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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 

 
 

Beste leden de vakantieperiode zit er op en wij beginnen weer aan ons winterprogramma. 

Bewegen voor ouderen start : Op maandag 3 september om 14.00 uur gaan we de 

spieren weer los maken docent is Dedde Hoekstra . 

 Bij de yoga hebben we een nieuwe docente gevonden hier door zijn we naar de 

DONDERDAG  gegaan van 18.00 uur tot 19.00 uur we starten donderdag 6 

september , 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij ,heb je interesse geef je op bij Gerdien Denen telefoon 

0485 572418 . En eventueel kan men 2 proeflessen gratis meedraaien . 

Ook voor het kaarten op de woensdag zijn we op zoek naar MEER deelnemers, 

elke woensdag middag van 13.30 uur tot 17.00 uur er zijn verder geen kosten aan 

verbonden  kom eens binnen lopen en je zal zien hoe gezellig het is . 

 

 

Met 60 PLUS aan tafel vrijdag 21 september aanvang 16 .00 uur . 

 

Alle activiteiten vinden tot de eind september in het Gemeenschapshuis plaats . 

 

Sociaal Culturele Dag op woensdag 26 september inschrijfformulier en programma vind 

je in dit blad opgave formulier en inschrijfgeld 25 euro per persoon inleveren bij Riet 

Swinkels st. Hubertusstraat 14 telefoon 06 37444083 . 
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                            Sociaal Culturele Dag 
                          WOENSDAG 26 september 2018 in  

                              (City Resort Events (Voorheen Fitland) te Mill. 
                              Hoogveldseweg 1, Mill. Tel. 0485-455000. 

 
 

Programma: 
 
09.30 uur     Zaal open en ontvangst gasten met koffie/thee.  
10.00 uur     Opening door kringvoorzitter Noud van Vught en overdracht aan  

                   dagvoorzitter Ton Ermers. 

10.15 uur     Openingswoord door Frans van Spreeuwel, oud pastor van Sint Anthonis.                        
 
                     Aansluitend pauze met 2e kopje koffie/thee en koekje 
 
                     Informatief Ochtendprogramma 
 
10.45 uur     Lezing door Henk Geene uit Wanroij met als thema  
                   “wonen en zorg voor senioren in de toekomst”. 

 
11.15 uur     Kennismaking met de nieuwe voorzitter van KBO-Brabant:  

                      dhr. Leo Bisschops.  
                     Na afloop gelegenheid tot het stellen van vragen. 
12.00 uur     Drie-gangen diner in buffetvorm.  
 

                     Cultureel Middagprogramma 
 
14.00 uur     De Seniorenshow: Michel en Samantha op dreef  
                     De twee zeer ervaren entertainers brengen een gevarieerd en supergezellig   
                     programma met veel zang, spelelementen en humoristische acts speciaal voor  
                     senioren. Tijdens het eerste showblok starten Michel en Samantha met een hilarisch  
                     interactief optreden met de nodige magie en balloncreaties. In de volgende showblokken 
                     volgt een humoristische klucht en wordt een prachtige ode gebracht aan Toon 
                     Hermans en Wim Sonneveld.  
                     Na het programma worden de gasten persoonlijk uitgezwaaid. 
16.30 uur     Kringvoorzitter sluit de dag. 
 
Zoals u ziet biedt het kringbestuur u rond het gekozen thema een zinvol en plezierig programma. 
Als u daaraan toevoegt het drie-gangendiner in buffetvorm, zult u deze dag niet willen missen.  
 
VERGEET NIET op de SCD de TOEGANGSKAART mee te nemen! 
                                                                                                                                hierlangs afknippen 

 
A.u.b. Dieetwensen duidelijk kenbaar maken op antwoordstrookje. 
Vóór 1 september 2018 inleveren bij afdeling KBO-…………………………….. 
(bij penningmeester.............................................................…)  
 
Mocht u vervoer nodig hebben, als u bijvoorbeeld slecht ter been bent, neem dan contact op 
met iemand van het bestuur van uw eigen afdeling. Wellicht kan er dan vervoer geregeld 
worden. 
Ondergetekende, NAAM…………………………………AFDELING…………………………….... 
 
Straat en huisnr.........……………………..………………….    Neemt met ……personen deel aan de  
Sociaal Culturele Dag op woensdag 26 september 2018 te Mill en heeft bij aanmelding  
€ 25,- pp. betaald. 
 
Eventuele dieetwensen:……………………………………………………………………………… 
 
Datum,........................................     Handtekening……………………..            
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Brief omwonenden Provinciale weg  

zo 01-07-2018  

Afgelopen week is er een brief verstuurd aan de wethouders en politieke partijen van 
de gemeente Boxmeer. Dit in verband met de plannen voor de aanleg van een 

zonnepark aan de Provinciale weg in Vortum-Mullem.  
 

 

Aan: de Fracties gemeenteraad Boxmeer/besturen politieke partijen gemeente Boxmeer  

Vortum Mullem, 25 juni 2018  

Betreft: initiatief zonnepark (EPV)Vortum Mullem  

  

  

Beste Dames en Heren,  

  

Wij schrijven u namens  bewoners aan de Provincialeweg in Vortum Mullem.   

De dorpsraad van Vortum Mullem is benaderd door initiatief “Vrij op naam / je eigen stukje zon”(verder de te 

noemen initiatiefnemers) in het kader van het aanleggen van een Energie Productie Veld (verder te noemen EPV), 

op het perceel U128/U 129 groot 3 ha, met  8000 panelen. Een kopie van het initiatief is bijgevoegd. Ze hebben 

hun initiatief bij de dorpsraad toegelicht en gemeld dat het betrokken perceel gekocht is.   

Tevens hebben zij aangegeven dat zij een aanbieding zouden doen aan het dorp/dorpsraad voor de aankoop van 

panelen, en voor sponsoring van lokale activiteiten!  

Een van de aanwonende van de Provincialeweg  was aanwezig bij de bijeenkomst van de dorpsraad en heeft de 

direct betrokkenen geïnformeerd.  

De bewoners aan de Provincialeweg zijn voorstander van het gebruik van zonne-energie en zijn geen principiële 

tegenstander van  EPV´s.    

  

Onrust in Vortum Mullem   

Er is onrust ontstaan in Vortum-Mullem omdat:  

 aanwonenden op geen enkele wijze door de eigenaar/ initiatiefnemer/ of gemeente zijn geïnformeerd 

en tegenover woningen en bebouwing, met recente nie

meter hoog worden en het EPV met hoge hekken omzoomd zou worden (aangeduid als landschappelijke 

initiatiefnemers gezegd hebben aanbiedingen te willen doen aan het dorp (verkoop panelen en gratis energie), 

gericht op mede- 

zeer aantrekkelijk is  om niet alleen (in agrarisch opzicht) marginale percelen, maar ook agrarische zeer 

waardevolle percelen te verkopen of te verpachten ten behoeve van  een EPV.  Als dit EPV in  de kom Vortum 

Mullem doorgang vindt, staat de deur  
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wijd open voor het realiseren van talloze EPV´s in de gemeente Boxmeer. Dankzij  het landelijke karakter van de 

gemeente Boxmeer zijn er veel percelen zowel rond, maar ook in de kernen en in Boxmeer zelf beschikbaar voor 

kleine en grote EPV´s.   

In combinatie met  de ontwikkelingen elders in het land constateren wij:  

1. Door de noodzaak om CO2 doelstellingen te behalen, de recente besluiten om de productie van het groningse 

gas te stoppen, ligt er grote druk om te komen tot een energietransitie. Lokale overheden worden aangezet om zo 

snel  energie neutraal te worden. 2. Omdat de financiële mogelijkheden tot het realiseren van EVP´s tot nu 

beperkt waren, is er nog weinig ervaring of regelgeving inzake deze EVP´s en houden bestemmingsplannen met 

deze mogelijke parken nog geen rekening.  3. Zeer recent ziet men nu landelijk talrijke initiatieven voor EPV´s. 

Door de hoge subsidies, de daling van de kosten van zonnepanelen en  de zeer lage rente is het financieel zeer 

aantrekkelijk geworden om een EPV op te zetten.  4. Naast de traditionele producenten van energie zijn er veel  

initiatiefnemers die gedreven worden door een hoog financieel rendement en niet zo zeer door 

duurzaamheidsmotieven.  

Gezien bovenstaande ontwikkelingen  vrezen we dat er onder druk van de noodzaak van een energietransitie, 

overhaast besluiten genomen worden die  we over een aantal jaren betreuren.   

http://www.vortum-mullem.info/
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Afwegingskader en beleid   

Daarom vragen wij  aan de politieke partijen en de gemeente om te komen tot een afwegingskader en beleid ten 

aanzien van het toestaan van locaties voor EVP´s.    

In dit beleid en afwegingskader moet  aandacht besteed  worden aan:  

a) De behoefte aan EPV´s gezien andere ontwikkelingen in de energievoorziening. b) Een afweging van 

alternatieven voor EVP´s. Hierbij is o.a. te denken aan: beschikbare ruimte op daken bij industrie, kantoren en 

landbouwstallen, braak liggende (industrie-) terreinen, overkappingen parkeerterreinen, voormalige 

vuilstortplaatsen, dijken  etc.  c) Eisen te stellen aan de potentiele locaties waaronder: nabijheid woonhuizen, 

inbreuk op landschappelijke waarden, minimale/ maximale omvang, beperking van uitzicht, afwegingen van  

effecten op  recreatie, ecologie, aardkundige waardes,  natuurwaardes en gezondheid, etc. d) De  garanties te eisen 

van  initiatiefnemers  ten aanzien van  de duur van de exploitatie,  natuurcompensaties, bestemming en oplevering 

van de terreinen na beëindiging van de exploitatie, etc. e) Het stellen van eisen aan aanbieders van financiële 

participaties in EPV´s ten aanzien van transparante voorwaarden, gegoedheid van de aanbieder, etc.  f) Het 

onderzoeken hoe initiatieven voor het opzetten van energie coöperaties en/of het collectief aanschaffen van 

zonnepanelen in kernen of buurten ondersteund kan worden.  
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Beoogde Locatie Vortum Mullem  

  

Ten aanzien realiseren van het beoogde terrein in Vortum Mullen constateren wij:  

1. Het  initiatief is gepland op een terrein dat beschikbaar is, en niet op basis van enig beleid of zorgvuldige 

afweging van belangen.  2. Goede agrarische grond wordt onttrokken aan de agrarische productie. 3. Er is dit jaar 

veel bouwactiviteit en er zijn of worden bouwkavels ontwikkeld aan de Provincialeweg, direct tegenover en naast 

het beoogde EPV-perceel. Hoe is dat te rijmen met de aanleg van een EPV in de directe nabijheid? De 

betrokkenen zouden niet voor deze bouwlocaties  gekozen hebben als zij het vooraf geweten hadden.  4. Het 

afschermen van het perceel met hoge schermen leidt tot beschadigen van het typisch Brabants dorpskarakter waar 

de lintbebouwing in de kernen wordt afgewisseld met agrarische percelen met mooie landschappelijke 

doorkijkjes.  5. Het EPV is direct gelegen naast huizen/bebouwing, op nog geen 10 meter afstand. Afgezien van 

de visuele beperkingen is de vraag wat gezondheidsrisico´s zijn. 6. Het perceel kent natuur- en aardkundige 

waarden. Er zijn volop andere percelen zonder deze extra waarden. Enige afweging met alternatieve locaties heeft 

niet plaatsgevonden. 7. Het initiatief ligt zo dicht bij de bebouwing dat de (toekomstige) verkoopbaarheid van de 

panden of de bouwkavels moeilijk wordt, en grote waardedaling waarschijnlijk.   

  

Oproep aan de Politiek Afsluitend vragen wij u daarom  om het volgende:  

1. Allereerst een beleid en afwegingskader te formuleren binnen de gemeente ten aanzien van mogelijke locaties 

voor EPV´s.  2. Het initiatief in Vortum Mullem af te wijzen  in afwachting van  het formuleren van een duidelijk 

beleid door de gemeente Boxmeer ten aanzien van toegestane locaties en randvoorwaarden.  

Tevens verzoeken wij u om een gesprek om bovenstaande zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.   

  

Mede namens bewoners aan de Provincialeweg,  

P. Gijsen (Provincialeweg nr. 7) tel. 06 513 44 300  

A. Vogten (Provincialeweg nr. 5)  

H. van Bree  (Provincialeweg nr. 4b)   

 

 

 

Notulen dorpsraadvergadering 2 juli 2018  

ma 02-07-2018  

 
Dorpsraadvergadering 2 juli 2018 

 
  

Opening 
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 



9 

 

Notulen 
De notulen van 4 juni 2018 worden goedgekeurd. 

 
Peter introduceert gastspreker Bas Wijnen van Vrijopnaam. Bas geeft een toelichting 
over de plannen die ze hebben voor de aanleg van een zonnepark aan de Provinicale 

weg. De presentatie hiervan zal binnenkort op de site worden geplaatst. 
 

Werkgroepen aan het woord 
MFA KNILLUS 
De bouwactiviteiten lopen nog steeds door. De komende periode moet er nog het 

nodige gebeuren. Streven is om eind september alles zoveel mogelijk afgerond te 
hebben 

 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Vanuit Boxmeer bestaat het idee om 75 jaar bevrijding te gaan vieren in 2019. Dit op 

een vergelijkbare manier als 
 

Binnenkort is er weer een burendag. Projecten hiervoor kunnen worden aangemeld. 
 
Rondvraag 

Hennie de Haas vraagt wanneer het Gemeenschapshuus wordt afgebroken. Dit zal pas 
gaan gebeuren als Knillus volledig gereed is dus na september 

 
Geert van Raaij meldt dat er op vortum-mullem@info een platform wordt gemaakt 
voor het gebruik van een eigen emailbox en dataopslag. Het bestuur van Knillus doet 

hier op dit moment een pilot mee. 
 

Jacob Fleuren heeft gehoord dat de regels voor het bouwen op de Molenhof versoepeld 
zouden kunnen worden. Peter neemt hierover nog contact op met de gemeente. 

 
Paul Gijsen vraagt hoe Nicolette Peters van Gemeente Boxmeer de avond met de 
presentatie van Vrijopnaam heeft ervaren. Ze vindt het fijn dat ze sfeer heeft kunnen 

proeven. De gemeente wil inzetten op duurzaamheid en zoekt hier de partners bij die 
passen bij het beleid van de gemeente Boxmeer. Het beleid hiervoor moet nog worden 

vastgesteld. De vergadering heeft hierover de nodige discussie gevoerd. 
 
Jan Hendriks vraagt hoe het zit met het laarzenpad. Jan Brienen heeft dit jarenlang 

bijgehouden, maar vanwege werkzaamheden bij Knillus is dit niet meer gebeurd. 
Onlangs heeft Teun Nabuurs  het nog geklepeld maar het is sterk verwilderd. De 

dorpsraad zal na de vakantie kijken hoe verder hiermee. 
 
Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op maandag 3 
september om 20.30 uur in Knillus. 
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Overlijdensbericht Zuster Ancilla Huijbers - Tante Riek  

vr 13-07-2018  

 

 

 

Aanvraag subsidie proeftuin aardgasvrije wijken ‘Forza Vortum’  

ma 23-07-2018  

 
  

De gemeente Boxmeer wil graag in 2045 energieneutraal zijn. Een grote ambitie waar 
nog veel werk voor verzet moet worden. In het kader van deze grote opgave heeft het 

college van B&W het besluit genomen voor een subsidieaanvraag om in onze 
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gemeente een bestaande wijk aardgasvrij te maken. De gemeente Boxmeer wil hier 
graag ervaring mee opdoen. Hiervoor worden aanpakken, technieken en leerprocessen 

onderzocht om de juiste formule te vinden. Een formule waardoor ook kleinere 
gemeenten en dorpen in staat worden gesteld om te kunnen verduurzamen. 
  

‘Forza Vortum’ 
Het aardgasvrij maken van bestaande woningen betekent niet niets. Dit vraagt een 

enorme omschakeling, flexibiliteit en aanpassing van onze inwoners. We komen 
hiermee letterlijk bij u in de keuken. De wijk, of eigenlijk het dorp, waarvoor de 
gemeente deze aanvraag heeft ingediend is Vortum-Mullem. Een proeftuin in een 

omgeving waar de samenhorigheid groot is, de wens is om verdere krimp te 
voorkomen, om zo een dorp als Vortum-Mullem duurzaam in stand te houden. 

  
Samen aan de slag 
Begin oktober 2018 is bekend of de ingediende subsidieaanvraag van de gemeente 

ook daadwerkelijk gehonoreerd wordt. Voor het aardgasvrij maken van de bestaande 
woningen in Vortum-Mullem, zoekt de gemeente vervolgens de samenwerking met de 

inwoners om hen enthousiast te krijgen actief deel te nemen aan deze proeftuin. 
Samen met de inwoners en diverse partijen zoals de dorpsraad, Enexis, het regionaal 
energieloket en platform Brabant Woont Slim wil de gemeente dan starten met een 

eerste groep van 20 woningeneigenaren die zich hiervoor vrijwillig kunnen aanmelden. 
Er wordt exact in beeld gebracht wat het per woning kost om naar een aardgasvrije 

oplossing te gaan. De regie blijft in handen van de woningeigenaar. Hij of zij bepaalt 
zélf welke maatregelen hij /zij als eerste wil aanbrengen in of op de woning. De 
subsidie die de gemeente heeft aangevraagd komt beschikbaar als budget voor het 

uitvoeren van de benodigde maatregelen. 
  

Meer informatie 
Wilt u nu al aan zelf aan de slag met het verduurzamen van uw woning? 

Kijk dan voor meer informatie op Brabant Woont Slim (www.brabantwoontslim.nl) 
 

 

 

UNESCO biosfeerstatus voor de Maasheggen  

do 26-07-2018  

UNESCO biosfeerstatus voor de Maasheggen 
  
Een speciale erkenning voor het Maasheggengebied in de Noordelijke Maasvallei door 

UNESCO. Deze heeft de Brabantse Maasheggen aangewezen als biosfeergebied. 
Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur 

samenkomen. De Maasheggen is het oudste cultuurlandschap van Nederland. 
Karakteristiek door de verdeling van het landschap in een groot aantal kleine 
landbouwpercelen die van elkaar zijn gescheiden door meidoornheggen. Met deze 

statustoekenning worden de Maasheggen onderdeel van een wereldwijd netwerk van 
meer dan 650 UNESCO biosfeergebieden. De Maasheggen is het enige biosfeergebied 

in Nederland.  
  
UNESCO biosfeergebied In biosfeergebieden staat de relatie tussen de mens en zijn 

omgeving centraal. “UNESCO biosfeergebieden zijn geen natuurgebieden die de mens 
met rust moet laten”, vertelt Andrée van Es, voorzitter van UNESCO Nederland. “Het 

gaat juist om het zoeken naar manieren om de mens met de natuur te laten 
samenleven.” Daarbij staan wetenschap, cultuur en onderwijs centraal. Zo doen 
wetenschappers onderzoek naar biodiversiteit, water en duurzame landbouw en zetten 

lokale ondernemers duurzaam toerisme in de markt. Voor scholieren is er informatie 
over natuur en milieubehoud en lokale boeren produceren biologische 
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streekproducten. “De UNESCO biosfeerstatus biedt kansen om in het 
Maasheggengebied samen met bewoners, ondernemers, overheden, organisaties, 

scholen en kennisinstellingen verder duurzaam te ontwikkelen”, aldus van Es.    De 
Maasheggen De Maasheggen zijn een uniek gebied volgens UNESCO. Er is geen gebied 
in Europa waar natuur, landschap, economie en cultuur zo zichtbaar en langdurig met 

elkaar verweven zijn. De Maasheggen zijn ons meest omvangrijke heggenlandschap 
waar een mozaïek van heggen, weides, drinkpoelen en oude knotbomen al eeuwen 

een veilige thuishaven bieden aan een verscheidenheid aan planten en dieren. 
  
De Maasheggen zijn ondanks hun rijke geschiedenis geen landschap dat stil staat: er 

wordt gewerkt, gewoond en gerecreëerd. Het gebied is het toneel van allerlei 
ontwikkelingen op het vlak van wonen, werken, duurzame landbouw, 

natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier. Maar ook de geschiedenis wordt 
gekoesterd. Zo kijken elk jaar duizenden bewoners en natuurliefhebbers naar teams 
die deelnemen aan het NK Maasheggenvlechten. Een eeuwenoude traditie waarbij zij 

tientallen meters meidoornhaag vlechten.  
  

Samenwerking in het gebied Met ondersteuning van de Postcode Loterij hebben de 
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de gemeente Boxmeer in 2016 de 
procedure gestart om erkenning van het Maasheggenlandschap door UNESCO. De 

UNESCO biosfeerstatus voor de Maasheggen is het resultaat van een goede 
samenwerking tussen verschillende organisaties: gemeente Boxmeer, gemeente Cuijk, 

Staatsbosbeheer, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Brabants Landschap, 
waterschap Aa en Maas, SlaBox, ZLTO en provincie Noord-Brabant.  
  

Meer informatie over de Maasheggen, de betekenis van UNESCO biosfeer en verhalen 
uit het gebied is te vinden op de nieuwe website www.maasheggenunesco.com.   

 
 

 

Oproep opfriscursus fiets/E-bike voor ouderen  

do 02-08-2018  

Deze oproep is voor alle ouderen (senioren) van de gemeente Boxmeer 

met fiets en/of e-bike 
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/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/e-byke in de praktijk op een uitgezet 

behendigheidsparcour. 
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 augustus bij Jan van Dijk 

e-mailadres janm.vandijk@gmail.com onder vermelding Fiets/E-bike training met de 
volgende gegevens: 
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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. 
Eind juni of begin juli hoort u of deze training (in september) doorgang vindt. 

 

 

 

Programma Kermis Vortum-Mullem 2018  

do 09-08-2018  

Programma Kermis Vortum-Mullem 2018 
Vrijdag 28 september 

19.00 uur : Opening door opleidingsorkest 
20.30-01.00 : Deuren open voor Ravechurch 

 
Zaterdag 29 september 
20.00 uur : Aanvang KermisKwis met aansluitend muziek met DJ Paul 

 
Zondag 30 september 

16.00 uur : Pletjes Dreijen met diverse bekende dorpsgenoten 
 
Maandag 1 oktober 

19.00 tot 20.00 uur : Happy Hour voor de kids 
 

 

 

 
 
Vortum-Mullem KermisKwis 2018 : inschrijvingen geopend!  

zo 12-08-2018  

 

KermisKwis 2018 
 

De inschrijvingen zijn geopend! 

 

 
Avond vol gezelligheid 

In navolging op edities 2015, 2016 en 2017 kondigen wij met 
trots de vierde editie aan van de: 
  

Kermiskwis Vortum-Mullem : "de Knillus editie"! 

  
Voor degene die er vorige jaren niet bij waren; Wat is de KermisKwis? 
De mannen van Pepe's PubQuiz toeren al bijna 12 jaar door het land met hun originele 

Quizzen. Onder andere in Beugen en Boxmeer wordt er inmiddels bijna gevochten om 
deelnamekaartjes voor de jaarlijkse Quiz in dat dorp. De Quiz duurt ongeveer 3 uur. 

http://www.vortum-mullem.info/Nieuws.aspx?RecID=5d9126ff-c5e3-4b15-a67e-939a3ae8af9c
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Parate kennis is handig, maar echt iedereen kan aan de Quiz deelnemen. Je hoeft dus 
echt geen Encyclopedielezer te zijn om hieraan mee te kunnen doen. Het is 

entertainment, maar meteen ook een serieuze wedstrijd om de titel van de vierde 
editie in Vortum-Mullem. 
  

Hoe kun je meedoen? 
Vorm een team van maximaal 4 personen. Met dat team speel je de Quiz vanaf 20 uur 

tot ongeveer 23 uur. Inschrijven kan door op onderstaande link te klikken, je 
gegevens in te vullen en de email te versturen. 
 

Let op: we zijn met de KermisKwis verhuisd van de 
vrijdag- naar de zaterdagavond. 

 
Team aanmelden voor de KermisKwis Vortum-
Mullem 

 
Zodra je team hier vermeldt staat, ben je officieel 

een deelnemend team. 
 
Attentie: het maximum aantal teams is 30. Schrijf 

dus snel in want vol = vol 
 

  
En daarna dan? 
Daarna is er natuurlijk een after-party in de Knillus 

met DJ Paul. Want je wilt napraten over die 
moeilijke rubriek of die ingewikkelde vraag met de 

andere teams. Maar natuurlijk ook gewoon voor een 
drankje en een muziekje. 

 
 

 

Wilt u gratis uw verkeerskennis opfrissen?  
za 18-08-2018  

  
Bent u een ervaren automobilist en inwoner van de gemeente Boxmeer dan 

organiseert Veilig Verkeer Nederland samen met de SWOGB een gratis 2-daagse 
opfriscursus (per dag 2 uur) over de veranderde verkeersregels. Onder het genot van 

een kopje koffie of thee wordt u door een gecertificeerde rijinstructeur bijgepraat over 
alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. 
  

Ook is er de mogelijkheid voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te melden 
voor een 

individuele praktijkrit in de eigen auto. (geheel vrijblijvend) 
Verdere informatie hierover ontvangt u tijdens de cursus. 
  

Is dit iets voor u? 
U kunt zich tot 15 oktober inschrijven via de onderstaande link van Veilig Verkeer 

Nederland of tijdens kantooruren bellen met 088-5248850: www.vvn.nl/opfrisboxmeer 
  
De cursus is op dinsdag 23 en 30 oktober tijdstip 9.30 – 11.30 in Overloon 

  
U ontvangt ruim voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief met de 

locatiegegevens.   

mailto:kermiskwis@vortum-mullem.info?subject=Aanmelden%20team%20KermisKwis%20Vortum-Mullem%202018&body=Teamnaam*%0A%0A%0AContactpersoon*%0A%0A%0AAdres%0A%0A%0APostcode%0A%0A%0AWoonplaats*%0A%0A%0ATelefoon%0A%0A%0AMobiel*%0A%0A%0AE-mail*%0A%0A%0A*%20%3D%20verplicht
mailto:kermiskwis@vortum-mullem.info?subject=Aanmelden%20team%20KermisKwis%20Vortum-Mullem%202018&body=Teamnaam*%0A%0A%0AContactpersoon*%0A%0A%0AAdres%0A%0A%0APostcode%0A%0A%0AWoonplaats*%0A%0A%0ATelefoon%0A%0A%0AMobiel*%0A%0A%0AE-mail*%0A%0A%0A*%20%3D%20verplicht
http://www.pepespubquiz.nl/teams.html
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Start toneelseizoen 2018 / 2019  

ma 20-08-2018  

Maandagavond 27 augustus a.s. beginnen wij in MFA Knillus (Vortum-Mullem) met 

de eerste repetitie voor onze voorstellingen eind maart / begin april 2019. 
Wij repeteren iedere maandagavond in MFA Knillus, aanvang 19.30 uur. 

 
De naam van het toneelstuk blijft vooralsnog een verassing voor het publiek.... 
maar het belooft wederom een spectakel te worden, onder leiding van onze regisseur; 

Erik Bok. 
 

 
Wil jij dit seizoen meespelen? 
 

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste toneelspelers man/vrouw en vrijwilligers die 
willen helpen voor of tijdens onze toneelvoorstellingen. (Het maken van kleding / 

grime / decor / attributen) 
 
Ook jij kunt dit seizoen met ons mee spelen of als vrijwilliger helpen? 

Neem dan snel contact met ons op (vesttoneel@gmail.com) en kom vrijblijvend 
kennismaken op één van onze repetitieavonden.  
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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 

 

 

 

24 aug  16.00u Met 60 plus aan tafel 
31 aug  14.00u Kienen 
03 sept.    Dorpsraadvergadering 

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 
28/29/30/1   Kermis 
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

