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Vieringen in 2017. 

 
 

 

 

Zondag    5 november  om  15.00 uur Allerzielen viering   

 

Zondag   24 december om  20.00 uur Nachtmis 

 

Dinsdag  26 december  om 10.30 uur  Familieviering      
 

   
 

 

 NIEUWS 

 

 

 

20 oktober vieren we de Dag van de Ouderen ,deze middag zal notaris Dre 

Teeuwen uit Boxmeer een lezing houden waar ook het levens testament aan 

de orde zal komen .Dat dit belangrijk kan zijn bleek wel uit het programma 

Meldpunt van de omroep Max van deze week waar dit onderwerp uitvoerig 

ter sprake kwam . Ook andere zaken komen aan de orde en vragen uit de zaal 

zullen worden behandelt . 

Na de pauze zal het smartlappenkoor De Harde Kern een optreden verzorgen 

dit koor uit Boxmeer en bestaande uit 60 leden zal voltallig in 2 sessies hun 

smartlappen ten gehore brengen . 

Gezien het karakter van deze middag ,leerzaam en onderhoudend nodigen we 

alle ouderen uit Vortum Mullem uit om deze middag te bezoeken .Aanvang : 

14.00 uur einde : Rond half vijf en vijf uur . 

 

Met 60 PLUS aan tafel vrijdag 28 oktober aanvang 16.00 uur worden we 

weer verwend door Jose, Ineke , Anny , Tiny en Marjo. 
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K. B. O.      Vortum-Mullem                                  
                     St. Hubertusstraat     9                              
                             Telefoon :  0485-575818                                                                                                  

                                                                                                            

 

          UITNODIGING : 

 

 

 

  

       Op vrijdag 20  oktober 2017 houden we onze. 

 

             DAG VAN  DE  OUDEREN 

 
      In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem 

      Aanvang : 14.00 uur. 

 

 

      Programma : 

 

     Opening door de voorzitter. 

 

     Koffie met gebak . 

 

     Notaris Teeuwen   komt ons bijpraten over het levenstestament en                                                           

     wat we verder nog meer kunnen regelen  ook vragen van de                                                            

     aanwezigen zullen beantwoord worden  . 

 

     Optreden   smartlappenkoor  DE  HARDE  KERN uit Boxmeer 

     met ook enkele leden uit ons dorp . Dit koor weet met meezingers  

     uit het heden en verleden de zaal op zijn kop te zetten . 

 

     Onder de  pauze word een drankje aangeboden . 

 

     Deze middag is kosteloos toegankelijk  voor alle ouderen . 

 

                     Bestuur KBO   afd. Vortum-Mullem  
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Vliegtuigcrashes en Noodlandingen in WO2  

De werkgroep Vliegtuigcrashes en Noodlandingen in WO2 in de gemeente Boxmeer, sluit 
haar in 2015 gestarte project, af, met de onthulling van een monument bij de Schutkooi 
in Vortum Mullem. 
  
Op zaterdag 7 oktober 2017 zal om 14.00 uur een ceremonie beginnen, tijdens welke een 
monument ter ere van Flt.Lt. Peter Edward Raw zal worden onthuld. Uit een totaal van 
27 crashes die onderzocht zijn, werd deze crash door de werkgroepleden, unaniem 
verkozen. 
Waarom? Peter Edward Raw was een van vier broers uit een gezin, waartoe ook nog twee 
dochters behoorden. Van de 4 broers zijn er tijdens WO2, 3 om het leven gekomen als 
piloot bij de RAF. 
Peter Edward crashte zijn Hawker Typhoon op 21 maart 1944 in een weide tussen de 
Maas en de Schutkooi, na een aanval op een boot die afgemeerd lag aan de Afferdense 
zijde. Een triest verhaal. 
De locatie waar een en ander gaat plaats vinden, is een van de mooiste in de gemeente 
Boxmeer; midden in het Maasheggen gebied. 
  
Naast een aantal hoogwaardigheidsbekleders zullen vele familieleden en bekenden deze 
plechtigheid bezoeken, waaronder de dochter van Peter Edward Raw, die ten tijde van het 
ongeval slechts 6 maanden oud was. Ook een van de schrijvers van het prachtie boek 
“RAW Courage” maakt zijn opwachting. 
Bij deze plechtigheid zal ook aandacht geschonken worden aan de andere 2 overleden 
broers. 
  
Het programma bestaat uit muziek, speeches en voordrachten, bloem/kranslegging en 
natuurlijk het onthullen van het monument. Ook zal een echte Spitfire, een fly-bye 
maken. 
  
U bent allen van harte welkom. 
  
Voor meer info: 
Ons prachtige 
boek 
Vliegtuigcrashe
s en 
Noodlandingen 
in WO2 in de 
gemeente 
Boxmeer is 
online te 
bestellen bij: 
info@dinternet.

nl 
https://www.fa
cebook.com/lu
chtoorlogboxme
er4045/ 
luchtoorlog@bo
xmeer4045.nl 
Op aanvraag 
verzorgen wij 
een prachtige 
lezing . 
tel: 06-53693428 
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www.Vortum-Mullem.info 
   

Hulp gezocht : Diefstal crossfiets Vortum-Mullem  

zo 27-08-2017  

Ieders hulp gevraagd bij het volgende: 

 
Suzanne Jakobs: 

"Wat ons nu toch is gebeurd, gewoon belachelijk voor woorden. 
We stonden 17 augustus te kijken bij de werkzaamheden aan het MFA in 
Vortum-Mullem wordt er, onder de ogen van 20 mensen, Rick zijn crossfiets 

weggehaald!! 
Hoe brutaal kun je zijn!! Maar....er zijn gelukkig camerabeelden!!!" 

 
Aanwijzingen of tips mogen rechtstreeks naar Suzanne Jakobs gestuurd 
worden of via beheer@vortum-mullem.info 

 

 

KBO nieuws  

di 29-08-2017  

  
Beste mensen het KIENEN dat voor 8 september op het programma staat gaat 
NIET door omdat we niet kunnen beschikken over onze locatie . 

  
Met 60 PLUS aan tafel ook het eten hebben we een week verplaatst om alle 

drukte rond de kermis te vermijden . 
We gaan dus 29 september genieten van een verlaat kermismenu . 

 
 
 

 
 
 

Seizoen O.N.I. bijna voorbij!  

wo 30-08-2017  

De loonwerkers rijden weer af en aan, de 

dagen worden korter, de zon laat zich minder zien en overal wordt het steeds 
natter. Dit zijn alle tekenen dat het seizoen van O.N.I. weer ten einde loopt. 

 
De regels van de oude voetbalclub zijn kort en simpel: niet te serieus, een 

pilske op z'n tijd, veul schik hebben en t moet goei weer zien! Dit betekent dan 
ook dat er nog enkele keren getraind zal worden en het seizoen met een 
ouderwets gezellige BBQ afgesloten zal worden.  

Een korte samenvatting van het seizoen 2017: 

 

http://www.vortum-mullem.info/
mailto:beheer@vortum-mullem.info?subject=Aanwijzing%2FTip%20m.b.t.%20diefstal%20crossfiets%20Vortum-Mullem
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-Nieuwe hoofdsponsor; 
-Nieuwe vangnetten; 

-Historisch ruime overwinning op F.B.M.'68; 
-50% van de wedstrijden gewonnen. 

 
Tevens zijn er weer enorme stappen gezet bij de voetbalvereniging zelf. Het 
veld is opgeknapt, de lijnen zijn wederom strak getrokken en ook de 

vangnetten zijn bijgewerkt. Neel de Haas heeft zijn hart en ziel gestoken in het 
opknappen van het veld. Via de dorpsraad en de gemeente Boxmeer heeft 

O.N.I. de beschikking gekregen over nieuwe vangnetten; via deze weg willen 
we hen dan ook hartelijk danken! De nieuwe vangnetten hebben al menig bal 
tegengehouden en de nieuwe lijnen hebben een enorme besparing gegeven op 

de kosten van kalk. Voorzitter Stevens gaf als toelichting: "als klein clubje 
moet je goed samenwerken met de overheid en dorpsgenoten om alles 

draaiende te houden. De dorpsraad staat gelukkig altijd voor ons klaar en biedt 
een luisterend oor, zij hebben dan ook echt hun mannetje gestaan en ervoor 
gezorgd dat die vangnetten er binnen no-time waren. Ook Neel de Haas heeft 

ons dit jaar ontzettend geholpen, we belden hem op zaterdagmorgen en nog 
geen 5 minuten later was hij al druk in de weer. Geweldig!" 

 
Ook zijn er weer veel nieuwe Vortumse mannen toegetreden tot de selectie. 

Iets wat noodzakelijk was voor het voortbestaan van de club. De clubleiding is 
dan ook erg tevreden met deze positieve ontwikkeling, die tevens bijdraagt aan 
de saamhorigheid en leefbaarheid van het dorp. Echter, is er altijd ruimte voor 

meer mannen en vrouwen binnen de selectie. Een vol programma dat elk jaar 
vraagt veel van de spelers, geinteresseerden kunnen dan ook altijd aansluiten. 

N. van Mullekom namens hoofdsponsor Bedrijvencomplex Van Mullekom: 
"prachtig dit! Toen we benaderd werden om hoofdsponsor te worden van de 
lokale voetbalclub zeiden we gelijk ja. Samen met Daan Broeder van SCO 

Diensten hebben we een mooi tenue voor het team ontworpen. Mooi dat deze 
groep een dergelijke initiatief draaiende houdt en zo plezier biedt voor iedereen 

in het dorp. Als je 50% van de wedstrijden weet te winnen ben je zeker gène 
slechte. Ook vind ik het mooi om te zien dat dit jaar weer 5 of 6 jonge gasten 
het team een positieve impuls hebben gegeven. Hopelijk blijft deze groep nog 

jaren doorgaan, onze steun hebben ze in ieder geval! 
 

Wanneer de zon weer straalt zal er een laatste vergadering gehouden worden, 
met aansluitend een BBQ en een koud pilske. De organisatie wil haar spelers, 
hoofdsponsor, SCO diensten, dorpsraad, Neel de Haas, trouwe supporters, 

tegenstanders en alle dorpsgenoten bedanken voor wederom een geweldig 
seizoen. Hopende deze lijn volgend jaar door te kunnen zetten. 

 
Heeft u nog interesse om een keer mee te trainen of wat meer vragen over 
O.N.I. zelf? Interesse in een sponsordeal met de voetbalclub? Neem dan gerust 

contact op met de voorzitter Guido Stevens 06 555 272 83 
Wilt u gewoon eens verstandig praten over voetbal? Bel dan vooral niet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Notulen dorpsraadvergadering 4 september 2017  

ma 04-09-2017  

 

Dorpsraadvergadering 4 september 2017 
  

 
Opening 
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  
 

Notulen 
De notulen van 3 juli 2017 worden goedgekeurd. 
  

  
Werkgroepen aan het woord 

 
 
MFA KNILLUS 

De bouwactiviteiten liggen op koers. De vloer en tegels zijn uit de kerk 
gehaald, het zand is eruit en de fundering wordt deze week gestort. De groep 

vrijwilligers is erg positief en de opkomst is tot nu toe steeds erg goed 
geweest. Ook de komende periode zal er regelmatig input gevraagd worden 
van de vrijwilligers. De actuele situatie is regelmatig te volgen via de website. 

De officiële opening staat gepland voor het weekend van 2 en 3 juni. 
  

Sint Anna Vooruit 
Henny Cremers licht toe dat er net als in alle kleine kernen ook in Vortum-
Mullem sprake is van krimp wat betreft het leerlingenaantal. Als voorbereiding 

hierop is het onderwijssysteem omgevormd om zo de toekomst van de school 
in Vortum-Mullem te kunnen borgen.  Principe is dat kinderen van 

verschillende  leeftijden bij elkaar zitten in een ‘unit’. Dit systeem draait nu een 
aantal jaren en wordt als goed beoordeeld (in heel Nederland zijn er tot nu toe 

27 scholen als goed beoordeeld!). De komende jaren zal de krimp nog verder 
toenemen waarop nu reeds wordt geanticipeerd. Zo is er een werkgroep, Sint 
Anna Vooruit, geformeerd die gaat zorgen voor positieve PR en die potentiële 

gezinnen/ouders en nieuwe bewoners binnen Vortum-Mullem en omgeving 
actief gaat benaderen om ze te laten weten hoe de school in Vortum-Mullem 

werkt, up-to-date blijft wat betreft materialen/methodieken en daardoor zo 
goed presteert. Op deze manier zou Vortum-Mullem zelfs een soort regiofunctie 
kunnen gaan vervullen. 

  
Kermis 

Pedro meldt namens de werkgroep dat de Kermis voor dit jaar is geregeld. Het 
programma is terug te vinden op de site en er volgt nog een flyer. Het 
jeugdorkest zal op vrijdag de kermis openen. Voor de komende jaren zal het 

moeilijk worden om nog een exploitant te vinden. 
  

Zorg en Welzijn 
De werkgroep zoekt nog steeds een vrijwilliger voor de donderdagmiddag. Op 
woensdagmiddag aanstaande komen 2 vertegenwoordigers vanuit de 

gemeente Boxmeer voor en evaluatie van de huiskamer. 
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Mededelingen en ingekomen stukken 
  

De opbrengst van de kinderrommelmarkt t.b.v. Knillus was € 233,25 
  

In het weekend van 2-3 juni vindt naast de opening van Knillus op zaterdag op 
zondag 3 juni een open dag voor alle bedrijven gepland. Op deze zondag zou 
ook aandacht  kunnen zijn voor nieuwe bewoners 

  
Han Luijters geeft toelichting op het convenant dat is opgesteld door Gemeente 

met de dorps- en wijkraden. Het nieuwe convenant moet gaan zorgen voor 
meer duidelijkheid. 
Verder heeft de gemeente Boxmeer via ‘Werk in Uitvoering’ een plan 

uitgewerkt m.b.t. tot alle activiteiten rondom openbare ruimten (groen, wegen, 
verlichting etc.) . Via de site van de gemeente Boxmeer is deze informatie 

toegankelijk. 
Laatste mededeling is het partneroverleg dat gepland staat op 31 oktober. Dit 
is het overleg van het College met de dorps- en wijkraden. Peter en Frans 

zullen hierbij aansluiten 
  

Op 18 oktober vindt in Venhorst het 3-daagse internationaal Europees 
Plattelandsparlement plaats. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter 

  
Er is contact met de gemeente over de plek voor het plaatsen van een 
luiercontainer in Vortum-Mullem 

  
  

Rondvraag 
Henk Broeren meldt dat er vanuit de Stichting Zonnebloem samenwerking is 
gezocht met de afdeling Sambeek om de toekomst te waarborgen. 

  
Maarten geeft aan dat er meer follow-up zou moeten komen vanuit de 

werkgroep Welkom zodat alle verenigingen, school etc. op de hoogte zijn. 
Maria en Peter pakken dit verder op. 
  

Ton Swinkels meldt dat de prijs op het PR-bord voor bouwen in Vortum-Mullem 
niet klopt. Er geldt nog steeds een korting op. Peter neemt dit op met Licht op 

Jong. 
Hij geeft ook aan dat er een stuk in de krant heeft gestaan dat VDB/LO dat 
deze partij negatief zou zijn wat betreft de bouw van Knillus. Ton meldt dat dit 

zeker niet zo is en dat ze alleen enkele kritische vragen hebben gesteld. 
  

  
Sluiting 
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op 2 

oktober om 20.30 uur in ’t Gemeenschapshuus. 
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Nieuw muzikaal seizoen is weer begonnen!  
ma 04-09-2017  

 
 

 
 
 

 
De scholen weer begonnen, de vakantiespullen 

weer opgeruimd en ook de verschillende 
repetities zijn weer gestart. Afgelopen week 
hebben alle muziekanten hun instrumenten weer 

in gebruik genomen en ook de eerste 
concerten/activiteiten staan al op de agenda. 

Zo is de slagwerkgroep komend weekend te 
horen in Vierlingsbeek. Zij staan in het 
voorprogramma van de `Golden Earing´ tijdens 

Vierlingsbeek Open Air! Wie weet neemt Cecar 
Zuiderwijk, de drummer van de Golden Earing, 

zijn stokken wel in gebruik als de Slagwerkgroep 
de zaal warm maakt. 
 

Het opleidingsorkest heeft afgelopen week de 1e 
repetitie gehad en gaat komende week met alle jeugdleden van Fanfare st 

Cornelius zwemmen in Goch Ness te Goch (D) Deze jaarlijkse activiteit laat zien 
dat samen muziek maken niet altijd over muziek hoeft te gaan. Samen plezier 
maken is net zo belangrijk! 

Ook hun eerste concert van het nieuwe seizoen staat al op het programma, het 
opleidingsorkest mag namelijk ook dit jaar weer de opening van de kermis 

verrichten op vrijdag 22 september (noteer deze vast in de agenda) 
 

Natuurlijk is ook het grote orkest weer terug van zomerreces. Zij zijn alweer 
druk aan het repeteren voor hun eerste concert. Op 7 oktober zal er namelijk 
een monument onthuld worden bij de Schutskooi. Dit ter ere van de 

neergestorte WOII piloot F/Lt. Peter Edward Raw, Britisch Royal Air Force. De 
organisatie van deze middag is in handen van Werkgroep Vliegtuigcrashes en 

Noodlandingen in WO II in de gemeente Boxmeer. Naast Fanfare st Cornelius 
zal ook basisschool st Anna haar medewerking verlenen aan deze middag. Meer 
info zal spoedig volgen, maar dit is zeker een historische middag om bij 

aanwezig te zijn. 
 

En als laatste natuurlijk niet vergeten: as zondag Rommelmarkt vanaf 09.00u 
zijn de poorten geopend!  
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Strijd tegen georganiseerde criminaliteit  

ma 11-09-2017  

Beste inwoner,  
  

Georganiseerde criminaliteit lijkt ver van ons bed, maar is soms toch dichterbij 
dan u denkt. Zoals bijvoorbeeld een hennepkwekerij in uw wijk, een xtc-lab in 

een leegstaande loods, een buurman die in een dure auto rijdt, terwijl u weet 
dat hij geen baan heeft, of een ondernemer of bestuurder die wordt bedreigd. 
Vaak gaat het om criminaliteit die niet meteen zichtbaar is. Bijvoorbeeld omdat 

het achter gesloten deuren gebeurt of onder de dekmantel van een schijnbaar 
legale organisatie. We noemen deze vormen 'ondermijnende criminaliteit', 

omdat ze bestaande maatschappelijke structuren ondermijnen, omdat ze onze 
waarden en normen aantasten en onze veiligheid bedreigen. Dat raakt ook u 
als inwoner. 

  
Samen aanpakken 

Door nauwe samenwerking pakken we deze vormen van ondermijnende 
criminaliteit aan. Dat doen we niet alleen samen met de politie en het 
Openbaar Ministerie, maar bijvoorbeeld ook met de belastingdienst, 

woningcorporaties en onze buurgemeenten. Samen vormen we één front en 
boeken we resultaten. Ook u kunt ons daarbij helpen! 

  
Drugscriminaliteit 

Drugscriminaliteit is de meest bekende vorm van ondermijnende criminaliteit. 
In zogenaamde 'drugspanden' is vaak sprake van een gevaarlijke situatie. Niet 
alleen voor de bewoners, maar ook voor buren en omwonenden. Vaak wordt 

illegaal stroom afgetapt, waardoor brandgevaar ontstaat. Maar liefst één op de 
vijf woningbranden ontstaat door hennepteelt. Verder zorgen drugspanden 

vaak voor overlast door lekkages, risico’s voor de volksgezondheid, 
stankoverlast en stroomstoringen. 
  

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit vragen we u het volgende: 
  

Wees alert 
Ziet, hoort of ruikt u iets waarvan u denkt dat het niet pluis is? Aarzel dan niet 
en maak er melding van. Wees opmerkzaam en alert, zeker als u werkzaam 

bent in een branche die extra risico’s loopt, zoals de horeca, makelaardij, 
autohandel of agrarische sector. 

  
Waar melden? 
Bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 

Bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. 
Via www.boxmeer.nl/melding 

  
Uw informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
  

Je bent een held, als je meldt! Zo houden we Boxmeer samen veilig. 
  

Met vriendelijke groet, 
 
  

Burgemeester K.W.Th. van Soest 



11 

 

 

 

 

 

 

VoMuZi verzorgt mooi concert in Deurne  

zo 17-09-2017  

 
 

 
Beste Mensen 
 

Na onze zomerreces  en slechts één repetitie hebben we afgelopen donderdag 
weer een mooi optreden mogen verzorgen bij "Zij Actief" in Het Gerardushuis te 

Deurne. 
Een zaal vol enthousiaste mensen, maar natuurlijk ook een enthousiast koor onder 
leiding van onze dirigente Loes. 

We gaan ons nu richten op een nieuw repertoire voor o.a. De nachtmis en het 
nieuwjaarsconcert… maar er staat nog veel meer op ons programma, daarover 

binnenkort meer info. 
Wilt je onze club komen versterken? Graag…. Loop op maandagavond eens binnen 
tijdens onze gezellige repetitieavond…. En ja hoor mannen jullie zijn ook van harte 

welkom. 
 

Tot VoMuZi…. 
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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: 

 

 

29 september 16.00u met 60 plus aan tafel 
7 okt   14.00u Vliegtuigcraches 
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 
2 en 3 juni 2018   Vortum-Mullem 75 jaar 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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, -- 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

