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Vieringen in 2018 

 
 

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 

 

 
Dagreis naar Kevelaer 

 

Donderdag 23 augustus gaan we samen met de afdelingen Vierlingsbeek en Maashees 

naar Kevelaer we gaan met de fiets hier naar toe , mensen die de afstand te ver vinden of 

die slecht kunnen fietsen bestaat de mogelijkheid om met de auto te gaan . We vertrekken 

om 10.30 uur van af het Vrijthof in Vierlingsbeek  in Wemb is een tussen stop de auto,s 

sluiten hier aan we gebruiken hier de lunch kosten hier voor zijn 12 euro . Daarna gaat de 

tocht verder naar Kevelaer waar we allen samen de overleden KBO leden herdenken met 

een korte ceremonie door voor hen allen een kaarsje te laten branden . 

De vrije tijd die er nu is kan door ieder op zijn/haar eigen manier worden ingevuld . 

Tijdens de terug reis is er nog een stop bij ??? 

De leden die mee willen worden verzocht zich  voor 30 juli bij Henk op te geven. 

De kosten voor de lunch zijn geschat dit kan iets meer of minder zijn ,de kosten voor de 

veerpont zijn voor rekening van de KBO . 

Het definitieve programma en tijden worden in augustus bekend gemaakt. 

 

Met 60 PLUS aan tafel de 27 juli is er weer eten aanvang 16.00 uur in het 

Gemeenschapshuis . 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Gezocht: maatjes voor bewoners zorgcentra Pantein  

do 24-05-2018  

Gezocht: maatjes voor bewoners zorgcentra Pantein 

Diverse bewoners van de zorgcentra van Pantein in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Gennep, 

Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn op zoek naar een maatje. Iemand die regelmatig 

samen met hem/haar iets onderneemt. Marieke Nillesen (40) is het maatje van Mia Waltman 

(82). Zij vertellen graag over hun ervaringen. 

Marieke nam zo’n twee jaar geleden contact met een zorgcentrum van Pantein op, omdat zij 

naast het moederschap ook graag iets voor ouderen wilde doen. Zij werd het maatje van Mia 

Waltman en bezoekt haar sindsdien iedere woensdagochtend. Marieke Nillesen: “Ons eerste 

contact vond ik spannend, maar ik kreeg al snel een band met Mia en ben inmiddels nauw 

betrokken bij haar leven. Ik heb ook regelmatig contact met haar familie.” Thea Vermeulen, de 

dochter van Mia, is erg blij met de ondersteuning van Marieke. “Vanwege m’n werk kan ik mijn 

moeder niet iedere dag bezoeken. Het is fijn dat Marieke wekelijks iets leuks met haar doet.” 

Marieke en Mia gaan regelmatig samen op pad. Mia vertelt: “We gaan dan winkelen of naar de 

bakker in het dorp voor koffie met iets lekkers. Dat vind ik hele fijne uitjes, in m’n eentje doe 

ik dat niet zo snel.” Marieke ondersteunt Mia ook bij het onderhouden van haar contacten. Mia 

is actief op Facebook en Marieke helpt haar om berichten naar vrienden te sturen. Mia kijkt 

echt naar de bezoekjes van Marieke uit: “Ik mis haar als ze er niet is.” Ook voor Marieke 

betekent het contact met Mia veel. “Het heeft me zelfs geïnspireerd om de opleiding begeleider 

specifieke groep te gaan volgen.” 

Aanmelding 

Heeft u interesse om een maatje van een bewoner van een zorgcentrum van Pantein te 

worden? In principe kan iedereen, die zich kan inleven in een ander, maatje worden. Het 

uitgangspunt is dat beiden plezier aan de activiteiten beleven. De wensen van bewoners 

variëren; koffie drinken, fietsen op de duofiets, wandelen, spelletjes doen. U kunt aangeven 

wat u graag doet en hoeveel tijd u hiervoor beschikbaar bent. Zorgcentra Pantein zoekt 

vervolgens een match met een bewoner die dezelfde behoefte heeft. Kijk voor meer informatie 

en contactgegevens op: www.zorgcentrapantein.nl. 

 

 

 
Zonnebloem loten  

di 05-06-2018  

 

 

Eén deze dagen zal de vereniging Zonnebloem weer langs komen voor de welbekende 

zonnebloemloten. 

 

Uw steun wordt zeker gewaardeerd!  

 

 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Notulen dorpsraadvergadering 4 juni 2018  

ma 04-06-2018  

 

Dorpsraadvergadering 4 juni 2018 

  

 

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

 

Notulen 

De notulen van 9 april 2018 worden goedgekeurd. 

  

 

Werkgroepen aan het woord 

 

 

Vortum Open(’t) 

Het weekend van 2 en 3 juni met de opening van Knillus en Vortum-Mullem ‘Open(‘t) is erg 

goed geslaagd. Zowel de opening als de open dag zijn erg druk bezocht geweest en hebben 

alleen maar positieve reacties opgeleverd.   

  

 

Welkom 

De werkgroep Welkom heeft afgelopen maand een welkomstpakketje gebracht naar Janneke 

Withagen en Mark Proper aan de Provinciale weg. 

  

 

MFA KNILLUS 

Na het openingsweekend gaan de bouwactiviteiten weer gewoon verder. De komende periode 

moet er nog het nodige gebeuren. 

  

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

  

De 2e bijeenkomst van de sociale kaart vindt plaats op woensdag 6 juni van 15.30 uur tot 

18.00 uur. 

  

In Boxmeer is er op 27 juni een workshop positieve gezondheid en bibliotheken. 

  

Het bedrijf ‘Vrij op Naam’ heeft een perceel grond gekocht in Vortum-Mullem voor de aanleg 

van een zonnepark. De gemeente moet nog een vergunning afgeven voor de aanleg ervan. Er 

is contact gezocht met de dorpsraad om te kijken of er bepaalde vlakken kan worden 

samengewerkt. Het bedrijf werkt een 3-tal opties uit en komt hier op terug bij de dorpsraad. 

   

 

Rondvraag 

Geen! 

  

 

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op maandag 2 juli om 

20.30 uur in Gemeenschapshuus of Knillus.  
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kring Gildedag  

di 05-06-2018  

Beste inwoners, 

  

Het St. Anthonius & St. Nicolaas Gilde uit Groeningen heeft 

dit jaar de eer om de Kring-gildendag van het Land van 

Cuijk te mogen organiseren. In 2009 hebben we dit voor 

het laatst mogen doen. Net zoals toen, hebben we ook nu 

een gezellige middag georganiseerd voor ouderen en 

iedereen die dit leuk vindt. 

  

Op zaterdag 30 juni zal er in de feesttent aan de 

Maasstraat in Groeningen een matinee zijn, met onder 

andere live muziek en entertainment. De middag begint om 

13.00u en het programma duurt tot ongeveer 17.00 uur. 

Aan deze middag zullen de VOVG en smartlappenkoor Van 

Heure Zinge hun medewerking verlenen en voor u meerdere optredens verzorgen. Tegen het 

einde van de middag zal de prijsuitreiking van de kleurplatenwedstrijd zijn, een 

ballonnenwedstrijd voor de jeugd en wordt een show opgevoerd van Rin ende Maes, in het 

middeleeuwse dorp wat het gehele Gildenfestijn ter plekke bevolkt zal zijn. Kortom voldoende 

om u te vermaken. 

  

Mocht u slecht ter been zijn, of niet de mogelijkheid hebben om zelf naar deze gezellige 

middag toe te kunnen komen maar dit wel graag willen, dan is dat geen probleem. Wij komen 

u thuis ophalen en brengen u na afloop ook weer naar huis! Lijkt het u gezellig om een 

middagje eruit te gaan, kom dan vooral! 

  

Als u opgehaald wilt worden thuis dan kunt u zichzelf opgeven voor 23-06 door een belletje te 

doen naar Maike Ebben: 06-51803471 of door een mailtje te sturen naar: 

maikeebben@planet.nl 

  

Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen op deze gezellige middag! Koffie en thee en een 

stuk cake staan voor u klaar bij binnenkomst. Mocht u mensen (familie of kennissen) weten die 

hier ook in geïnteresseerd zijn, vraag ze gerust om mee te gaan, dat is voor ons als Gilde geen 

enkel probleem. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

U bent uiteraard ook van harte welkom daags erna op 1 juli op de Gildendag. 

 

 
Fietsen door het verboden gebied  

di 05-06-2018  

Fietsen door het verboden gebied 

 

Iedere eerste zaterdag van de maand kunt u fietsen onder leiding van een gidsgroeter door het 

verboden gebied, een gedeelte van de oude gemeente Vierlingsbeek dat in de oorlog in de 

frontlinie lag van eind september 1944 tot april 1945. De bewoners moesten evacueren en 

hebben een half jaar lang rond gedoold. Dan eens bij familie, bekenden, een school, kelders of 

een plaats die niet eens bekend was. Diverse boeren wilden hun vee niet in de steek laten en 

verscholen zich in holen die in wallen langs de Maas en in de Hei werden gegraven. Naar 

aanleiding van het boek “Verboden gebied”, dat uitgegeven is door st. de Oude Schoenendoos, 

is een fietsroute samengesteld. De route kunt u downloaden van de site Vierlingsbeek-

Groeningen, maar de eerste zaterdag van de maand kunt u ook meefietsen met de gidsen die 

vertellen hoe het verlopen is in de tijd dat de bevolking weg moest van de geallieerden. Om 

half twee vertrekken de gidsen bij herberg Thijssen en nemen u graag mee op hun ronde zodat 

de geschiedenis blijft leven. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. 

 

St. de Oude Schoenendoos  
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KNILLUS = OPEN | GRANDIOOS FEESTWEEKEND 2 en 3 juni  

wo 06-06-2018  

KNILLUS = OPEN en VORTUM-MULLEM was OPEN! 

Wat een geweldig weekend hebben we achter de rug! 2 en 3 juni jl heeft Vortum-Mullem laten 

zien waartoe het in staat is. Zaterdag 2 juni opende MFA KNILLUS de deuren. Rond de klok van 

18.30 uur is de officiele opening verricht door de wethouders Peter Stevens en Willy Hendriks. 

Meer dan 300 mensen waren getuige van dat officiele moment. Gaande de avond werd het 

drukker en drukker, waren de OEH's en AAH's over de schoonheid van KNILLUS niet van de 

lucht en waren er prachtige optredens van Koninklijke Fanfare Sint Cornelius, van koor De 

Harde Kern uit Boxmeer en de BLUE BAND. De film - the MAKING OF KNILLUS - oogste veel 

applaus toen deze werd getoond in de grote zaal. Al met al een fantastische avond. Er is een 

film gemaakt van de opening (bedankt Jan/Vortum TV); via deze link kan die bekeken worden 

https://youtu.be/nex9HQlbvuM . 

 

Zondag 3 juni; VORTUM OPEN(T). Prachtige dag beleefd met meer dan 750 bezoekers door de 

dag heen in het KNILLUS-centrum én bij de deelnemende bedrijven. 20 bedrijven openden hun 

deuren en een aantal verenigingen zette het beste beentje voor op het KNILLUS-PLEIN. 

Prachtig om al dat ondernemerschap te zien! Toen rond 21.30 uur de 100 ballonnen de lucht in 

gingen én de dag werd afgesloten door DORA-voorzitter Peter van Bree, keek iedereen elkaar 

aan en zei; dat hebben wij in Vortum-Mullem toch maar mooi SAMEN gedaan. En zo is ut! 

 

Mensen uit Vortum-Mullem allemaal bedankt voor jullie bijdrage en aanwezigheid het afgelopen 

weekend. We gaan de komende weken door met de finishing touch van MFA KNILLUS, zodat 

we na de zomer echt kunnen gaan genieten van alle ruimte en al het moois dat KNILLUS ons 

als Vortum-Mullem biedt.  

 

 
Workshop goed slapen  

ma 11-06-2018  

 
   

 

 

https://youtu.be/nex9HQlbvuM
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KNILLUS zoekt VRIJWILLIGERS!  

ma 11-06-2018  

  

WEGENS SUCCES NOGMAALS DEZE OPROEP... 

KNILLUS zoekt VRIJWILLIGERS. En KNILLUS betaalt daar ook nog voor! 

 

De trots van Vortum-Mullem, MFA KNILLUS, vordert gestaag. Er gaat elke dag heel veel 

energie van velen in om de opening van 2 juni a.s. op een goede manier te halen. En..dat gaat 

lukken. Over de openingsfestiviteiten in het weekend van 2 en 3 juni gaan jullie nog veel meer 

horen. 

 

MFA KNILLUS denkt ook na over NA de opening. Er is veel ambitie en interesse om vaker 

aktiviteiten in KNILLUS te organiseren. Van concertjes tot dartwedstrijden en van buitendorpse 

koor-uitvoeringen tot gouden bruiloften; in KNILLUS willen we daar straks ook actief mee aan 

de slag. Daarvoor hebben we ook mensen nodig die daarbij willen helpen. Daarvoor zoeken we 

mensen. Maar…dat hoeft niet pro deo – voor niks. We zoeken mensen uit Vortum-Mullem, die 

zich willen aanmelden als VRIJWILLIGER van KNILLUS. De mensen die zich aanmelden, zetten 

we in de 'VRIJWILLIGERS van KNILLUS'-app, en de mensen die daar in zitten, krijgen een 

bericht als er een activiteit aanstaande is met de vraag of ze ja/nee willen helpen. Dit tegen 

een vergoeding van 8 euro per uur. Ook jongeren mogen meedoen vanaf 14 jaar. Voor 

jongeren van 14 tot en met 17 jaar is de vergoeding 5 euro per uur. Het principe dat geldt bij 

interesse is heel simpel; WIE HET EERST KOMT, DIE HET EERST MAALT én…de vaste 

beheerders krijgen ALTIJD voorrang om deel te nemen. Let wel; er is altijd tenminste 1 vaste 

beheerder aanwezig, dus qua kennis over hoe en wat, is het geregeld. Als je interesse hebt 

moet je bereid zijn om het online-certificaat VERANTWOORD SCHENKEN te halen (maar het is 

onze inschatting dat dat een hele kleine moeite en inspanning is). 

 

Op deze manier denken we dat het mes aan 2 kanten snijdt; KNILLUS kan actiever worden 

met activiteiten en voor de vrijwilligers die helpen is het én leuk om te doen én het levert ook 

nog eens een leuk zakcentje op. Interesse (of nog aanvullende vragen)? Mail dan naar 

mfaknillus@vortum-mullem.info of stuur een appje naar: 0651427027 (Roel Ebben – Roel gaat 

deze appgroep beheren). We rekenen op veel deelname en dus kans op veel leuke aktiviteiten 

in Vortum-Mullem bij KNILLUS! 

 

Nagekomen d.d. 11 juni: inmiddels staat de teller op 15 vrijwilligers. Een mooie start; als je 

nog mee wilt doen....MELD JE NU DAN AAN!  

 
Jaarlijkse Rommelmarkt 9 September 2018  
zo 17-06-2018  
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Bijen- en vlinderfeest bij De Wereldboom!  

ma 18-06-2018  

Bijen- en vlinderfeest bij De Wereldboom! 

  

Op zondagmiddag 1 juli houdt De Wereldboom een Bijen- en vlinderfeest. Dit doet ze in 

samenwerking met haar vrijwilligers, Dagbesteding de Schutkooi en enkele imkers van de 

vereniging in Sambeek. Er is weer veel te beleven voor jong en oud: wie weet bijvoorbeeld hoe 

honing uit de raten gehaald wordt? Op zondag 1 juli mogen kinderen dat zelf doen! 

  

Sinds kort is de Schutkooi (Veerweg 3, Vortum-Mullem) de eerste vlinderboerderij van 

Nederland. Boer Eric Lamers richt zijn landbouwactiviteiten zo in, dat vlinders en bijen volop 

onbespoten nectar kunnen vinden op het erf en in en rond de weilanden van de Maasheggen. 

De Vlinderstichting juicht zijn initiatief toe en ondersteunt hem met raad en daad. Ook staan er 

op zijn grond vier bijenkasten, met dank aan de Dagbesteding, en wordt er op het Bijen- en 

vlinderfeest samen met de bezoekers een groot bijenhotel gebouwd voor solitaire bijen. Alles 

om het de kleinste – zoemende en fladderende – gasten van de Schutkooi naar de zin te 

maken. 

 

Avontuurlijke activiteiten 

Van 14.00 tot 17.00 uur is er voor kinderen, hun ouders en grootouders van alles te beleven: 

honing slingeren, vlindercake maken, waskaarsen rollen, verschillende soorten honing proeven, 

bouwen aan het bijenhotel, een vlinderspeurtocht lopen en een bijenfilm zien. En wie kan in de 

krioelende massa in de toonkast de koningin van alle bijen ontdekken? 

Natuurlijk is het nieuwe, prachtige bijenboek van Gerard Sonnemans te koop: Handboek voor 

bijenfans. 

  

De Schutkooi is geopend, zodat tussendoor de dorst en lekkere trek gestild kunnen worden. 

Aanmelden voor het Bijen- en vlinderfeest is niet nodig. Toegang en parkeren zijn gratis, maar 

voor enkele activiteiten wordt een kleine onkostenvergoeding van € 2,50 gevraagd. Naast het 

Handboek voor bijenfans zijn er kinderboeken te koop. 

Let op: geen PIN aanwezig! 

Tip: begin bij de informatiestand. 

  

www.dewereldboom.nl 
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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 

 

 

 

1 juli   Bijen en vlinderfeest  
De wereldboom 

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 

09 sept.    Rommelmarkt  
Fanfare St.Cornelius 

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

