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Vieringen in 2017. 

 
 

Zondag      4 juni         12.30 uur   eerste communie 

 

Zondag  17 september  10.30 uur   Sint Cornelius viering 

 

Zondag       5 november  15.00 uur   Allerzielen viering   

 

Zondag    24 december  20.00 uur   Nachtmis 

 

Dinsdag   26 december   10.30 uur    Familieviering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 NIEUWS 

 

 

 
Vrijdag 19 mei hebben we het 60 jarig jubileum gevierd , 63 leden hebben genoten van 

een fijne middag . Het thema was We beleven dit samen en dat bleek uit de invulling 

van de dag ,nadat de voorzitter de aanwezigen welkom had geheten en stil had gestaan bij 

de leden die ook graag hadden gekomen maar door ziekte niet konden en deze beterschap 

wenste . Werd begonnen met een woord en communieviering geleid door Toos van Bree 

en Diny Fleuren . In deze dienst werd in gegaan over het ontstaan en het nut van onze 

vereniging binnen de gemeenschap en dat we dit door de jaren samen beleeft hebben en 

dat we dit in de toekomst ook samen  zullen en moeten doen . De muzikale omlijsting in 

deze dienst was van het gemengd koor uit Rijkevoort de aubade aan het eind van de 

dienst viel erg in de smaak . Na koffie met gebak was het de beurt aan Rien Vermaire uit 

Hilvarenbeek die op zijn eigen bekende manier de aanwezige mee terug nam naar het 

verleden , dat dit in de smaak viel bleek uit de ene na de andere schaterlach . 

On 17.00 uur opende de voorzitter het buffet ,dit was verzorgd door de vaste kookgroep   

Met 60 Plus aan tafel zijnde : Jose ,Ineke en Anny 

bij gestaan door de bediening van Elly en Mario . De  dames hadden gezorgd voor een 

lekkere en goed gevulde dis velen gingen dan ook meerdere keren hun bord vullen .Om  

20.00 uur gingen de mensen voldaan huiswaarts , na de nodige opruimwerkzaamheden 

kon om 22.00 uur met een voldaan en tevreden gevoel het Gemeenschapshuis op slot 

gedaan worden. 

Het bestuur wil een ieder die heeft bijgedragen om van deze dag tot een onvergetelijke te 

maken van HARTE BEDANKEN . 

 

Woensdag 14 juni is er de gezamenlijke bustocht met Vierlingsbeek dit jaar naar de 

Westhoek van Brabant . 

 

 

Met 60 Plus aan tafel vrijdag 23 juni gaan de dames ons weer verwennen aanvang 16.00 

uur . 

 

Kienen vrijdag 16 juni aanvang 14.00 uur is er weer kienen we hopen op een grote 

opkomst en een gezellige middag . 
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Serviceorganisatie Pantein Extra organiseert:  

do 27-04-2017  

 

Brabantse dagtochten voor senioren 
Serviceorganisatie Pantein Extra organiseert in juni twee dagtochten naar 's-
Hertogenbosch en naar Safaripark de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De dagtochten 

worden verzorgd door Lindetours Reizen en Pantein Extra. 
  

Wanneer vinden de ‘dagjes uit’ plaats? 
Op dinsdag 27 juni staat een bezoek aan de stad ’s-Hertogenbosch op het 
programma. Na ontvangst met thee/koffie en een Bossche bol is er een historische 

wandeling en een boottocht. Na de lunch wordt de wandeling vervolgd. Als afsluiting is 
er een gezamenlijk diner. 

 
Op vrijdag 30 juni is het genieten van het Safaripark de Beekse Bergen in 
Hilvarenbeek. De Afrikaanse savanne wordt vanuit de bus verkend en een gids vertelt 

over alle dieren in het park. Het resterende deel van het park is te voet of per boot te 
bekijken. Op het einde van de dag is er een gezamenlijk diner. 

  
Voor wie? 
Ieder lid van Pantein Extra mag één introducé meenemen. Als er nog plaatsen vrij zijn 

worden deze beschikbaar gesteld aan niet leden. Deelnemers die begeleiding nodig 
hebben kunnen terugvallen op een vrijwilliger of een verpleegkundige. 

  
Meer informatie 
Voor meer informatie over de opstappunten, het programma, kosten en de 

mogelijkheden voor zorg of begeleiding bel 0485-845454 of kijk op 
www.panteinextra.nl/dagtrips. 

 
 

Lezing en boekpresentatie vliegtuigcrashes WO2 in Boxmeer  

do 27-04-2017  

Boxmeer. Het afgelopen anderhalf jaar is 

een werkgroep ijverig aan het werk 
gegaan om alle vliegtuigcrashes en 

noodlandingen tijdens de tweede 
Wereldoorlog in de huidige gemeente 
Boxmeer in kaart te brengen. In total zijn 

er 27 crashes en of noodlandingen 
onderzocht en Ruud Wildekamp van de 

werkgroep heeft dit in een 140 pagina dik 
boek beschreven. 
 

Er wordt een lezing gegeven over het 
project door Joop Hendrix en aansluitend 

zal het boek worden gepresenteerd. Joop is een Ex-Luchtmachtpiloot en maakt deel 
uit van de werkgroep. De werkgroep heeft veel van deze crashes weten te bevestigen. 
De lezing geeft de deelnemer een goed beeld hoe het onderzoek is uitgevoerd, zowel 

op de grond als in de archieven. 
 

http://www.vortum-mullem.info/
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De lezing alsmede boekpresentatie vindt plaats op maandagavond 22 mei 2017 om 
20:00 uur in Hotel Riche aan de Steenstraat in Boxmeer. De avond wordt 

gepresenteerd door Guido Siebers en Burgemeester Karel van Soest introduceert de 
lezing. Deze avond is het boek voor € 15 te koop. 

 
 Vanaf 23 mei tot 4 juni 2017 is er een tentoonstelling aan Vrijthof 16 in Vierlingsbeek 
waar de bezoeker de verschillende gevonden onderdelen van de neergestorte 

vliegtuigen kan bezichtigen. Meer informatie en verkooplocaties van het boek staat op 
de site HTTP://luchtoorlog.boxmeer4045.nl  

 
 

Vollybaltoernooi in "Molenhof"  

zo 30-04-2017  
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Glasvezel: de stand van zaken  

do 04-05-2017  

  
 

 

 

 

 

 

 

In maart van dit jaar wisten we u te vertellen dat de vijf gemeentes intensief 
onderhandelen met de netwerkexploitant die het glasvezelnetwerk in het Land van 

Cuijk wil aanleggen. 
Toen ging het vooral over hoe diep en waar de glasvezels in de grond moeten komen 
te liggen en waar de wijkcentrales mogen staan. Ook over hoe het toezicht op de 

werkzaamheden wordt geregeld et cetera. Allemaal technische zaken. 
Nu gaat het meer over de kosten die de vijf gemeentes voorgefinancierd hebben en 

hoe deze terugbetaald worden. Vooral financiële zaken dus. Inmiddels zijn er al de 
nodige voorstellen over de onderhandelingstafel gegaan en het eind komt in zicht. De 
exploitant en de vijf gemeentes verwachten deze maand de deal rond te hebben. 

 
Eind 2018 klaar 

'Een broedende kip moet je niet storen', zegt voorzitter Hugo Bens betekenisvol. 'Naar 
verwachting zal de netwerkexploitant de voorbereidingen voor de aanleg in juli 
afronden zodat ze in september 2017 kan starten met de aanleg. Achter de schermen 

wordt met man en macht gewerkt om eind 2018 het glasvelnetwerk up en running te 
hebben'. 

De exploitant overweegt om met twee aannemers te gaan werken. Eén begint in het 
noorden van het Land van Cuijk en de ander in het zuiden. De uitrol duurt dan niet 
twee maar één jaar. De tijd die nu gebruikt wordt voor onderhandelingen wordt zo 

door de snelle uitrol goedgemaakt. 
 

In de nieuwsbrief van juni hopen we u te melden dat er groen licht is. 
 
  

Voor meer informatie kijk op: www.lvcnet.nl   
Facebook: https://www.facebook.com/LvCnet 

Twitter: https://twitter.com/LvCnet_nl  
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.lvcnet.nl/
https://www.facebook.com/LvCnet
https://twitter.com/LvCnet_nl
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Sociom, Altijd in de buurt  

wo 10-05-2017  

 

 

Mijn naam is Samantha Regeer en ik ben sociaal 
werker bij Sociom. Mijn werkzaamheden als sociaal 
werker zijn gericht op het buurtwerk en vrijwilligers. 

Graag wil ik jullie via deze weg iets vertellen over onze 
organisatie. 

  
Sociom bevindt zich momenteel in een participatiemaatschappij. Een maatschappij 
waarin het collectieve weer belangrijk wordt. Waarin wordt verwacht dat mensen 

betrokken zijn bij elkaar en aandacht hebben voor hun omgeving. Als Sociom zien wij 
het als onze missie om mensen hierbij te ondersteunen. Daarom maken wij ons sterk 

voor een prettige leefomgeving. Een omgeving waarin mensen aandacht hebben voor 
elkaar. Dit doen we door mensen samen te brengen. Wij geloven namelijk dat je 
samen meer mogelijk kun maken! Daarom zijn wij een organisatie dat samen wil 

doen, samen wil denken, samen wil beslissen en samen wil werken mét de burgers. 
  

We proberen mensen in hun kracht te zetten, talenten te herkennen en deze 
vervolgens in beweging te brengen. We geven aandacht en advies en bieden 
ondersteuning bij problemen. We werken resultaatgericht, ondersteunen initiatieven 

die mensen bij elkaar brengen en we zoeken met elkaar naar verrassende 
oplossingen. Binnen ons gebiedsteam in Boxmeer kunnen mijn collega’s en ik dit met 

gepaste expertise doen dankzij de verschillende werkgebieden. Zo vind je binnen ons 
team maatschappelijk werkers, ouderenwerkers, vluchtelingenwerkers, 
buurtbemiddelaars, coördinatoren op het gebied van Wonen, Welzijn & Zorg, 

buurtwerkers, sociaal raadslieden en natuurlijk vrijwilligers. 
  

Wij willen niet praten, maar doen! Niet overnemen, maar samenwerken. Je vind ons in 
het Land van Cuijk, maar ook op andere plaatsen in de Noordelijke Maasvallei en in de 
gemeente West Maas & Waal. Ook in jouw dorp, buurt of wijk. Daarom is Sociom altijd 

dichtbij. 
  

Heb je een vraag, een goed idee voor jouw wijk, dorp of buurt of heb je ergens anders 
ondersteuning bij nodig? Je kunt ons altijd mailen en bellen, of neem een kijkje op 
onze website http://www.sociom.nl/. 

ActieradiusNaast mijn werkzaamheden in het buurtwerk ben ik ook coördinator van 
Actieradius in Boxmeer. Actieradius is hét steunpunt voor vrijwilligerswerk in het Land 

van Cuijk en is een onderdeel van Sociom. Wij zijn er voor organisaties die op zoek 
zijn naar vrijwilligers, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. 

Actieradius helpt graag met informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling. We zijn 
actief in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert. In elke gemeente 
bevindt zich een lokaal vrijwilligerssteunpunt waar u gewoon binnen kunt lopen. 

  
De vier steunpunten worden vanuit één centraal punt aangestuurd door medewerkers 

van Actieradius (Sociom). Deze professionals bieden ook ondersteuning aan 
organisaties op het brede terrein van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij het opstellen 
en uitvoeren van een goed vrijwilligersbeleid. Daarnaast organiseren we ook 

regelmatig workshops en informatiebijeenkomsten. Door het jaar heen worden er 
verschillende workshops met uiteenlopende thema´s georganiseerd waarvoor u zich 

kunt inschrijven. Uiteraard kunnen wij ook workshops op vraag verzorgen. 
  
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: 

info@actieradius.nu of neem een kijkje op onze website http://www.actieradius.nu/  
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Drukbezochte informatie-avond MFA KNILLUS - Geloof in KNILLUS!  

wo 17-05-2017  

 

 

Jl. maandag 15 mei is er door DORA/Werkgroep MFA een informatie-avond over 

ambitie en status MFA KNILLUS gehouden. De kerk zat vol! Ruim 140 bezoekers 
kwamen geinteresseerd luisteren naar de presentaties van wethouder Willy Hendriks 
namens B&W, Emilie van der Heijden namens Parochie en Ron Vanlier vanuit 

Rabobank. Daarnaast heeft de werkgroep toegelicht waar we staan op financieel, 
bouwkundig en organisatorisch vlak. In het kort; alle randvoorwaarden zijn voor 95% 

ingevuld en er lijkt niets de komst van MFA KNILLUS in de weg te staan. 
 
Op de informatie-avond is ook de 3D-simulatie getoond waarin te zien is hoe MFA 

KNILLUS er +/- uit gaat zien. Over dat filmpje waren mensen razend enthousiast; 
daarmee is KNILLUS al een kleine beetje tot leven gebracht. Via onderstaande link 

c.q. de MP4 in de bijlage is dat filmpje te bekijken. 
 

https://youtu.be/SJuJ3bXgjA8 
 
Daarnaast is er jl. maandag de STEEN VAN KNILLUS geintroduceerd. Een link naar het 

dit jaar 75-jarig bestaan van Vortum-Mullem als één (1) dorp. Door 75 euro te betalen 
(die ten goede komen aan MFA KNILLUS) kun je een 'eigen' steen adopteren in MFA 

KNILLUS met je eigen plaatje/naam. Leuk om te hebben én bijzonder goed om 
KNILLUS te steunen. Er zijn er inmiddels 50 verkocht; we streven naar tenminste 200 
stenen. Dus...vul onderstaand formulier in en steun KNILLUS! 

 
Tot slot zoeken we veel vrijwilligers. Voor van alles en nog wat. Van schilderwerk tot 

poetsen, van CV-installatie tot electrotechniek en van vegen tot stenen kruien. Alle 
hulp is welkom! Geef je op en draag op die manier je steentje bij. Opgeven kan bij 
Herman van Bree of Peter van Raaij of via bijgevoegd opgaveformulier. 

 
We rekenen op Vortum-Mullem. Het enthousiasme was jl. maandag groot net zoals 

het geloof in de komst van MFA KNILLUS. Laten we er samen voor zorgen, zowel 
financieel als qua werkzaamheden, dat wij als Vortum-Mullem laten zien hoe je als 
klein dorp grootste dingen kunt doen! 

 
Namens dora en werkgroep, 

Maarten Ebben 
 

 

 

https://youtu.be/SJuJ3bXgjA8
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Inschrijfformulier Steen van KNILLUS

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Mailadres:

Ja , natuurlijk wil ik een bijdrage leveren aan Knillus

aantal 75,0€      per steen Totaal -€              

Afmeting Plaatje ( 18  bij 5 cm ) Maximaal 25 tekens 

Naam ............................................

Naam ............................................

Naam ............................................

Naam ............................................

Er zal een rekening worden verstuurd naar bovengenoemd mailadres

Na ontvangst bedrag zal het "plaatje" worden gemaakt en worden bevestigd.

Formulier kan naar volgend mail adres : mfaknillusvortummullem@gmail.com 

Of in de brievenbus : Sint Cornelisstraat 13 Vortum Mullem

Werkgroep MFA KNILLUS

   Vrienden van Knillus

   Vrienden van Knillus

   Vrienden van Knillus

   Vrienden van Knillus
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Inschrijfformulier vrijwilligers Knillus

Naam  

  

Tel.nr. mobiel 06-
 

Tel.nr. vast

Mailadres

 

  

Voorlopige categorieen 1. Electra

2. CV/water/sanitair

3. Schilderen 

overig interieur

4. hand- en spandiensten

5. Timmerwerk

6. Buitengebied

7. Maakt niet uit

  

Specialiteit 1  

Specialiteit 2  

  

Aantal uren per week  

Voorkeursdagen MA DI WO DO VRIJ ZAT

  

Tips?  

 

 

  

Wat moeten wij verder nog weten of niet vergeten?  

 

 

  

Alvast bedankt voor je medewerking en inschrijving.

Herman van Bree en Peter van Raaij.  
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Schaapscheerdersfeest bij De Wereldboom  
za 20-05-2017  

 
  

Op zondagmiddag 28 mei kun je bij De Wereldboom de zomer vieren: de schapen 

worden geschoren en er zijn allerlei leuke kinderactiviteiten. Bezoekers hoeven zich 
niet aan te melden en zijn welkom van 14.00 tot 17.00 uur bij de Schutkooi in 
Vortum-Mullem. 

  
De herders Frank en Willem knippen en scheren alle schapen van de 

Wereldboomkudde. Jong en oud mag er met z'n neus bovenop staan! De lammetjes 
zijn wel gegroeid, maar je kunt ze nog steeds knuffelen. Ze lopen bij hun mama’s die 
geschoren worden. 

  
Kinderactiviteiten 

Kinderen mogen wol bij de herders halen om zelf te kaarden en mee naar huis te 
nemen. Twee ervaren spinners geven demonstraties met het spinnenwiel. Dat lijkt 
gemakkelijk... of is het moeilijker dan je denkt? Probeer maar! 

Verder kunnen kinderen een zeepje vilten in gekleurde wol, van krantenpapier een 
kweekbakje maken voor een reuzenzonnebloem en een marshmallow roosteren boven 

het kampvuur om er een eenpersoons zomertaartje van te maken. In het 
Avonturenbos en bij de kabelbaan valt er weer volop te spelen en natuurlijk zijn er 
spannende kinderboeken te koop. 

Parkeren en toegang zijn gratis, voor enkele activiteiten wordt een kleine 
onkostenvergoeding gevraagd. Het terras van de Schutkooi is open. 

  
www.dewereldboom.nl 
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Kerk of dorpshuis  

di 23-05-2017  

Knillus, Alleen al de naam voor het nieuwe dorpshuis in Vortum-Mullem is 
mooi. De opening is gepland op 6 januari 2018. Een kerkgebouw dat een 

nieuwe bestemming krijgt. Waar je vroeger je zonden kon opbiechten bij de 
pastoor, of een weesgegroetje bidden voor het Mariaaltaar, straks kan de 

tienerjeugd hier naar de coladisco of kunnen de ouderen kantklossen, 
biljarten, kaarten en koersballen. 
 

Een volle Corneliuskerk vorige week maandag. Het gebouw staat al enige tijd leeg. 
Het bisdom stoot menig gebouw af. De herbestemming is echter vaak een probleem. 

Kijk naar Vierlingsbeek waar nog altijd geen oplossing in de maak is. De werkgroep in 
Vortum-Mullum timmert wel met succes aan een plan, dat draagvlak heeft bij de 
bevolking. 

 
Een plan ook dat met steun van bisdom, een bank én de gemeente Boxmeer financieel 

mogelijk is geworden. Een klein gaatje van zo'n 50 duizend euro (op een investering 
van zo'n 765 duizend euro) moet nog met acties in het dorp opgehoest worden. Maar 
dat gaat lukken, zo verwacht de gedreven, enthousiaste, drijvende kracht achter 

Knillus, de verenigingsman Maarten Ebben. 
 

De bouwvergunning wordt snel ingediend, naar verwachting kan in het najaar al 
verbouwd gaan worden. De belangrijkste details: een podium op het altaar, de 

doopvont wordt een stilteruimte, en daar waar de kerkbanken nu staan wordt de grote 
zaal voor maximaal 400 bezoekers. Een extra verdieping komt er voor het 
vereniginsleven, hier kan de KBO vergaderen en activiteiten houden, maar ook de 

jeugd van het Benkske vindt er straks zijn honk (en krijgt zelfs een eigen ingang). In 
een transparante glazen aanbouw aan de voorkant komt een gemeenschappelijke 

ruimte met een bar. 
 
Alles in één gemeenschapshuis, voor jong én oud. Dat kan ook wethouder Willy 

Hendriks-van Haren waarderen. "Onze bijdrage van 350 duizend euro is veel voor een 
durpke van zevenhonderd inwoners. Maar alles bij elkaar wordt wel een beeldbepalend 

gebouw in het dorp behouden." 
 
Wie een financieel steentje wil bijdragen kan een steen kopen. De Oeffeltse wethouder 

heeft inmiddels een steentje gekocht. Nu nog hopen dat de herbestemming van de 
kerk in Vierlingsbeek ook van de grond komt. Hojje wa! 

 
Bron: Twan Dohmen 
http://www.boxmeersweekblad.nl/nieuws/algemeen/170889/kerk-of-dorpshuis-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boxmeersweekblad.nl/nieuws/algemeen/170889/kerk-of-dorpshuis
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H 
 Agenda   Vortum  -  Mullem Colofon 

 Het dorpsblad is een gratis 

 uitgave van de Stichting 

 Dorpsraad VortumMullem  

 en verschijnt 12 maal  

 per jaar. 
 

  Redactie Dorpsblad: 

  - Marjan Jakobs 

    St.Hubertusstraat 27 

    Tel. : 0485-571097 

  - Maria v. Duren 

    St.Hubertusstraat 4 

    Tel. : 0485-576428 

 
Adverteren is alleen 

mogelijk indien ingeleverd 

met vermelding van het 

factuuradres, bij voorkeur 

op floppydisk of per E-mail 
dorpsbladvortum@12move.nl 

 

 

Wekelijks: 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maandag  14.00 u   KBO: meer bewegen voor ouderen in ’t Gemeenschapshuus 

Dinsdag 13.30u   KBO: jeu de boules 

Dinsdag 18.30 u 19.30 u  Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr.6 en 7  

Dinsdag 20.30 u 22.00 u  Repetitie slagwerkgroep 

Woensdag 13.30 u   KBO: kaarten in ‘t Gemeenschapshuus 

Woensdag 17.45 u 18.45 u  KBO: yoga in ‘t Gemeenschapshuus 

Woensdag  18.30 u 19.30 u  Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr. 4 en 5 

Donderdag 18.15 u 19.15 u  Stichting jeugdhuis: De panters gr. 1,2,3 

Donderdag 19.45 u 21.45 u  Repetitie Fanfare St.Cornelius 

Vrijdag  20.30 u 23.00 u  Stichting jeugdhuis: Rouwe Start van gr 8 tot 16 jaar 

Vrijdag  18.30 u 19.30 u  Repetitie Jeugdorkest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverteren: 

is alleen mogelijk indien 

ingeleverd met vermelding 

van het factuuradres,  

bij voorkeur per E-mail: 

redactie@vortum-mullem.info 

Advertenties zonder  

factuuradres worden niet 

geplaatst! De kosten  

hiervoor bedragen € 14, - per 

pagina naar rato. 

 
Eenmalige plaatsingen  

Kunnen contant betaald 

worden bij de redactie. 

De kosten hiervoor zijn: 

       A4: € 14, -- 

½    A4: €  7, -- 

28 mei 14.00u Schaapscheerdersfeest 
    wereldboom 
10 juni  13.00u Vortum open 
16 juni  14.00u kbo: kienen 
14 juni   kbo:busdagtocht met 

Vierlingsbeek 
23 juni  16.00u met 60 plus aan tafel 
24 juli     Daags na de tour 
28 juli   16.00u met 60 plus aan tafel 
24 aug    kbo: fietsdagtocht naar 
      kevelaar 
25 aug  16.00u met 60 plus aan tafel 
8 september  14.00u kbo: kienen 

20 september   sociaal culturele dag mill 
22 september 16.00u met 60 plus aan tafel 
20 okt   14.00u dag van de ouderen 
27 okt   16.00u met 60 plus aan tafel 
17 nov  14.00u kbo: kienen 
24 nov  16.00u met 60 plus aan tafel 
15 dec  14.00u kbo: kerstviering 
22 dec  15.30u met 60 plus aan tafel 
 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

