Café KNILLUS 

  

Aanvang: 20.30 uur 

  

  

OPENING 

Peter is afwezig vanwege corona en daarom neemt Frans de taken over en opent de vergadering en heet iedereen 

van harte welkom. Iedereen is gecontroleerd bij binnenkomst via de coronacheck. Frans meldt dat iedereen die 

interesse heeft om aan te sluiten als bestuurslid zich kan melden. 

  

  

WERKGROEPEN 

Wonen, St Cornelisstraat 

Guido meldt dat het bouwen zeer positief verloopt. Boschakker zit volledig vol en ook de Molenhof verloopt 

voorspoedig waarbij er op alle kavels of gebouwd wordt of een optie loopt. Guido wil de onder de groep jongeren 

nog een keer inventariseren welke behoeften er zijn bij deze groep. In de tussentijd loopt er al een plan, maar dit is 

nog niet concreet. Als dit het geval is zal hij dit nader toelichten. Wat betreft de St. Cornelisstraat is er niets nieuws 

te melden. 

  

Knillus 

Vanuit Knillus is te melden dat we weer opgestart zijn na de corona. Onlangs een gebruikersraad gehad met alle 

gebruikers van Knillus. Er zijn weer veel activiteiten en reserveringen, dus dat ziet er goed uit. Is wel afwachten wat 

er morgen gemeld wordt tijdens de persconferentie en wat daarvan de gevolgen zijn voor Knillus 

  

  

Zorg en Welzijn 

Vanuit deze werkgroep meldt Wilhelmien dat ze bezig zijn met verschillende projecten. Een ervan is de duofiets die 

in Vortum-Mullem komt te staan. Via de nieuwe website die er einde van het jaar komt is het mogelijk om deze fiets 

te reserveren. Er is een groepje vrijwilligers die zich hebben opgegeven om mee te fietsen als begeleider en de 

stalling te beheren. Bedoeling is dat de fiets op termijn bij Knillus wordt gestald, voorlopig staat de fiets nog bij 

buurvrouw Wolters. 

De werkgroep is verder benaderd of ze zich willen aansluiten bij Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer. De 

vrijwilligers hebben aangegeven dat ze hier aan mee willen werken. Laatste puntje is dat de werkgroep een aantal 

activiteiten heeft overgenomen van voorheen de Zonnebloem zoals een bloemetje aan de ouderen. De dorpsraad zal 

de kosten hiervan vergoeden 

  

  

Goede Doelen 

De Goede Doelen Week is goed verlopen. Er is iets meer opgehaald dan de voorgaande jaren. Het storten van het 

contante geld wordt steeds lastiger en er zijn ook kosten aan verbonden. Er wordt nagedacht of dit in de toekomst 

op een andere (digitale) manier kan. 

Mededelingen en ingekomen stukken  

Korte update over bijeenkomst dorpsraden zuid 

Frans is aanwezig geweest bij deze bijeenkomst. Doel is om met de dorpsraden van de ‘oude gemeente 

Vierlingsbeek’ (Boxmeer Zuid) samen op te trekken om wat sterker te staan richting gemeente. Ook straks met de 

komst van de nieuwe gemeente Land van Cuijk zal dit voorlopig blijven bestaan. Vanuit Vortum-Mullem vervullen we 

gaan voortrekkersrol, maar blijven we wel op de hoogte van wat er speelt 

  

Energie café 

Op woensdag 1 december wil het energiecafé een presentatie geven over mogelijkheden rondom energie besparen 

  

AED gekeurd 

De AED heeft de jaarlijkse controle gehad. Batterij is vervangen 

http://www.vortum-mullem.info/
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Droom in je buurt 

Dit is een initiatief van de vereniging van kleine kernen. Het is een vervolg op kernen met pit. Guido heeft samen 

met Peter een plan ingediend voor het opknappen van het sportveld. Als het lukt krijgen we hiervoor een bijdrage 

van € 1000,- 

  

Bouwteams kernen 

De bijeenkomsten met het bouwteam zijn al 2x verschoven. De nieuwe data worden nu 11 en 24 november om 

19.00 uur. Bedoeling is dat we met het bouwteam een dorpsplan maken waar de nieuwe gemeente Cuijk mee aan 

de slag kan! 

  

Publicatie verzoeken 

Er komen soms verzoeken binnen om politieke items te plaatsen op de site. Standpunt is dat we als dorpsraad geen 

politieke voorkeur willen laten blijken en dat er dus geen politieke artikelen worden geplaatst. Aanleiding was een 

mededeling over bouwen in de gemeente waar Vortum-Mullem weer als voorbeeld wordt aangehaald en waar Guido 

Stevens in Knillus een presentatie over Vortum-Mullem verzorgt 

  

              

Rondvraag/bewoners aan het woordLigi vraagt over er iets bekend is over het versieren van huizen in de advent. Dit 

is een initiatief van Tiny Lamers en Linda van Raaij en gaat buiten de dorpsraad om. 

Frans meldt nog dat de eerste indruk van de nieuwe website zeer positief is. 

  

      5)    Sluiting 

 

 

oude schoenendoos 

wo 27-10-2021 
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kiwanisclub in actie voor jeugd én ouderen 

wo 27-10-2021 

 
Vortum-Mullem | Kiwanisclub Land van Cuijk wil graag iets betekenen voor de samenleving, en in het bijzonder de 

jeugd in de ruime regio. Daarom zijn de leerlingen van de basisscholen in het Land van Cuijk in de herfst van 2019 

benaderd om met ideeën te komen. Ideeën die moeten gaan over het verbeteren van de eigen leefomgeving, 

ontstaan vanuit de leerlingen zelf. Dat kan de eigen school zijn, wijk, straat of dorp. 

Criteria waren o.a. dat het project niet op een andere manier gerealiseerd of gefinancierd kan worden en dat het een 

éénmalig karakter heeft. En het uiteraard de samenleving een beetje mooier maakt! 

  

Eerder mocht de Kiwanisclub al een cheque aanbieden in Beugen, vorige week donderdag werden de leerlingen van 

basisschool Sint Anna in Vortum-Mullem beloond voor hun idee. En net als in Beugen was een bedrag van bijna 

1.000 euro beschikbaar, bestemd voor de aanschaf van spelletjes die gebruikt gaan worden door oudere bezoekers 

van de Huiskamer van Vortum in MFA Knilles. 

  

‘Het is natuurlijk erg leuk dat ook het plan van onze leerlingen op deze manier is beloond’, aldus leerkracht Hilde 

Wolters van bs Sint Anna. 

‘Het plan is door de leerlingen zelf bedacht. Ouderen waren al altijd welkom bij ons in de school om samen met onze 

leerlingen iets te doen, maar sinds MFA Knilles er is zijn de gezamenlijke spelletjesmomenten daar. Alle senioren uit 

het dorp zijn welkom om mee te doen. Er was de wens om een aantal nieuwe, wat eigentijdse, spellen aan te 

kunnen schaffen. Het gaat om verschillende spellen die zijn afgestemd op de doelgroep. Het plan is door de 

Kiwanisclub beoordeeld en goedgekeurd. Erg leuk natuurlijk’, aldus de leerlingen én de ouderen. 

‘Ook hier weer heeft corona ervoor gezorgd dat het even op zich heeft laten wachten maar vandaag konden we de 

spellen eindelijk officieel overhandigen aan de gebruikers.’ 

Als beloning voor het meedenken kreeg iedere deelnemende school sowieso al een bedrag van 250 euro ter vrije 

besteding aangeboden. 

 

Nieuwe heersers over het Plekkersriek bekend! 

zo 07-11-2021 

De kop is eraf bij de Plekkers, 

komend seizoen zal Prins Luuk I de scepter zwaaien bij de Plekkers, 

hij zal daarbij bijgestaan worden door Prinses Joyce en Adjudant Guus. 

 

Zie de foto's in het foto-album  
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Podiumtijgers gezocht! 

di 02-11-2021 
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Sociom lanceert Mantelzorg- & Vrijwilligersplein 

vr 05-11-2021 

Sociom lanceert 

Mantelzorg- & Vrijwilligersplein 

Centrum Mantelzorg en Blink Regio Land van Cuijk versterken sinds 1 januari 2021 het Vrijwilligerspunt van 

Sociom (organisatie voor sociaal werk). Door de expertises van deze organisaties te bundelen, is er nu één 

centrale plek waar alle ondersteuning en expertise op het gebied van mantelzorg en vrijwillige inzet in het Land 

van Cuijk samenkomt. Dat betekent nog betere ondersteuning te bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers en 

professionals. Met één doel: hulpvragers én alle betrokkenen zo goed mogelijk van dienst zijn. En dit centrale 

punt steekt zich in een nieuw jasje met een nieuwe naam: Het ‘Mantelzorg- & Vrijwilligersplein’ 

  

De ervaren medewerkers van dit nieuwe plein staan klaar voor alle inwoners, verenigingen en professionals met 

informatie, advies, cursussen én met een luisterend oor. Zo is dit team niet alleen de hulpvragers van dienst, 

maar versterkt het ook de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. En dat is zeer 

welkom, in deze tijd waar de zorg steeds meer bij de mensen thuis komt te liggen. Maar ook het vinden van 

vrijwilligers, de bemiddeling en het matchen van vrijwilligers met de vraag is een belangrijk onderdeel. Een 

nieuwe naam betekent ook een nieuw logo, een nieuwe huisstijl én een nieuwe website. Dit alles wordt, heel 

toepasselijk, in de week van de Dag van de Mantelzorg gelanceerd. 

  

Bereikbaarheid 

Voor alle betrokkenen verandert er niets: zij kunnen nog steeds gebruik maken van de bekende diensten. 

Inwoners en professionals kunnen het Mantelzorg- & Vrijwilligersplein telefonisch bereiken via 0485- 700500 of 

per e-mail via mvplein@sociom.nl. Meer weten of de frisse look bekijken? Kijk op www.mvplein.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. 

 
PPPPPP Finale 

wo 10-11-2021 

 

Pakhuus Peeters Prestigieuze Plekkers Prinsen 

Poule laatste carnavals bal?? 

 

(van onze verslaggever) 

PLEKKERSRIEK. Is de Pakhuus Peeters Prestigieuze 

Plekkers Prinsen Poule Prijzen Parade, komende 

donderdag in KNILLUS het laatste carnavals 

evenement van deze carnaval, het zou zo maar eens 

kunnen. Bij het ter perse gaan van dit stuk, bleek dat 

zelfs het 11e van de 11e in lôon niet langer houdbaar 

bleek en dat terwijl scheidend Burgemeester van Soest 

daags daar voor nog anders praten. Het zou een 

jammerlijk einde zijn van een carnaval seizoen wat zo veel belovend begon. Afgelopen zaterdag avond 

kwam niemand minder dan Prins Luuk van Bree, hakkend tevoorschijn als de nieuwe heerser van de 
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Plekkers. Samen met zijn prinses Joyce en adje Guus van Bree 2.0  zullen zij hopelijk dit jaar een 

prachtige carnaval te gemoed gaan. De grote vraag van de avond blijft voor alle Plekkers en 

Plekkerinnekes dan toch weer: Heb ik um gepould. En jawel hoor. Zeven gelukkige Plekkers mogen 

komende donderdag de pot gaan verdelen. De pot die overigens naar record hoogte steeg en dit alles had 

te maken met het nieuwe spelelement: de Pakhuus Peeters Prestigieuze Plekkers Prinsen Poule Pvc Prik 

Poal. Zes ballonnen met daarin aanwijzingen over de nieuwe prins konden per opbod worden verkocht, de 

eerste ging naar Frans Broeder, die, zo bleek later, veel geleerd had van de eerst Poule winst jaren terug, 

waar die 18 euro won, een rondje gaf en er 50 kwijt was, nu hield die wijselijk zijn mond en poulde direct 

op een Prins, ter vergeefs overigens. De andere 3 ballonnen gingen naar Plek 11 en naar de Mevrouw 

van  de Pakhuus Peeters Prestigieuze Plekkers Prinsen Poule Pinten Persoon. 

De laatste 2 ballonnen werden uiteindelijk een hete strijd tussen Plek 11 en de raad van 5 met Prins van 

de keienschieters. Uiteindelijk waren het de keienschieters die voor 60 euro de laatste aanwijzingen weg 

pakten. Ook weer zonder resultaat. 

Dit resulteerde uiteindelijk in een bedrag die eindigde op het record bedrag van 332.85. Komende 

donderdag zal de prijs worden uitgereikt door Prins Luuk 1. Saskia Broeder, Sjeela Jansen, Marcel 

Hermens, Maria Ebben, Marian Jakobs, Marco Hermans en Mariek van Bree, zijn de gelukkige winnaar. 

Maar de echte winnaar van de avond was natuurlijk Harald van Gaal die na twee jaar afwezigheid gewoon 

weer eindigde waar die thuis hoort, namelijk nummer 1 van de Poule. Gefeliciteerd….. 

Komende donderdag vanaf 21.30 zal de prijsuitreiking beginnen, iedereen die een bijdrage geleverd heeft 

aan deze poule is van harte welkom. Er zal voor een hapje een drankje gezorgd worden en natuurlijk zal 

de traditionele schaal met gevulde eieren weer rond gaan. 

We moeten ons natuurlijk ook aan de Corona regels houden, dus om 0.00 uur gaan we sluiten en de QR 

CODE wordt bij de ingang gecheckt 

Graag tot donderdag…. 

 
Petflesjes inzamelen 

do 11-11-2021 

PET-flesjes inzamelen voor de Vrienden van het Maasziekenhuis 

  

De PETman, een opvallende reuze petfles, trekt de aandacht in het 

grand café van Maasziekenhuis Pantein. De PETman is geplaatst door 

het Maasziekenhuis en maakt het scheiden en inzamelen van plastic 

flesjes leuk! De opbrengst komt ten goede aan de mooie, bijzondere 

en waardevolle projecten van Vrienden van het Maasziekenhuis. En is 

milieuvriendelijk bovendien. 

  

Vanaf 1 juli 2021 wordt er ook statiegeld geheven over 

(kleine)petflesjes. Op de kleine plastic flessen frisdrank en water zit € 

0.15 statiegeld. Dit bevordert het hergebruik van plastic flessen en 

helpt zwerfafval verminderen. Innamepunten vind je in supermarkten 

bijvoorbeeld. 

  

Eric Toonen, Hoofd Facilitair Bedrijf Pantein, nam het initiatief een 

PETman in het Maasziekenhuis te plaatsen. Eric: “Van een collega 

kreeg ik een foto vanuit de Efteling. Daar zamelen ze de petflesjes in 

voor Villa Pardoes. Ze voegde de opmerking toe of dit wellicht iets 

voor de Vrienden van het Maasziekenhuis zou zijn. Het ziekenhuis is 

niet verplicht om lege petflesjes in te nemen. Naar aanleiding hiervan 

en de foto van mijn collega is het idee ontstaan om in het grand café de petflesjes in te zamelen voor de 

Vrienden van het Maasziekenhuis. Bij de verkoop aan de kassa wijzen we daar onze klanten ook op.” 

De opbrengsten van de flesjes komen ten goede aan de Vrienden van het Maasziekenhuis. Deze Stichting heeft 

als doel een nog leefbaarder, aangenamer, sfeervoller en aantrekkelijker Maasziekenhuis te creëren. De 

verschillende projecten worden ondersteund dankzij de opbrengsten gegenereerd uit de PETman. 

  

Wilt u Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis steunen? Kijk op www.vvhm.nl/doneren 
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KNILLUS&CORONA per 13 november 2021 

ma 15-11-2021 

Zoals jl. vrijdag aangegeven tijdens de persconferentie worden de maatregelen rondom Corona per jl 13 

november verder aangescherpt. Dit betekent dat er nog steeds veel kan en mag, maar er ook op een aantal 

punten extra aandacht komt. Ook binnen MFA KNILLUS. Wij zullen - als altijd - de regels strak volgen. Vanuit 

de gemeente Boxmeer hebben we de volgende uitwerking ontvangen. Die delen we graag met Vortum-Mullem. 

Wij vanuit KNILLUS zullen hiernaar handelen.  

 

Hieronder schetsen we de globale lijn voor uw gemeenschapshuis: 

 

De basisregels blijven van toepassing: 

 Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent; 

 Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn; 

 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen; 

 Schud geen handen; 

 Was vaak en goed je handen; 

 Hoest en nies in je elleboog; 

 Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

Hierbij vragen wij extra aandacht voor de 1,5 meter maatregel. Deze is weer terug als maatregel (niet als 

advies). U dient hiervoor maatregelen in uw gemeenschapshuis te treffen. 
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Deze maatregel geldt niet voor: 

 Personen die onderwijs verzorgen en degenen die daaraan deelnemen 

 Personen tijdens kunst- en cultuurbeoefening, voor zover deze activiteiten niet op gepaste wijze 

kunnen worden uitgeoefend 

 Personen tijdens sporten voor zover deze activiteiten niet op gepaste wijze kunnen worden uitgeoefend 

Er geldt een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes (waaronder dus uw gemeenschapshuis) voor 

personen vanaf 13 jaar: 

 Hoeft niet tijdens beoefenen van sport of cultuur; 

 Hoeft niet bij activiteiten waar gewerkt wordt met een Coronatoegangsbewijs. 

Gebruik van het Coronatoegangsbewijs (CTB) blijft ongewijzigd als eerder aan u bericht (mail van 4 november); 

 

Hierbij geldt dat u een horecavoorziening heeft en derhalve bij de ingang een CTB controleert; 

Uitzonderingen hierop zijn, ook als gebruik wordt gemaakt van de horeca: 

 Gebruikmaken van bibliotheek 

 Dagbesteding 

 Ontmoetingsactiviteiten (kaarten, kienen, biljarten, vergaderingen e.d.) 

 Koken als ontmoetingsactiviteit 

 Bewegingslessen voor speciale groepen (zoals seniorengym) 

Uw gemeenschapshuis is weliswaar een publieke plaats, maar hoeft niet dicht om 18.00 uur voor uw reguliere 

activiteiten 

 tenzij invulling gegeven wordt aan cursussen en trainingen die niet voor uitoefening van beroep of 

bedrijf benodigd zijn (zoals wijncursussen, kookworkshops); 

 tenzij er niet-reguliere activiteiten worden gehouden die je onder de noemer van evenementen kunt 

scharen (zoals afscheid van de burgemeester en sinterklaasintocht); 

 dan geldt wel de sluitingstijd van 18.00 uur. 

Als er meerdere activiteiten plaatsvinden waarvoor bij de ene wel een verplichte sluitingstijd geldt, maar voor 

een andere niet, dan geldt dat de ruimere openingstijd kan worden gehanteerd voor het deel van de locatie 

waar die activiteit wordt verricht; 

 Uw gemeenschapshuis hoeft ook niet dicht om 20.00 uur, maar de eet- en drinkgelegenheid in uw 

gemeenschapshuis sluit wel om 20.00 uur. 

 Sportbeoefening binnen blijft toegestaan, waarbij voor personen vanaf 18 jaar een CTB verplicht is. 

Hieraan wordt toegevoegd dat bij sport geen toeschouwers aanwezig mogen zijn. 

 Vertoningen van kunst en cultuur blijven toegestaan 

 Uitvaarten blijven toegestaan 

 Overige evenementen tussen 18.00-6.00 uur zijn niet toegestaan 

 Een vaste zitplaats is verplicht op plekken waar een CTB-plicht geldt; 

 Voor bijeenkomsten van MBO-instellingen geldt een maximum groepsgrootte van 75 personen per 

ruimte. 

Bij twijfel over wat ja/nee mag/kan, neem contact op met beheer of bestuur. 

 

Samen op weg naar beter! 

Namens bestuur MFA KNILLUS - Maarten Ebben 
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Uitslag Rabobank Clubkasactie bekend 

di 16-11-2021 

 

De afgelopen periode kon er door de leden van de Rabobank weer volop gestemd 

worden op ieders favoriete club om zo de clubkas te spekken. Ook Fanfare st 

Cornelius doet graag mee met deze actie. Het doel van de actie dit jaar was 

nieuwe instrumenten voor de slagwerkgroep. 

 

Waar een blaasmuzikant over het algemeen slechts 1 instrument bespeeld, is dit 

voor een drummer heel anders. Zij laten hun ritmische vaardigheden op 

allerhande instrumenten zien. Dit is vaak ook te zien in de optredens die zij 

verzorgen. Om hier weer nieuwe instrumenten aan toe te voegen, heeft Fanfare st 

Cornelius de instrumenten voor de slagwerkgroep dit jaar aangedragen als doel 

voor de Rabobank clubkasactie. 

  

Inmiddels zijn de stemmen die Fanfare st Cornelius heeft gekregen geteld en deze 

stemmen zijn het zeer mooie bedrag van €520.89 waard. 

Hiervoor kan de slagwerkgroep weer een spetterend nieuw optreden verzorgen met hun nieuwe 

instrumenten. 

  

Namens Fanfare st Cornelius en natuurlijk de leden van Slagwerkgroep bedanken wij alle Rabobank leden 

die op ons hebben gestemd. 

 
Afscheid burgemeester van Soest 

wo 17-11-2021 

Beste inwoners van Vortum-Mullem, 

  

Na een ongelooflijk mooi afscheid van de gemeente Boxmeer op vrijdag 17 en zaterdag 18 september jl. zijn 

mijn vrouw en ik begonnen aan onze afscheidstournee langs de 11 kernen. 

Op 17 oktober was Vortum-Mullem aan de beurt. We werden die middag om 14.00 uur bij de ingang van Knillus 

ontvangen door de Halve Gare Fanfare die ons naar de zaal begeleidde, waar het al gezellig druk was. Op het 

toneel zat Fanfare Sint Cornelis klaar voor een mooi optreden, dat de sfeer er al aardig inbracht. Zeker toen 

Ernst van de Weijer na afloop mijn vrouw op het toneel uitnodigde om een geschenk in ontvangst te nemen. Hij 

vond dat zij een nieuwe hobby moest hebben die ervoor zou zorgen dat zij niet thuis hoefde te zijn als manlief 

thuis kwam te zitten… daarvoor had hij een grote golftas geregeld waarmee zij haar geluk kon gaan beproeven. 

Hoewel mijn vrouw aangaf dat zij bepaald geen groot talent op golfgebied was, nam zij het geschenk dankbaar 

in ontvangst. 

VoMuZi onder leiding van hun immer enthousiaste dirigent Loes Wijnhoven bracht vervolgens een paar vrolijke 

liederen ten gehore. Loes maakte alvast promotie voor het eerstvolgende concert waarop liederen uit de 

musical Grease zullen worden gezongen. Alvast van harte aanbevolen! 

De dames senioren gymclub maakte onze ledematen los met het advies op deze manier vooral vitaal te blijven 

in onze pensioenperiode. De Halve Gare fanfare maakte er vervolgens weer een vrolijke boel van, gevolgd door 

Slagwerkgroep Vortum-Mullem. 

Carnavalsvereniging De Plekkers sloot af met muziek en een polonaise. Zij boden mij een heuse houtgesneden 

scepter aan, weer een dierbaar aandenken aan vele vrolijke carnavalsactiviteiten. 

Namens de Dorpsraad werd ons door Peter van Bree een kist met tuin- en streekproducten aangeboden. Daarin 

zat ook een vogelkooitje met de opdracht dit creatief op te fleuren en bij de eerstvolgende kermis in het dorp 

aan te bieden voor de gevel van het gemeenschapshuis (zoals de nieuwe inwoners van Vortum-Mullem dit al 

vele malen met succes gedaan hebben). 

Het was een fantastische middag waarbij ook gelegenheid was voor gesprekken met de vele aanwezigen. Ik 

kreeg nog de gelegenheid voor een afsluitend dankwoord en een terugblik op de afgelopen 18 jaren. 

Hartelijk dank aan al degenen die aan onze afscheidsmiddag hebben meegewerkt en daarbij aanwezig waren. 

Maar ook degenen die er niet bij konden zijn dank ik voor de 18 mooie jaren dat ik uw burgemeester heb 

mogen zijn. We hopen velen van u nog eens te ontmoeten in onze nieuwe levensfase. 

Daarom geen vaarwel, maar graag tot ziens in de nieuwe gemeente Land van Cuijk! 

  

Wij wensen u tenslotte sfeervolle kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022! 

  

Karel en Mieke van Soest 



12 

 

De beloofde foto van de afscheidnemende hoofdpiet 

vr 19-11-2021 

Hierbij nog de beloofde foto van het cadeau voor de hoofdpiet en een leuk filmpje 

van de drone. https://youtu.be/do_QTepebz4 

 

 

 

 
Muziekexamens 

vr 29-10-2021 

Zaterdag 16 Oktober was een spannende dag voor leerlingen van Fanfare St. 

Cornelius. 

Net zo als vorig jaar zijn door de corona maatregelen de praktijk examens verzet naar 

Oktober. 

Wij mogen de volgende leerlingen feliciteren met het behalen van hun diploma 

  

Voor diploma A is geslaagd: 

        Abel Achten op Bugel 

  

Voor diploma B is geslaagd: 

        Yara Ermers op Alt-saxofoon 

  

Donderdag avond 28 oktober heeft het openbaar Examen D plaats gevonden van onze trombonist Thijs 

Willems. 

Dit was een geweldig optreden samen met mede trombonist Roel Ebben en zijn docent Hans Thijssen 

hebben we genoten van een mooi stukje muziek. 

Vervolgens heeft Thijs onder begeleiding van het fanfare orkest onder leiding van Henk Houben het 

nummer virtuose Cavantine  laten horen het was in één woord fantastisch. 

Als afsluiting liet Thijs samen met zijn docent nog een jazzy duet horen, daarna ging de jury in beraad. 

Het zal jullie niet verbazen dat Thijs met geweldige cijfers zijn D diploma heeft gehaald. 

Thijs heeft gisteravond zijn Diploma mogen ontvangen. 

 

Voor de slagwerkers is het nog enkele weken goed repeteren voor hen staat het examen namelijk op 30 

november gepland.  

 

Als ook deze examens zijn afgerond zullen we een datum plannen om de diploma’s aan de leerlingen te 

overhandigen. 

 

Namens fanfare St. Cornelius feliciteren we Thijs, Yara en Abel met het behalen van jullie diploma! 

En natuurlijk voor onze slagwerkers alvast heel veel succes op 30 november! 

https://youtu.be/do_QTepebz4
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Oranjefan zwaar teleurgesteld 

za 20-11-2021 

Oranjefan zwaar teleurgesteld: 'Spandoek had in de Kuip 

moeten hangen' 

 

 
Arold Arts met zijn bekende spandoek. 

 

Het is de scherpste doorn in het oog van de doorgewinterde voetballiefhebber: een wedstrijd zonder 

publiek. Zoals dinsdagavond in de Kuip, toen het Nederlands elftal zich wist te plaatsen voor het WK in 

Qatar zónder de steun van de twaalfde man. En dus ook zonder het beroemde spandoek Vortum van 

über-Oranjefan Arold Arts uit Vortum-Mullem. 

 

De man die sinds 1988 zelden een wedstrijd miste, zat dinsdagavond dus noodgedwongen op de bank en 

zijn spandoek lag op zolder. Tot zijn groot chagrijn, want er bleken wel degelijk spandoeken in het 

stadion te hangen. 

 

“Ik heb vernomen dat die jongens hun spandoeken naar de KNVB in Zeist hebben gebracht en die heeft 

ze zelf opgehangen. En heel slecht in beeld”, moppert Arts. “Ik heb de sociale media in de gaten 

gehouden en de KNVB heeft niet aangekondigd dat je spandoeken naar binnen kon brengen, dus ik was 

wel een klein beetje boos. Ik wist van niks, anders had ik mijn spandoek ook naar Zeist gebracht voor 

zo’n belangrijke wedstrijd.” 

 

Van de wedstrijd tegen de Noren (2-0) zelf was Arts niet onder de druk. “Die moeten we maar snel 

vergeten. Het resultaat telt. Het laatste WK waar we aan mee deden, was in Brazilië. Dat is bijna acht 

jaar geleden, dus ik ben blij dat we naar Qatar kunnen.” 

 

Over Arts’ aanwezigheid op het komende WK, hoeft Nederland niet te twijfelen. “Ik heb de lijst al 

ingevuld. Of het spandoek dan weer in beeld hangt, is maar de vraag, maar als ik een georganiseerde 

vliegreis met hotel kan krijgen, ga ik er zeker heen.” 

 

Bron: omroepbrabant.nl 
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Compensatie voor kosten controle coronatoegangsbewijs 

wo 24-11-2021 

Compensatie voor kosten controle coronatoegangsbewijs 

  

Als u kosten maakt voor de controle op coronatoegangsbewijzen, kunt u een bijdrage in de kosten aanvragen. 

De Rijksoverheid de heeft de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen 

(CTB) in het leven geroepen om bedrijven, verenigingen en instellingen te ondersteunen bij de controle 

daarvan.  

•             Voor professionele/commerciële organisaties geldt een vergoeding op basis van een gemiddeld 

uurloon.         

•             Vrijwilligersorganisaties krijgen een vergoeding op basis van de door de Belastingdienst vastgestelde 

vrijwilligersvergoeding. 

  

Voorwaarden 

De bijdrage vergoedt de kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die de CTB’s controleren of 

de controle daarvan bevorderen en vergemakkelijken (artikel 6.30 van de tijdelijke regeling) in de gemeente 

Boxmeer. 

De volgende kosten komen daarvoor in aanmerking: 

Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten. 

In geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligers bijdrage. 

Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de 

loonkosten. 

In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en 

arbeidskrachten. 

Materiële kosten die de controle van het CTB en identiteitsdocument faciliteren.  

Informatie over het moment en de wijze van indienen van de aanvraag is te vinden op www.boxmeer.nl/CTB. 

 
Ondersteuning voor verenigingen in Boxmeer 

wo 24-11-2021 

Ondersteuning voor verenigingen in Boxmeer  

  

Verenigingen in de gemeente Boxmeer kunnen verenigingsondersteuner Thomas Peeters Weem inzetten. Hij 

ondersteunt sportverenigingen bij diverse hulpvragen en bij het verbinden en het verbeteren van de onderlinge 

samenwerking tussen (sport)verenigingen in de gemeente Boxmeer. Op naar een vitale toekomst. 

  

Vanuit eigen kracht 

“Alle verenigingen in Boxmeer zorgen voor ontmoeting, energie en plezier. Inwoners van jong tot oud 

ontmoeten elkaar bij de verenigingen die de gemeente Boxmeer rijk is. Daar zijn we trots op. Maar ik zie dat 

sportverenigingen onder druk staan en dat mensen zich minder vanzelfsprekend verenigen. De verenigingen 

kennen veel uitdagingen, maar het biedt ook kansen”, vertelt verenigingsondersteuner Thomas. Met 

verenigingsondersteuning in de gemeente Boxmeer helpt hij sportverenigingen op weg om ze klaar te maken 

voor de toekomst. 

  

Verenigingen verenigen 

Verenigingsondersteuner Thomas is een aanspreekpunt voor hulp- en ondersteuningsvragen. Hij zorgt met 

sportcafés met thema’s, zoals samenwerking, communicatie en vrijwilligers voor het versterken van onderlinge 

kennisdeling en samenwerking. Ook zoekt hij samen met verenigingen de samenwerking op met bijvoorbeeld 

onderwijs, zorg, welzijn en het lokale bedrijfsleven. Dit doet hij samen met andere partners in de gemeente. 

Daarnaast helpt Thomas verenigingen bij diverse vraagstukken, zoals het realiseren van nieuw aanbod en het 

beter benutten van accommodaties. Verenigingsondersteuning in de gemeente Boxmeer biedt ook 

ondersteuning in nieuwe subsidiemogelijkheden, een veilig sportklimaat, een rookvrij sportpark en nog veel 

meer. 

  

Meer weten 

Meer weten over verenigingsondersteuning in gemeente Boxmeer? Of wil je nader kennismaken en bespreken 

wat Thomas voor jullie vereniging kan betekenen? Neem dan gerust contact op via Thomas@negen.nl. 
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