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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 

 
 

 

Nu de klok weer is verzet naar zomertijd , Vortum  Mullem bevrijd  is van een berg 

zwerfafval ,  en we de nodige Paaseieren hebben gegeten  , is het weer tijd om over te 

gaan naar de orde van de dag  . 

 

Vrijdag 6 april en zaterdag 7 april is er de seniorenbeurs in Party en 

evenementencentrum Fitland , Hoogveldseweg 1 , 5451 AA te Mill 

Deze beurs is georganiseerd door KBO kring Land van Cuijk het thema is wonen met of 

zonder zorg  deze beurs is een bezoek meer dan waard . 

 

Vrijdag 6 april is het Kienen aanvang 14.00 uur voor de laatste keer in het 

Gemeenschapshuis de volgende keer in Knillis . 

 

Met 60 Plus aan tafel we zijn keer uitgeweken naar de donderdag en wel 

DONDERDAG 19 april aanvang 16.00 uur . 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Sint Cornelius --> Knillus week 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Online burgerpanel van start  

di 27-02-2018  

Online burgerpanel van start 

  

Vanaf vandaag is het nieuwe burgerpanel van de gemeente online met een eerste vraag.  Als eerste wil het 

college van B &W weten welke onderwerpen de inwoners interessant vinden voor het panel en of ze mee 

willen doen. Deze vragen kunnen de komende 4 weken worden ingevuld. 

Met het burgerpanel vraagt de gemeente haar  inwoners online zo’n zes keer per jaar om hun mening over 

verschillende onderwerpen. Natuurlijk wil de gemeente altijd weten wat er leeft, maar gerichte vragen via 

het burgerpanel kunnen helpen het beleid of de dienstverlening nog beter af te stemmen op de inwoners. 

www.burgerpanelboxmeer.nl 

 

 

 

instructiedag/opfriscursus gebruik van scootmobielen  

di 27-02-2018  

De SWOGB is van plan om in samenwerking met VVN (Veilig Verkeer 

Nederland) en met steun van de gemeente Boxmeer en de provincie Noord-

Brabant, in september een instructiedag/opfriscursus te organiseren voor 

en over het gebruik van scootmobielen in het verkeer. Het doel van deze 

dag is scootmobielbezitters veiliger en met meer plezier aan het verkeer te 

laten deelnemen. Deze cursus zal afhankelijk van het aantal deelnemers in 

Boxmeer en/of  Overloon plaatsvinden. Deelname is gratis. 

Op deze dag zal er aandacht geschonken worden aan de volgende onderwerpen: 

-              Kennis van de verkeersregels. 

-              Oefenen met het gebruik van de scootmobiel in de praktijk. 

 

Indien u belangstelling heeft, meldt u dit voor 15 april bij Jan van Dijk. 

E-mailadres:  janm.vandijk@gmail.com onder vermelding Scootmobieltraining met de volgende gegevens: 

man/vrouw, leeftijd, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. 

Of per post sturen naar Dhr. J. van Dijk, Sint Janslaan 1C, 5836 AX  Sambeek met bovenvermelde 

gegevens. 

Deelname is gratis! 

Eind juni of begin juli hoort u of deze training (in september) doorgang vindt. 

 

 

Instructiedag gebruik fiets en/of e-bike  

di 27-02-2018  

Oproep voor alle ouderen (senioren) van de gemeente Boxmeer 

met fiets en/of e-bike (opgave vóór 15 april) 

De SWOGB is van plan om in samenwerking met VVN (Veilig Verkeer Nederland) en met steun van de 

gemeente Boxmeer en de provincie Noord-Brabant, in september een instructie dag/opfriscursus te 

organiseren voor en over het gebruik van fiets en/of e-bike in het verkeer. Omdat er de laatste jaren een 

stijgende trend te zien is in het aantal ongevallen onder deze doelgroep. Het doel van deze dag is om  

veiliger en met meer plezier aan het huidige drukke verkeer deel te kunnen deelnemen. Deze cursus zal 

afhankelijk van het aantal deelnemers in een van de grotere kernen plaatsvinden. Deelname is gratis 

Op deze dag zal er aandacht geschonken worden aan de volgende onderwerpen: 

-              Kennis van de verkeersregels. 

-              Oefenen met de fiets en/of e-bike in de praktijk op een uitgezet behendigheidsparcours. 

Er zal een lokale rijwielhandelaar aanwezig zijn voor de nodige technische vragen/opmerkingen. 

Bovendien is er aansluitend nog een fietstocht waaraan alle deelnemers kunnen deelnemen. 

 

Indien u belangstelling heeft, meldt u dit voor 15 april bij Jan van Dijk. 

E-mailadres janm.vandijk@gmail.com onder vermelding Fiets en/of e-bike training met de volgende 

gegevens: man/vrouw, leeftijd, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. 

Of per post sturen naar Dhr. J. van Dijk, Sint Janslaan 1C, 5836 AX  Sambeek met bovenvermelde 

gegevens. 

Deelname is gratis! 

Eind juni of begin juli hoort u of deze training (in september) doorgang vindt. 
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Belangrijk nieuws  

di 06-03-2018  

 

 

 

 

 

 

Aangepaste openingstijden  

di 06-03-2018  

I.v.m de bouw van MFA Knillus zal de kroeg in t gemeenschapshuus tot aan de opening wekelijks pas om 

21.30 uur worden geopend. 

Tevens zal op de kroeg op woensdag 21 maart i.v.m de gemeenteverkiezingen zijn gesloten. 

 

Team Gemeenschapshuus.  
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Kaartverkoop voorstellingen Lang en Gelukkig gestart!  

wo 07-03-2018  

 
 

 

 

Het is zover, de Kaartverkoop voor voor de musical: Lang en Gelukkig is vandaag getart op onze website! 

 

Ga naar onze website: www.vest-toneel.nl/kaarverkoop en koop uw entreekaarten, op ieder gewenst 

moment, online met ideal. 

Na betaling ontvangt u uw entreekaarten (e-tickets) op het door u aangegeven e-mail adres. 

De entreekaarten kunt u afdrukken of opslaan op uw telefoon.  

Vergeet uw entreekaarten niet mee te nemen voor aanvang van de voorstelling, want uw deze worden bij 

entree gescand. 

Uiteraard ontvangt u daarna van ons één gratis kop koffie, thee of een glas limonade, zoals u van ons bent 

gewent. 

 

Namens VEST en VOMUZI zien wi j u graag bij één van onze voorstellingen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vest-toneel.nl/kaartverkoop
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Gezocht : Knillus Keukenstoelen  

vr 09-03-2018  

 
 
Voor de Knillus inrichting zijn we op zoek naar een aantal keukenstoelen. 
 

Waar kun je ons helemaal blij mee maken? 
Een aantal houten stoelen waarvan de achterzijde (rugleuning) rond de 80 tot 90 cm 
vanaf de grond gemeten is. 

 
Het is de bedoeling dat deze allemaal geschilderd worden, dus de kleur maakt niets 
uit. 

Zie bovenstaande foto voor de gewenste sfeerimpressie. 
 

Als je denkt; Ik heb zo’n stoel en wil hem graag ter beschikking stellen aan de Knillus, 
stuur ons een mail of bel 06-20808901. Wij komen dan kijken of deze past in de sfeer 
en zitkwaliteit. 

 
Met vriendelijke groet, 
Inrichtingscommissie Knillus  

 

 

 

 

 

Uitstapje naar De Locht, Melderslo  

za 10-03-2018  

Beste Dames, 

wij nodigen u uit om met ons naar streekmuseum De Locht te Melderslo te gaan op 18 april a.s. 

We vertrekken om 9.30 uur vanaf hat Kerkplein. Om 10.00 uur worden we in Melderslo verwelkomd met 

koffie/thee met iets lekkers. Daarna volop gelegenheid zelf even rond te kijken. Wij bieden u een lunch aan 

en we krijgen een rondleiding o.l.v. een gids. 

De uitnodiging ontvangt u een dezer dagen in uw brievenbus. 

 

Graag voor 1 april doorgeven of u mee gaat, of u eventueel kunt rijden en of u een museumjaarkaart heeft. 

 

 

mailto:Linda@van-Raaij.nl?subject=Knillus%20Keukenstoelen
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Sint Cornelius --> Knillus week 31  

zo 18-03-2018  

In de week van Nederland doet was het druk rondom Knillus, op vele fronten werd er heel 

hard gewerkt! 
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Sint Cornelius --> Knillus week 32  

zo 18-03-2018  

Ook nog een beetje later dan U gewend bent, maar ook afgelopen zaterdag 

waren er ondanks de snijdende kou, vele vrijwilligers actief. 
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Omgaan met Dementie  

di 20-03-2018  

Persbericht:  

Nieuwe cursus in Land van Cuijk!      

  

Omgaan met Dementie 

  

Dementie treft niet alleen degenen die er zelf aan lijden, maar ook de mensen in hun naaste omgeving. 

Zorgen geeft voldoening, maar het betekent vaak ook een belasting. Hoe gaat u om met lastige situaties? 

Doet u het wel goed? Mist u steun van uw omgeving? Het is niet altijd gemakkelijk en het kan verdriet, 

boosheid, eenzaamheid, onzekerheid en machteloosheid oproepen. 

  

Het Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei en Indigo Brabant starten daarom begin april 2018 in de 

regio Land van Cuijk de cursus 'omgaan met dementie' voor naasten van mensen met dementie. 

  

Tijdens de cursus wordt informatie gegeven over dementie en leert u vaardigheden om beter om te gaan 

met de problemen die u ervaart. Ook kunt u ervaringen met andere mantelzorgers uitwisselen. 

  

Thema’s die aan bod komen tijdens de cursus zijn: 

Wat is dementie? 

Omgaan met mensen met dementie 

Omgaan met probleemgedrag. 

Hoe zorg ik dat ik het volhoud? 

< >Als er meer zorg nodig is 

  

“Ik heb in de cursus praktische handvaten gekregen hoe om te gaan met mijn partner met dementie en 

kon mijn ervaringen delen met lotgenoten. Ik zit nu beter in mijn vel en ben meer ontspannen.” Ervaring 

van een deelnemer uit Cuijk. 

  

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst. Vooraf aan de cursus 

vindt een kennismakingsgesprek met de begeleiders plaats. De cursus wordt gegeven door twee ervaren 

cursusleiders. 

De cursus zal plaatsvinden op de dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in het gemeentehuis van 

Boxmeer. 

Data: 3, 10 en 17 april, 8, 15 en 22 mei 2018.   

  

Aanmeldingen: heeft u interesse in de cursus 'omgaan met dementie'? Of heeft u nog vragen? Neem 

telefonisch contact met ons op via 0485 – 84 72 50. U kunt vragen naar Marije Hartog. U kunt ook e-

mailen op info@ggzlvc.nl t.a.v. Marije Hartog. 

 

 

 

Koopovereenkomst voor 59 woningen Steenstraat-zuid  

di 20-03-2018  

 
  

Vorige week is koopovereenkomst getekend met directeur Hegeman van B.V. Nèjhof voor 

de bouw van 59 woningen aan de Steenstraat, Julie Postelsingel en Metworstlaan in Boxmeer. Het gaat om 

25 appartementen,  twee halfvrijstaande woningen en 32 rijtjeshuizen. Aan de Steenstraat wordt 

historiserend gebouwd, daarvoor is inspiratie gezocht in de vroegere bebouwing daar. 

Wethouder Peter Stevens: “Daarmee zijn plan Catharinaklooster en Steenstraat Zuid gevuld met een 

gevarieerd aanbod aan woningen en dat is een mooi resultaat. Maar we gaan meteen weer door want we 

hebben nog een behoorlijke woningbouwopgave de komende tien jaar”. 
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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 

 

 

26 tot 31 maart   Goede doelen week 
06 april  14.00u Kienen 

6 en 7 april    KBO seniorenbeurs 
10 en 11 april   Bloemenactie volharding 

14 april    Benefietsdag 
19 april  16.00u Met 60 plus aan tafel 
9 mei     Een nieuwe knillus, een 

      nieuwe wijn 
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

