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

Kopij inleveren vóór  de  22 e van de maand. 
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Nummer ….. 03 



Vieringen in 2018 

 
 

 

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 

 
 

1 maart gaan we ter bedevaart naar de Smakt aanvang van de Eucharistieviering  daarna  gaan we een 

kop koffie drinken in het Pelgrimshuis . 

 

 De jaarvergadering is 16 maart de leden krijgen een uitnodiging in de bus tijdens deze middag zal 

Wensambulance Brabant zich presenteren en uitleggen wat wensambulance allemaal doet . Vorig jaar is 

een lid van onze vereniging met hun naar Lourdes geweest , ook is er een optreden van Gerard van Kol 

we hopen dan ook dat we vele leden deze middag kunnen verwelkomen. 

 

Vrijdag 23 maart gaan we weer bij 60 Plus aan tafel aanvang 16.00 uur . 

 

Zaterdag 24 maart is de nationale opschoondag ook de leden van de KBO dragen hun steentje bij en 

zullen ons dorp van zwerfvuil bevrijden .Mannen bij voorbaat bedankt voor jullie inzet . 

 

Verder wil ik de leden van de KBO er op wijze dat de jaarlijkse toneelvoorstelling van VEST   en met 

medewerking van Vomuzi 14 en 15 april in Sambeek en 20 en 21 april in Vortum Mullem aanvang 

19.00 uur zal plaats vinden de leden krijgen korting dus zeker de moeite waard . 

 

Seniorenbeurs de komende tijd worden er in verschillende plaatsen een seniorenbeurs georganiseerd die 

ik onder jullie aandacht wil brengen . 

De  twee jaarlijkse seniorenbeurs georganiseerd door Kring KBO land van Cuijk word gehouden   6 en 7 

april in Mill .meer informatie volgt . 

Ook is er dit jaar een BeleefPlus beurs in de wetteling in Venraij op vrijdag 4 mei en zaterdag 5 mei 

,indien  u zich vooraf registreet via de website www.beleefplus.nl heeft u gratis toegang tot de beurs 

anders bedraagt de toegang 5 euro . 

http://www.beleefplus.nl/
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Sint Cornelius --> Knillus week 25  

za 27-01-2018  

Ondanks twee pronkzittingen en een jeugdprinsreceptie, zijn de mannen van Knillus gewoon hard aan het werk. 

 

 
Op bezoek bij onze agrarische bedrijven van Vortum Mullem  

di 30-01-2018  

In het voorjaar van 2018 gaan we beginnen met het vastleggen op film van onze agrarische bedrijven van 

Vortum Mullen. Wilt u ook deelnemen aan dit project ? Geef je dan op. Dit kan via email : tv-vortum@ziggo.nl 

of bij Jan Hendriks St Hubertusstraat 15 Vortum Mullem T. 06-51610017 

  

Om u een idee te geven hoe dit eruit gaat zien klik op onderstaande link ...  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dax8WnigWCY 
 

 
144 nieuwe woningen in gemeente Boxmeer  

di 30-01-2018  

 

  

In 2017 zijn in de gemeente Boxmeer 144 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 102 huurwoningen. Er zijn 5 

woningen afgebroken, dus in totaal zijn er 139 huizen meer. Op 1 januari 2018 hadden we in onze gemeente 

http://www.vortum-mullem.info/
https://www.youtube.com/watch?v=Dax8WnigWCY


3204 huurwoningen en 12.175 koopwoningen. 

Boxmeer (56) en Sambeek (31) hadden de grootste toename . 

  

Huurwoningen 

Met woningcorporatie Mooiland is eind 2017 onder andere afgesproken dat tussen 2018 en 2026, 80 tot 100 

huurwoningen worden gebouwd. Het precieze aantal is afhankelijk van de woningbehoefte en is exclusief de 

lopende projecten Hofstede Elderom, Ogelijn/Peppels en Steenstraat (48 huurwoningen in totaal).  Mooiland 

compenseert daarnaast het aantal verkochte woningen met nieuwbouw. In 2017 gaat het om 5 verkochte 

huurwoningen. 

  

Wethouder Peter Stevens: “Wat huurwoningen betreft, hebben we een inhaalslag gemaakt, dat werpt nu zijn 

vruchten af. Bij de prestatieafspraken hebben we met Mooiland ook afgesproken dat jongeren tussen 18 en 23 

jaar voorrang krijgen in 2018. Maar we hebben bijvoorbeeld ook de mogelijkheid op betaalbare koopwoningen 

ingezet om jongeren in de kleinere kernen mogelijkheden te geven daar te blijven wonen. Daarmee geef je 

meteen ook de leefbaarheid in een dorp een stimulans. We kijken naar  de behoeften van de komende jaren, 

maar zeker ook die van de langere termijn. We moeten de ontwikkelingen en prognoses goed in de gaten 

blijven houden, maar zitten zeker op de goede weg”. 

  

Meedenken 

Om zo goed mogelijk in te spelen op toekomstige woonbehoeften, worden inwoners en organisaties gevraagd 

mee te denken. Eerder is al het Festival der kernen georganiseerd waar veel informatie werd opgehaald en ook 

initiatieven ontstonden. 

Het vervolg hiervan is de Maatschappelijke Woonarena Land van Cuijk op 3 februari in de Weijer in Boxmeer. 

Onder andere komen daar de volgende vragen komen aan bod: 

welke keuzes vallen goed en kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak? Hoe willen partijen het vooral wel? 

Hoe zorgen we ervoor dat we samen ook echt zaken voor elkaar krijgen? 

  

Meedenken en doen? Zaterdag 3 februari om 13.45 uur in de Weijer in Boxmeer (inloop vanaf 13.15). 

Aanmelden via communicatie@boxmeer.nl Meer informatie op www.landvancuijk.nl/gemeente. 

 
Sint Cornelius --> Knillus week 26  

za 03-02-2018  

De mannen zijn weer volop in de weer, zowel buiten als binnen...... 

 

 



Sfeerimpressie van "un Uurke" van de Grandioze Prinsenreceptie  

ma 05-02-2018  

 
Sfeerimpressie van "Un Uurke"van de grandioze "Plekkers"prinsenreceptie van Prins Theo de Vierde, Prinses 

Suzanne en adjudant Geert 

  

klik op: 

https://www.youtube.com/watch?v=1kgelkzbqig&feature=youtu.be 

 

 

 

 

Dorpsraadvergadering 5 februari 2018  

ma 05-02-2018  

 

Dorpsraadvergadering 5 februari 2018 

  

 

Opening 

Peter van Bree heeft zich afgemeld. John Ebben opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

 

Notulen 

De notulen van 4 december 2017 worden goedgekeurd. 

  

  

Werkgroepen aan het woord 

 

 

MFA KNILLUS 

De bouw verloopt voorspoedig. Activiteiten liggen op hoofdlijnen binnen het gestelde budget. In april is er nog 

een update met de gebruikersraad. Het slotfeest van het Gemeenschapshuus vindt plaats op 27 april samen 

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

  

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

  

Er is nogmaals een verzoek ingediend bij de gemeente om de verzakking bij de verlichting in het kerkplein op te 

halen. In maart wordt hierover beslist en horen we of hier actie op wordt ondernomen 

  

De dorpsraad heeft een uitnodiging gekregen voor een bijeenkomst met jonge mantelzorgers op 1 maart om 

13.30 uur in Breda 

https://www.youtube.com/watch?v=1kgelkzbqig&feature=youtu.be


  

De dorpsraad heeft een rapport van de gemeente gekregen over cijfers van de bevolkingsgroei binnen de 

gemeente Boxmeer. Frans Broeder geeft een toelichting op deze cijfers 

  

Bij de Provinciale weg zijn borden geplaatst bedoeld voor posters van de gemeenteraadsverkiezingen 

  

Han Luyters heeft te kennen gegeven dat hij stopt als coördinator van de wijk- en dorpsraden 

  

  

Sluiting 

 

 

John bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op 5 maart om 20.30 uur in ’t 

Gemeenschapshuus. 

 
Sint Cornelius --> Knillus week 27  

za 10-02-2018  

Ondanks dat gisteravond de Carnaval is afgetrapt met de Sleuteloverdracht, vandaag toch nog bouwactiviteiten 

in Knillus. Na een goede voorbereiding en een juiste balancering, tilt Theo van Bree de luchtbehandelingsunit 

naar de eerste verdieping, waarna deze met takels nog naar de zolder gehesen moet worden. Succes mannen! 

 

 

 

 



Afscheid Frank Hendriks  

za 10-02-2018  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LVCNET : De schop gaat de grond in  

zo 11-02-2018  

 
 

Glasvezel voor alle kernen, 

bedrijventerreinen en buitengebieden. 

 

Nog net voordat het carnavalsgeweld in het Land van Cuijk los barst, hebben we heuglijk nieuws voor u:  

 16 maart 2018 gaat de eerste schop de grond in voor de aanleg van het 

glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk. 

 

Zo rond de klok van 11.00 uur graven de vijf wethouders, de voorzitter van LVCNET samen met E-Fiber 

de eerste meters van de sleuf voor de glasvezelkabel. De eerste schop gaat bij kasteel Tongelaar de 

grond in. 'We werken vanuit het buitengebied naar de bebouwde kom toe', legt Erik Vos directeur van E-

fiber uit. Meer informatie volgt na de carnaval. 

 

Fijne carnaval. 

 

 
   

 

Zonnebloem afd. Sambeek/Vortum-Mullem  

vr 16-02-2018  

Beleidsverandering 

 

Tijdens de vergadering van 5 februari j.l. met alle vrijwilligers van de 

Zonnebloem van onze afdeling hebben we 

het volgende besluit moeten nemen: 

 

Degene die vanuit Sambeek of Vortum-Mullem verhuizen naar elders, kunnen niet meer aan onze 

activiteiten deelnemen. 

 

De personen die verhuizen of verhuisd zijn, kunnen zich aanmelden bij de Zonnebloem-vereniging in de 

plaats waar ze wonen 

of zijn gaan wonen. 

 

Dit besluit is genomen ook mede op advies van "Nationale Vereniging De Zonnebloem", Breda. 

 

Deze overkoepelende organisatie is een ander beleid gaan voeren. 

Daar moeten wij ons als bestuur ook aan houden. 

Vandaar deze minder sympathieke maatregel die wij hebben moeten nemen. 

 

Wij hopen dat u begrip hebt voor bovengenoemde besluit. 

Zonnebloem, afd. Sambeek/Vortum-Mullem  



Sint Cornelius --> Knillus week 28  

 

za 17-02-2018  

Na gedane arbeid is het goed rusten....... 

 

 
 

 



De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren. 

  

 

 



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 

 

 

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

