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Vieringen in 2018 

 
 

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 

 
 

Februari maand waar in dit jaar carnaval gevierd word nieuw dit jaar is de brunch op de 

dinsdag middag. Wij als bestuur kunnen dit initiatief al een maar toejuichen en hopen dat 

veel ouderen hier aan deelnemen . Na al dat gefeest gaan we weer over naar gewone 

dingen van de dag  als eerste de bedevaart naar sint Jozef in de Smakt ook de wekelijkse 

activiteiten vinden weer op de normale tijden en plaatsen doorgang . 

 

De bedevaart naar de Smakt is dit jaar 1 maart aanvang van de mis 14.30 uur . 

Na afloop gaan we een kop koffie drinken in het Pelgrimshuis , om het voor een ieder zo 

makkelijk mogelijk te maken graag opgeven voor 24 februari bij Henk telefoon 0485 

575818 zodat we een rijschema kunnen maken . 

 

Met 60 PLUS aan tafel vrijdag 23 februari is het weer zo ver de dames zullen ons 

weer een lekkere maaltijd voorschotelen aanvang 16.00 uur . 

 

De jaarvergadering staat gepland voor 16 maart we hopen dat U dit in je agenda 

noteert , we hebben naast de vergadering een boeiend en leuk programma  
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Op naar Carnaval 2018  
zo 24-12-2017  

Plekkers en Plekkerinnekes, 

 

 

  

  

Op bijna het einde van dit jaar willen we jullie op de hoogte 

stellen van de vorderingen met betrekking tot het programma 

op carnavalsdinsdag.  

   

Zoals bekend is de boerenbruiloft komen te vervallen en 

hebben we als bestuur in samenwerking met de 

boerenbruiloftcommissie hiervoor een alternatief gezocht. En 

dat hebben we gevonden in de vorm van 

een Plekkersbrunch! 

 

- Waar? De brunch vindt plaats in het Gemeenschapshuus.   

- Wanneer? Op dinsdag 13 februari.   

- Hoe laat? Om 12u gaan de deuren open en vanaf 12.30u 

zal er gegeten kunnen worden. 

- Kosten? De kaartjes kosten €10,- voor volwassenen en €5,- voor kinderen tot en met 12 

jaar. PAS OP: leden dienen ook een kaartje te kopen om deel te kunnen nemen aan de brunch! 

- Hoe zijn de kaartjes te verkrijgen? De kaartjes worden verkocht op zondag 7 januari 

2017 wanneer ook de kaartverkoop voor de pronkzitting zal plaatsvinden. Dus in het 

gemeenschapshuus tussen 10.30uur en 12.00uur. Wanneer je niet in de gelegenheid bent om 

op zondagmorgen kaartjes te kopen kun je daarna terecht bij Jan Hendriks (0485-573325 of 

0617746800) tot en met uiterlijk 9 februari. 

- Voor wie? Voor alle Plekkers en Plekkerinnekes die samen met onze hoogheden een goede 

bodem willen leggen en om zo de laatste dag van de carnaval tot een mooi einde te gaan 

brengen. Er zal natuurlijk ook gezorgd worden voor wat animatie en vertier, in ieder geval in 

de vorm van de plekboys met hun winnende liedje en onze welbekende Wiel met zijn 

smartlappen.   

 

Aansluitend zal zoals gebruikelijk het kriemelbal plaatsvinden vanaf 15.00 uur.  

 

Dus mensen komt allen op 7 januari naar het gemeenschapshuus en koop je kaartje voor de 

eerste Plekkersbrunch in de geschiedenis van de Plekkers en natuurlijk ook voor de 

pronkzitting die plaats zal vinden op 26 en 27 januari 2018!  

 

Tot slot wensen we jullie allemaal hele fijne kerstdagen, een knallend uiteinde en een super 

nieuw begin van 2018 waarin we hopen jullie allemaal weer te zien tijdens onze bals! 

 

Met carnavaleske groet, 

Bestuur CV De Plekkers.  

 

 

 

 
 

http://www.vortum-mullem.info/
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KNILLUS goedbedeeld door RT126  
zo 24-12-2017  

 
MFA KNILLUS ontvangt kerstcadeau van RT126 

  

Zaterdag 22 december jl. werden de vrijwilligers van MFA KNILLUS uit Vortum-Mullem verrast 

door een surprisebezoek van een delegatie van de ondernemersclub Ronde Tafel 126 uit Land 

van Cuijk – kop van Noord Limburg. Deze club ondersteunt jaarlijks een aantal projecten die 

op hun sympathie kunnen rekenen. 

  

Naast MFA KNILLUS was er ook een delegatie vanuit DICHTERBIJ voor CARNAVAL BOXMEER. 

Zij zetten zich al jaren in om Carnaval vieren mogelijk te maken voor mensen met een 

beperking. De leden van RT126 hebben een rondleiding gehad door MFA KNILLUS in aanbouw 

en waren bijzonder onder de indruk van de ambitie én de geweldige betrokkenheid van het 

dorp bij dit initiatief. Carnaval Boxmeer mocht een cheque van 500 euro in ontvangst nemen, 

MFA KNILLUS kreeg een cheque van liefst 1000 euro. 

   

2 juni 2018 

  

MFA KNILLUS wordt hét nieuwe gemeenschapscentrum in Vortum-Mullem. Op 2 juni 2018 

wordt het officieel geopend. Tot die tijd moet er nog veel gebeuren, maar….er worden ook al – 

nog ietwat provisorisch – de 1e aktiviteiten georganiseerd. Zo zal er op 6 januari 2018 een 

grandioos nieuwjaarsconcert worden verzorgd door koninklijke fanfare Sint Cornelius. Alle 

bezoekers kunnen dan genieten van een avond vol muzikaal vermaak én kunnen met eigen 

ogen aanschouwen hoe hard er gewerkt is aan MFA KNILLUS, hoe mooi/functioneel het wordt 

en welke grootse stap Vortum-Mullem met dit project zet op het vlak van leefbaarheid en 

saamhorigheid. 

 
Opbrengst cupcakes actie Dakkapel 4 You - ALP d’HUZES  
ma 01-01-2018  

Opbrengst cupcakes actie in Vortum-Mullem ten behoeve van het team Dakkapel 4 You dat in 

juni deelneemt aan ALP d’HUZES ten bate van KWF. 

   

Netto opbrengst 

cupcakes 
672,-- Euro 

Extra donaties 310,-- Euro 
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Verder heeft de KBO een loterij gehouden en de opbrengst daarvan, 171,-- Euro, gaat ook 

naar dit goede doel. 

  

 

Fantastisch allemaal en iedereen enorm bedankt voor deze geweldige financiële 

steun!!! 

 

 

U kunt ons volgen op Facebook, Team Dakkapel 4 You. 

 

Nogmaals enorm bedankt, 

 

Dakkapel 4 You team 

Twan Tonnaer en Peter Winkelmolen  
 

 

 

Carnavalsmis De Plekkers 2018  

ma 08-01-2018  

https://www.facebook.com/TeamDakkapel4U/
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Beste mensen, 

  

Op 11 februari 2018 is er om 10:00 uur de carnavalsviering van CV De Plekkers 

  

VoMuZi zal daar ook bij aanwezig zijn. 

  

Nu lijkt het ons leuk als U onze club komt versterken zodat we er een gezamenlijke viering van 

maken. 

Onze eerste repetitie is maandag 15 januari in Ut Benkske om 20:00 uur. 

  

Laat even weten of je komt bij een van onze bestuursleden (mailadressen staan op Vortum-

Mullem.info) of aan één van onze leden. 

Hopelijk mag VoMuZi  u dan ontmoeten. 

  

Het zou voor Prins Theo 4, Prinses Suzanne en Adjudant Geert ook een hele verrassing zijn als 

familie, vrienden en buren zich bij ons koor aansluiten....En natuurlijk ook voor onze 

Jeugdprins Luc 1 en zijn adjudanten Dirk en Wouter. 

 

Met veel VoMuZi groeten 

 

 

 

 

VEST en Vomuzi gaan samen de bune op!  

wo 10-01-2018  

Dit jaar bundelen de Vortumse verenigingen: Vortums en Sambeeks Toneel en Vomuzi de 

krachten en gaan samen de bune op! 

 

Twee weekenden in april brengen wij samen in zowel Vortum-Mullem als Sambeek een echt 

Nederlands spektakel toneelstuk (bekend van theater en film) voor jong en oud! 

 

14 en 15 april 2018 in De Elsenhof in Sambeek 

20 en 21 april 2018 in 't Gemeenschapshuus in Vortum-Mullem 

 

De repetities zijn voor beide verenigingen al in volle gang! 

 

Vanaf 1 maart zal de voorverkoop starten. 

 

Voor al het nieuws omtrend de voorstellingen kunt u terecht op onze facebookpagina, vest-

toneel.nl en vortum-mullem.info 

 

 

 

 

 

Bouwpastoor en van religieushuis naar gemeenschapshuis  

za 13-01-2018  

Vorige week beleefde Vortum-Mullem in KNILLUS het nieuwjaarsconcert van de koninklijke 

fanfare Sint Cornelius. Prachtige avond en een glansrijke 1e grote test voor KNILLUS (in 

aanbouw). Diezelfde ochtend stond er een vooraankondiging, paginagroot, in De 

Gelderlander. Daarin werd de bouwpastoor geinterviewd. Leuk om (na) te lezen! 

 

Overigens, we kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken - zeker in de bouwploeg! 

Interesse? Meld je aan bij 1 van de vrijwilligers (of app naar 0622549772).  
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Uutnodiging Jeugdprinsreceptie Jeudprins Luc d'n urste  

wo 10-01-2018  

 

Kaartverkoop pronkzitting en plekkersbrunch  

zo 14-01-2018  

Beste Plekkers en Plekkerinnekes,                                                                                              

 

Vorige week zondag heeft de kaartverkoop plaatsgevonden voor de pronkzitting en plekkerbrunch op 

carnavalsdinsdag. Er zijn al heel wat kaarten verkocht. Voor diegene die niet in de gelegenheid waren om 

zondag een kaartje te bemachtigen willen we bij deze laten weten dat er nog kaarten te verkijgen zijn! 

 

De pronkzittingen vinden plaats op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari, voor beide avonden zijn nog kaarten te 

verkrijgen. 

 

Voor de brunch zijn ook nog kaarten te verkrijgen tot uiterlijk 9 februari.  

 

Neem hiervoor contact op met Jan Hendriks: 0485-573325/06-17746800 

 

Wees er snel bij want op = op en vol = vol, dit wil je niet missen!!   
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Optocht 2018  

ma 22-01-2018  

Plekkers en Plekkerinnekes, 

 

Na een geweldig januarifest komt de carnaval nu ook steeds dichterbij! 

 

En zo is de optochtcommissie ook weer aan de slag gegaan. 

 

Bij deze willen we iedereen uitnodigen om je in te gaan schrijven voor de optocht op zondag 11 

februari om 12.11u. 

 

Via onderstaande linken vindt je het opgavenformulier en het reglement, we wensen iedereen 

weer heel veel plezier met het bedenken en bouwen van het pronkstok voor in de optocht! 

 

Bestuur CV De Plekkers.  

 

 

 

 

Opheffing VOVM  

ma 15-01-2018  

Beste Dames, 

 

Afgelopen augustus hebben wij u het - voor ons moeilijke - bericht moeten mededelen, dat wij 

hebben besloten met ingang van januari 2018 met onze bestuurswerkzaam-heden te willen 

stoppen. 

Wij hebben toen nog het voorbehoud in acht genomen dat er zich nog gegadigden zouden 

kunnen melden om het van ons over te nemen. Omdat hier geen enkele reactie op is gekomen, 

betekent dit dat onze vereniging zal worden opgeheven. 

  

Het zal voor jullie niet helemaal als een verrassing komen, we hoeven ook naar niemand te 

wijzen, maar feit is dat de animo steeds minder wordt. Jonge aanwas blijft uit en voor de 

oudere garde worden er voldoende alternatieven geboden door de KBO. 

De noodzaak van de educatieve functie waarin de Boerinnenbond en later de KVO en VOVM 

heeft voorzien, bestaat niet meer, sociale media hebben die taak voor een deel overgenomen 

en al doet het ons pijn, we moeten realistisch blijven en dan blijft de conclusie dat wij eigenlijk 

niet meer zo nodig zijn. 

  

We wilden het jaar nog afmaken, dat betekent dat we toch nog een creatieve avond hebben 

georganiseerd en dat wij op 31 januari a.s. een laatste, opheffingsvergadering houden, waarin 

besloten en bekend gemaakt moet worden hoe wij de zaken af gaan wikkelen.  

Wij zullen u dan ook informeren over onze plannen voor het afscheidsuitje voor onze leden. 

  

We willen jullie allemaal alvast bedanken voor de steun die wij altijd hebben mogen ontvangen 

en we hopen dat jullie begrip op kunnen brengen voor ons besluit. 

  

Met hartelijke groet, 

  

Het bestuur van de VOVM 

  

Lieke Thissen 

Toos van Bree 

Annie Broeren 

Truus Hermsen 

 

  

PS: Als u de jaarlijkse contributie automatisch overmaakt, dan mag u die betaling uit uw 

telebankieren verwijderen.  
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Jaarvergadering VOVM  

ma 15-01-2018  

Op 31 januari houden wij onze jaarvergadering, waarin wij u verder zullen informeren over de 

opheffing van onze vereniging en het afscheidsuitje dat wij u nog willen aanbieden. 

Na afloop van het officiele gedeelte, is er nog een keer gezellig kienen. 

 

Aanvang 19.45 uur in het Gemeenschapshuus.  

 
 

Sint Cornelius --> Knillus week 24  
za 20-01-2018  

Deze week gonst het zowel binnen als buiten van de activiteiten.  
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Uutnodiging receptie van Prins Theo d'n vierde  
di 23-01-2018  
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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 

 

 

04 feb  13.11u prinsreceptie 
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

