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Wij wensen u een liefdevol, gelukkig en gezond 
2018 toe! 

Januari 2018 

www.Vortum-Mullem.info 
De website door en voor Vortum-Mullem 

 

Nieuw E-mail adres dorpsblad: redactie@vortum-mullem.info 

Kopij inleveren vóór  de  22 e van de maand. 

 
 

Jaargang…..  36 

Nummer ….. 01 
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Vieringen in 2018 

 
 

Zondag  24 december  20.00 uur Nachtmis 

      Jo Jacobs en overleden familie 

      Jan en Truus van Mullekom 

      Thij en Marie van Bree-Peters 

 

Dinsdag   26 december   10.30 uur  Familieviering 

      Nellie Bernards-Jakobs  Jaargedachtenis 

      
Zondag        11 Februari   10.00  Carnavalsviering 

 

Zondag         1 April             10.30  Pasen + voorstellen 1
e
 communicanten 

 

Zondag       20 Mei                    12.30   Pinksteren + 1
e
 communie  

 

Zondag       16 September         10.30  St.Corneliusviering 

 

Zondag         4 November      15.00  Allerzielenviering 

 

Maandag   24 December      20.00  Nachtmis 

 

Woensdag 26 December           10.30  gezinviering 

 

       
 

 NIEUWS 

 
 

2017  hebben we achter ons gelaten een jaar waarin 5 leden zijn overleden en 5 leden zijn verhuisd naar 

elders de een om gezondheids redenen de ander om kleiner te gaan wonen  . Maar we hebben ook de 

nodige nieuwe leden zodat het aantal leden per 1 januari 89 was .Ook hebben we ons 60 jarig jubileum 

gevierd en hebben we terug gekeken op de jaren die achter ons liggen en gezien dat de maatschappij in 

die jaren erg verandert is denk aan welvaart sociale media en werk en leef omstandigheden Maar onze 

vereniging streeft nog steeds het zelfde na , namelijk de belangen van de ouderen te behartigen in 

ruimste zin van het woord .  

 

We hebben het jaarprogramma weer gestalte gegeven in 2018 gaan we voor het eerst naar Kevelaar dit 

kan per fiets maar ook met de auto zodat alle leden hier aan deel kunnen nemen dit in samenwerking 

met KBO Vierlingsbeek dit zal een dag vullend programma zijn  . We gaan ook 2  maal een bloemstuk 

dit zullen we in de avonduren doen , zodat we de leden die nog aan het arbeidsproces deelnemen ook 

iets kunnen bieden . Het kan zijn dat een activiteit uit valt als in de zomer de verhuizing naar Knillis  

gaat beginnen maar we willen alles zo goed als mogelijk  door  laten gaan . Zie voor het gehele 

programma ons jaarplan 2018 

 

Verder wenst het bestuur allen een gezond en gelukkig 2018 
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Jaarplan 2018 

 

 

Januari : 

Vrijdag        19             Met 60 PLUS aan tafel            16,00 uur 

Februari : 

Vrijdag         23            Met 60 PLUS aan tafel            16.00 uur 

Maart: 

Donderdag    01           Gezamenlijke bedevaart  naar de Smakt    14.30 uur 

Vrijdag         16           Jaarvergadering                          14.00 uur 

Vrijdag         23           Met 60 PLUS aan tafel               16.00 uur   

Zaterdag       24            Nationale opschoondag 

April : 

Vrijdag         06             Kienen                                       14.00 uur 

Donderdag    19            Met 60 PLUS aan tafel               16.00 uur 

Mei : 

Vrijdag         25            Met 60 PLUS aan tafel              16.00 uur 

Juni : 

Vrijdag         08           Kienen                                        14.00 uur   

Vrijdag         22           Met 60 PLUS aan tafel               16.00 uur 

Juli : 

Vrijdag        27            Met 60 PLUS aan tafel               16.00 uur 

Augustus : 

Donderdag   23            Fiets ,auto naar Kevelaar  

Vrijdag        24            Met 60 PLUS aan tafel               16 .00 uur 

Vrijdag        31            Kienen                                        14.00 uur 

September : 

Woensdag    5            Busdagtocht samen met Vierlingsbeek 

Vrijdag        21           Met 60 PLUS aan tafel                16.00 uur 

Woensdag    26           Sociaal Culturele Dag     Mill 

Oktober : 

Vrijdag       19           Dag van de ouderen                       14.00 uur 

Vrijdag       26           Met 60 PLUS aan tafel                   16. 00 uur 

November : 

Vrijdag       16           Kienen                                           14.00 uur 

V4rijdag     23           Met 60 PLUS aan tafel                   16.00 uur 

December : 

Vrijdag       14            Kerstviering                                   14.00 uur 

Vrijdag       21           Met 60 PLUS aan tafel                   15.30 uur   

 

Wekelijks   : 

Maandag                     Bewegen voor ouderen Gemeenschapshuus   1400 uur 

Dinsdag                      Jeu de boules     13.30 uur 

Woensdag                   Soos   Kaarten      Gemeenschapshuus       13.30 uur 

Woensdag                   Yoga    Gemeenschapshuus     17.45 uur. 

 

In het voorjaar willen we bij voldoende deelname naar het Boerenbondmuseum in Gemert . 

In het voor en najaar maken we op een woensdag avond een bloemstuk voor leden en niet leden .   
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Vrijwilligerspunt Sociom: de nieuwe naam voor vijf vrijwilligers  

wo 20-12-2017  

Vrijwilligerspunt 

Sociom: de nieuwe naam voor vijf vrijwilligerspunten! 
  
In het Land van Cuijk zijn vier vrijwilligerspunten actief onder de naam 

Actieradius. Vanaf nu gaan deze verder onder de nieuwe naam Vrijwilligerspunt 
Sociom. Ook de gemeente Sint Anthonis sluit weer aan als vijfde vrijwilligerspunt. 

Een nieuwe naam maar de werkwijze blijft hetzelfde. 
  
Wat doet het Vrijwilligerspunt? 

Het Vrijwilligerspunt is hét portaal voor vrijwillige inzet. Een van de belangrijkste 
taken is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Bewoners op zoek naar 
vrijwilligerswerk worden gekoppeld aan vacatures die (vrijwilligers)organisaties 

plaatsen in onze (digitale) vacaturebank. Voor iedereen is een passende en leuke 
vacature te vinden. Wij zorgen voor de geslaagde match! 

  
Daarnaast versterkt het Vrijwilligerspunt organisaties door middel van informatie 
en advies. Bijvoorbeeld over het opstellen van vrijwilligersbeleid, collectieve 

verzekering, wet- en regelgeving en andere actuele thema’s op het gebied van 
vrijwilligerswerk. 

  
Het Vrijwilligerspunt vergroot de burgerkracht door het stimuleren van vrijwillige 
inzet. Veel mensen weten ons te vinden voor vrijwilligersvragen, burgerinitiatieven 

of vragen over burenhulp. We zoeken altijd naar een passend antwoord. Ook als 
dit betekent dat we nieuwe wegen moeten bewandelen. 
  

Gemeente Sint Anthonis 
De gemeente Sint Anthonis is per 1 september opnieuw aangesloten bij het 

Vrijwilligerspunt. De vacaturebank wordt weer actief voor organisaties en 
bewoners kunnen in hun eigen gemeente terecht voor het vinden van 
vrijwilligerswerk. De komende maanden worden vrijwilligersorganisaties 

uitgenodigd, zodat we samen werken aan een goed vrijwilligersklimaat in deze 
gemeente. 
  

Waar vindt u ons? 
In elk van de vijf gemeentes is een lokaal vrijwilligerspunt waar een team van 

enthousiaste vrijwilligers met u in gesprek gaat om samen een passende vacature 
te vinden. U kunt een afspraak met ons maken maar ook tijdens openingsuren 
binnenlopen. De coördinatoren sturen het team van vrijwilligers aan. 

Vrijwilligerspunt is onderdeel van Sociom. Openingstijden per vrijwilligerspunt 
vindt u op onze website http://www.sociom.nl/vrijwilligerspunt. U kunt ons ook 

bereiken via vrijwilligerspunt@sociom.nl of telefonisch op (0485)700 500. 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Sint Cornelius --> Knillus week 19  

ma 04-12-2017  

Ondanks de kou, is de motivatie nog steeds geen graadje minder! 

 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Dorpsraadvergadering 4 december 2017  

ma 04-12-2017  

 

Dorpsraadvergadering 4 december 2017 

  

 

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

 

Notulen 

De notulen van 6 november 2017 worden goedgekeurd. 

  

  

Werkgroepen aan het woord 

 

 

MFA KNILLUS 

De bouw verloopt voorspoedig. Beton is gestort, de verdiepingsvloer ligt erin en de constructie 

van het café staat er. De actuele situatie is regelmatig te volgen via de website. Op 6 januari 

houdt de fanfare haar Nieuwjaarsconcert in Knillus. Er is een flyer verstuurd aan alle ‘oud-

Vortummers’ met een uitnodiging voor de opening, de Steen van Knillus en de mogelijkheid om 

zich aan te melden als vrijwilliger. Hierop is erg positief gereageerd. De officiële opening staat 

gepland voor het weekend van 2 en 3 juni. 

  

Sint Anna Vooruit 

Peter van Bree doet een update. De werkgroep is druk bezig met het promoten van de school. 

Het plein is inmiddels opgepimpt en op 20 december wordt er een Kerstmarkt georganiseerd. 

  

Kermis 

Pedro Lamers vertelt dat de commissie de kermis heeft geëvalueerd. Alleen de zaterdag is 

minder goed bezocht. Daarom willen we het programma volgend jaar aangepast. De pubquiz 

gaat naar de zaterdagavond en de vrijdag wordt er een activiteit voor de jeugd georganiseerd. 

Verder is er een evaluatie geweest vanuit de gemeente met de dorps- en wijkraden samen met 

de kermisexploitanten. Het ziet ernaar uit dat ook voor de kleine dorpen de komende 3 jaar 

een exploitant (met minimaal 7 activiteiten en een bijdrage van € 3000,-- van de gemeente) 

gevonden kan worden. Begin volgend jaar wordt dit definitief bepaald. 

  

Zorg en Welzijn 

De huiskamer verhuist naar Knillus (als dit klaar is!) en Linda van Raaij heeft bij de gemeente 

subsidie aangevraagd voor de huurkosten. De gemeente wil hieraan bijdragen met een 

eenmalige bijdrage en het 3e kwartaal 2018 wordt dit geëvaleerd. De organisatie van de 

huiskamer wil naast de ochtend ook een middagactiviteit gaan organiseren. De werkgroep 

‘Zorg en Welzijn’ had een nummer waar mensen hen konden bereiken. Dit was het vaste 

nummer van Linda. Vanwege de verhuizing vervalt dit vaste abonnement en Linda wil nu via 

een mobiel die kan rouleren dit opvangen. De ouderen krijgen ook nog een instructie hoe ze de 

werkgroep kunnen bereiken. De dorpsraad zal de kosten hiervoor voor haar rekening nemen. 

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

  

Patrick Peeters geeft toelichting over de mogelijkheden van het verhuren van een auto voor 

mensen die hiervan gebruik willen maken. Hij heeft dit nu geregeld middels SnappCar. De auto 

kan dan per halve dag verhuurd worden. Aanmelden moet dan gebeuren bij SnappCar. 

  

Peter en Frans zijn naar het partneroverleg op 28 november geweest. Dit is het overleg van 

het College met de dorps- en wijkraden. Een belangrijk thema was de toekomstige gemeente 

‘het land van Cuijk’. Wij als dorpsraad gaan hier niet veel tijd en energie in steken maar volgen 

de ontwikkelingen. 

  

28 november is er een bijeenkomst sociale kaart, onderdeel van ‘Ons Thuus’. 
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Vortum-Mullem heeft al de commissie Zorg en Welzijn die dit soort activiteiten voor haar 

rekening neemt 

  

Op 21 januari is er bij de Schutskooi de afsluiting van het monument vliegtuigcrashes. 

  

Op 11 december is er een thema gerichte regionale bijeenkomst in Vorstenbosch (voor de 

liefhebbers J) 

  

We hebben de mogelijkheid om onze website www.vortum-mullem.info wat 

gebruikersvriendelijker te maken; terugkeerpatroon, dorpsblad ja/nee, formaat wijzigen 

plaatje. Kosten hiervoor zijn ca. € 900,--. Eerst indruk is dat dit veel geld is. We kijken vanuit 

het bestuur nog even wat we hiermee doen. 

  

De Pastoor Sweensstraat wil nog een keer de Nieuwjaarsduik organiseren. De catering 

eromheen doen ze niet meer. Hiervoor moet nog een oplossing worden gezocht. Dit jaar zou 

een overgangsjaar kunnen worden zodat Knillus in de toekomst deze activiteit over kan gaan 

nemen. 

  

Via NL.doet is weer de mogelijkheid om € 400,-- (maximaal) te vragen voor een activiteit 

verzorgd door vrijwilligers. We gaan enkele activiteiten aanmelden 

  

  

Rondvraag 

Elly v.d. Krabben vraagt of er een hondenspeelveldje kan komen. De gemeente werkt hier niet 

aan mee met als reden dat er ruimte genoeg is voor het uitlaten van honden. 

  

Peter Stevens meldt dat volgend voorjaar door E-Fiber (voorheen LVCnet) zal worden gestart 

met de aanleg van het glasvezelnetwerk. 

  

Hij vertelt verder dat er in 2019 gestart wordt met het bouwen van een rij van 5 huizen waarin 

ook starters/ouderen woningen gerealiseerd worden (zelfde concept als in 2018 in Holthees 

gebouwd wordt) 

  

  

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op 8 januari met de 

nieuwjaarsborrel om 20.30 uur in ’t Gemeenschapshuus. 

  

 
Muzikale Kerstwens van en door VoMuZi  

di 05-12-2017  

Muzikale kerstwens van 

en door VoMuZi..... en zorg dat u a.s. zaterdag thuis bent voor onze jaarlijkse kerststerren en appel actie. 

VoMuZi komt weer naar u toe ...deze winter !!! 

( klik op onderstaande link !) 

http://youtu.be/MBmGOklmidk  

http://youtu.be/MBmGOklmidk
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Sint Cornelius --> Knillus week 20  

za 09-12-2017  

Allemaal BIKKELS! 
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Jeugdpronkzitting 2018  

di 12-12-2017  

Plekkers en Plekkerinnekes,  

  

Dit jaar organiseren we de jeugdpronkzitting in samenwerking met 

Basisschool Sint Anna. We hebben onze handen ineen geslagen en gaan 

er samen een leuke zittingsmiddag van maken. Dit houdt dus in dat de 

jeugdpronkzitting niet meer plaats vindt op de zondagmiddag maar samen 

valt met de carnavalsmiddag van Basisschool Sint Anna op vrijdag 9 

februari. 

 

Zoals gebruikelijk wordt het een leuke middag met acts, buuts, dansjes 

en andere spectaculaire optredens. Deze middag start om 11.11 uur en 

is om 14.00 uur afgelopen en zal plaatsvinden in het 

Gemeenschapshuus. 

Dus kinderen: heb je al zin in de voorpret? Het bedenken van je stukje? 

De kleding en attributen uitzoeken? Ga dan snel aan de slag en geef je op 

bij juffrouw Anouk d.m.v het opgaveformulier. 

  

Het opgaveformulier kun je vinden als je klikt op de volgende 

link: http://deplekkers.vortum-mullem.info/Info.aspx?RecId=b9770b9d-

1d39-4338-9369-e79a11f87db0 

 

Opgeven kan tot maandag 15 januari.   

 

De jeugdpronkzitting is toegangelijk voor iedereen die het leuk vindt om te komen kijken naar wat de jeugd van 

Vortum allemaal in petto heeft net zoals dat op zondagmiddag van toepassing was! We willen jullie bij deze dan 

ook van harte uitnodig 

 

en om op vrijdag 9 februari een kijkje te komen nemen! 

 Tot dan, alaaf!!  

 

 

 
 
 
Aanmelden "nieuwe"goede doelen  
wo 20-12-2017  

In 2018  is de 'goede doelen week' in week 13, ( 26  

t/m 31 maart) tot 1 februari kunnen er 'nieuwe' goede 

doelen aangemeld worden. 

 

Een nieuwe doel wordt alleen toegelaten als er een 

contactpersoon in de werkgroep geleverd wordt en 3 

nieuwe collectanten. Alléén goede doelen met 

een CBF: centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl) 

keurmerk worden toegelaten.Aanmelden kan via 

: goededoelenvortum@gmail.com 

http://deplekkers.vortum-mullem.info/Info.aspx?RecId=b9770b9d-1d39-4338-9369-e79a11f87db0
http://deplekkers.vortum-mullem.info/Info.aspx?RecId=b9770b9d-1d39-4338-9369-e79a11f87db0
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Fanfare st Cornelius presenteert: VIVA LAS VEGAS  

di 12-12-2017  
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Sint Cornelius --> Knillus week 21  

za 16-12-2017  

Knillus en "ut Gemeenschapshuus" nog gebroederlijk naast elkaar, maar hoe lang nog? 

De verbouw van Knillus vordert namelijk gestaag, door de inzet van velen! 
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren. 
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H 
 Agenda   Vortum  -  Mullem Colofon 

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 

 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 

 

 

6 jan  19.00u Nieuwjaarsconcert 
FanfareSt.Cornelius 

19 jan  16.00u        Met 60 PLUS aan tafel   
09 feb  11.11u Jeugdpronkzitting        
23 feb  16.00u Met 60 plus aan tafel 
01 maart 14.30u Gezamelijke bedevaart naar de 
     Smakt 
16 maart 14.00u Jaarvergadering 
23 maart 16.00u Met 60 plus aan tafel 
24 maart   Nationale opschoondag  
26 tot 31 maart  Goede doelen week 

06 april 14.00u Kienen 
19 april 16.00u Met 60 plus aan tafel 
25 mei 16.00u met 60 plus aan tafel 
2 en 3 juni 2018  Vortum-Mullem 75 jaar 
08 juni 14.00u Kienen 
22 juni 16.00u Met 60 plus aan tafel 
27 juli  16.00u Met 60 plus aan tafel 
23 Aug   Fiets, auto naar Kevelaar 
24 aug 16.00u Met 60 plus aan tafel 
31 aug 14.00u Kienen 
05 sept.   Busdagtocht samen met 

Vierlingsbeek 
21 sept. 16.00u Met 60 plus aan tafel 
26 sept.   Sociaal Culturele dag Mill 
19 okt. 14.00u Dag van de ouderen 
26 okt. 16.00u Met 60 plus aan tafel 
16 nov. 14.00u Kienen 
23 nov. 16.00u Met 60 plus aan tafel 
14 dec. 14.00u Kerstviering 
21 dec. 15.30u Met 60 plus aan tafel 
 

 
 

 
 

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

