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Vieringen in 2018 

 
 

Zondag         4 November      15.00  Allerzielenviering 

 

Maandag   24 December      20.00  Nachtmis 

 

Woensdag 26 December           10.30  gezinviering 

 

 

 

 

     
 

 NIEUWS 

 
 

  

Beste leden na de kermis verhuizen we naar Knillis de eerste grote bijeenkomst is de 
Dag van de Ouderen 19 oktober aanvang 14.00 uur . Voor meer informatie zie 

programma  in dit blad. 
  
Computerveiligheid donderdag 4 oktober in Overloon en Boxmeer, de gezamenlijke 

KBO van de gemeente Boxmeer organiseren een bijeenkomst waar we een 
voorlichting krijgen over computerveiligheid . Koen Smedema zal ons handige tips 
geven hoe we onze computer kunnen beschermen tegen indringers, fraude het nut 

van het wisselen van wachtwoorden . 
Deze bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor alle ouderen  voor meer informatie 

zie artikel in dit blad . 
  
26 Oktober gaan we weer aan tafel om te genieten van een heerlijke maaltijd verzorgt 

door de dames van Met 60 PLUS aan tafel aanvang 16 .00 uur in Knillis . 

 

 

 
Kienen KBO 
  
Het kienen zoals vermeld in agenda van dorpsblad en misschien vermeld in weekblad 

De Bok met als datum  31 augustus gaat niet door maar is verplaatst naar 16 
november aanvang 14 .00 uur . 
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K. B. O.  Vortum-Mullem 
                 St. Hubertusstraat     9                              
                            Telefoon :  0485-575818                                                                                                  

                                                                                                            

 

          

 

 UITNODIGING : 

 

 

 

       Op vrijdag 19  oktober 2018 houden we onze. 

 

DAG VAN  DE  OUDEREN 

 
      Locatie     : M.F.A.   KNILLUS   te Vortum-Mullem 

      Aanvang : 14.00 uur. 

      Einde      :  17.00 uur. 

 

     Programma  : 

 

     Opening door de voorzitter. 

 

     Koffie met gebak . 

 

     Ronny Derks van Fysio Cahallenge Sambeek komt met een    

     medewerker een spreekbeurt te geven over valpreventie en tips te  

     geven om letsel te voorkomen .                                                             

 

     Optreden   Hans Mallens alias HAKARMI deze artiest uit Rijen  

     komt met een goochelact en zet enkele typetjes op de planken . 

     kortom dat we ons kunnen amuseren is een garantie . 

 

     Onder de  pauze word een drankje aangeboden . 

 

     Deze middag is kosteloos toegankelijk  voor alle ouderen . 

 

    Bestuur KBO afdeling Vortum Mullem                                             
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Voorlichtingsbijeenkomsten  over COMPUTERVEILIGHEID in Overloon en 

Boxmeer – donderdag 4 oktober a.s.: 

Overloon – 10.00 – 12.00 uur De Pit – (9.30 uur zaal open) 
Boxmeer – 14.00 – 16.00 uur Hotel Riche – (13.30 uur zaal open) 

 

Op donderdag 4 oktober a.s. wordt, om 10.00 uur in De Pit, 14 Oktoberplein 2 in Overloon en om 

14.00 uur in Hotel Riche, Steenstraat 51 in Boxmeer, door de heer Koert Smedema een 

voorlichtingsbijeenkomst gegeven over het thema ‘COMPUTERVEILIGHEID’. De bijeenkomsten zijn 

bedoeld voor alle 50-plussers van de gemeente Boxmeer. De voorlichtingen duren twee uur. 

 

De voorlichting wordt gegeven door Koert Smedema (Koert Smedema ICT – 0485 575737; 

info@smedema-ict.nl www.smedema-ict.nl ), in samenwerking met de KBO Cluster Plus gemeente 

Boxmeer, KBO-afdeling Boxmeer en KBO-afdeling Overloon. 

  

Het doel van deze bijeenkomst is om een groot gedeelte van het scala van actuele 

computerdreigingen de revue te laten passeren. En hoe men zich tegen deze bedreigingen kan 

wapenen, en wat te doen als het kennelijk “al te laat” is. Er worden “vuistregels” aangereikt om 

goed met dit alles om te kunnen gaan. 

 

Het voorlichtingsprogramma wordt gedaan aan de hand van een PowerPoint presentatie.  

De volgende thema’s komen aan bod: 

 De meeste “slachtoffers” zijn door 

o Valse facturen / spooknota’s, waarbij een nepfactuur wordt verstuurd en de 

ontvanger gewoon betaalt 

o Internetoplichting door Webwinkel- en Marktplaatsfraude, waarbij je betaalt maar 

vervolgens de spullen niet geleverd krijgt. Of dat via een webshop inloggegevens 

worden gestolen en daarna spullen worden besteld of geld wordt afgetroggeld 

o Gjizelsoftware, cryptolockers, phishingmail, waarbij de computer wordt vergrendeld, 

en dan geld wordt gevraagd om dit weer op te heffen 

o Pas-/Pinfraude – “vul pincode in en stuur bankpas op voor een nieuwe pas” 

 Het meeste criminele geld wordt “verdient” door 

o Identiteitsfraude, waarbij onder iemand anders naam etc. een aankoop wordt 

gedaan of een lening aangegaan 

o Voorschotfraude, waarbij een erfenis van iemand genoemd wordt, maar waarbij 

eerst bepaalde kosten moeten worden voldaan 

o Datingfraude, waarbij eerst een bepaalde vriendschap wordt opgebouwd en er 

uiteindelijk een verzoek wordt gedaan om geld over te maken 

 Wachtwoorden 

o Wat kan ik doen om mijn gegevens beter te beveiligen? 

o Hoe maak ik een veilig wachtwoord? 

o Hoe onthoudt ik al die wachtwoorden? 

o Hoe kan ik weten dat mijn wachtwoord gelekt is? 

o Moet ik van “slapende accounts” ook regelmatig het wachtwoord aanpassen? 

o Soms vragen websites of ze mijn wachtwoord moeten onthouden. Is dat veilig? 

 Zoekmachines 

o Zijn er zoekmachines waar niet wordt meegekeken en “alles” wordt vastgelegd? 

 

 

 

 

De bijeenkomsten in Overloon en Boxmeer staan onder leiding van de heer Smedema. Aanmelden 

hoeft niet. Deze KBO Cluster Plus gemeente Boxmeer- bijeenkomst is vrij toegankelijk voor 

mailto:info@smedema-ict.nl
http://www.smedema-ict.nl/
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iedereen die geïnteresseerd is in het thema; dus ook voor niet-KBO-leden. De zalen zijn een half 

uur voor aanvang open en zijn rolstoelvriendelijk. 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

 

Rabobank Clubactie 2018  

vr 31-08-2018  

 
Rabobank-clubactie. Breng uw stem uit vanaf 10 september op 1 of meer van deze Vortum-mullemse 

verenigingen..Laat je stem niet verloren gaan....wel even lid worden vn de Rabobank...Het kost niets. Deze 

flyer ontvangt u binnenkort in de brievenbus 

https://www.clubkascampagne.nl/ 

 

 

 

 
 
 

http://www.vortum-mullem.info/
https://www.clubkascampagne.nl/
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Notulen dorpsraadvergadering 3 september 2018  

ma 03-09-2018  

 

Dorpsraadvergadering 3 september 2018 

  

  

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

  

Notulen 

De notulen van 2 juli 2018 worden goedgekeurd. Maarten vult nog aan dat op 22 september de activiteit voor 

de Burendag gepland staat (aanvang sloop/strippen Gemeenschapshuus). Definitieve sloop zal einde van het 

jaar plaats gaan vinden. 

  

  

Werkgroepen aan het woord 

  

MFA KNILLUS 

De bouwactiviteiten lopen nog steeds door. De komende periode moet nog enkele zaken worden afgerond. De 

Schutskooi gaat het beheer van het groen rondom Knillus (incl. kerkhof) verzorgen. Streven is om eind 

september alles zoveel mogelijk klaar te hebben. Alle hulp is de komende weken nog van harte welkom. Met de 

definitieve openstelling van Knillus geldt ook het verbod om te roken en geen alcohol <18. Er komt nog een 

laatste avond waarop ‘afscheid’ wordt genomen van het oude Gemeenschapshuis. 

  

WONEN             

De werkgroep Wonen heeft een gesprek gehad met Wonen Vierlingsbeek. Zij zijn voornemens (nog niet 100% 

definitief) om op Bosch-Akker een aantal huurwoningen neer te zetten. Deze woningen kunnen worden ingezet 

voor zowel jongeren als ouderen afhankelijk van de vraag. Als het definitief is zou dit in 2019 gerealiseerd 

worden. 

Guido Stevens meldt dat hij samen met Rob Marten bezig is om een CPO-project te starten in Vortum-Mullem. 

In eerste instantie zouden ze aansluiten bij Holthees, maar inmiddels zijn ze samen bezig terwijl blijkt dat je 

met minimaal 4 partijen moet zijn om in aanmerking te komen voor CPO bouw. Ze zoeken dus nog 2 partijen 

erbij om samen CPO op te starten. 

  

KERMIS 

Het programma van de kermis 2018 staat vast. De opening van de kermis zal om 19.00 uur verzorgd gaan 

worden door het opleidingsorkest. Daarna op de vrijdagavond gaat de primeur van Ravechurch in Knillus 

plaatsvinden. Op zaterdagavond zit de pubquiz al volledig vol en voor zondagmiddag staat het Pletjesdreijen op 

de agenda. Op maandagavond is het happy hour op het kermisterrein. Het wordt passen en meten om alle 

attracties op het plein te krijgen en daarom zal de St. Cornelisstraat half worden afgesloten. 

  

WELKOM 

Er zijn de afgelopen weken weer twee welkomstpakketten bezorgd op de volgende adressen: 

Familie Bakker (voorheen Swinkels); 

Mariet en Ron School (voorheen Derks) 

Op de Steenklef en in de Steeg zijn ook nieuwe mensen komen wonen die nog bezocht gaan worden. 

  

BSSA (BasisSchoolSintAnna) 

Enige tijd geleden zou de peuterspeelzaal weer geopend gaan worden in Vortum. Hierover is wat 

onduidelijkheid ontstaan maar Hennie Cremers is in gesprek met Spring om dit ook daadwerkelijk van de grond 

te krijgen. Met de komst van enkele nieuwe inwoners is ook het aantal kinderen op school weer in de lift. 

  

  

Mededelingen en ingekomen stukken: 

  

De nieuwe wijk- en dorpsraadcoördinator is bekend en dit is mevrouw Andrea Roeland van Boven uit Sambeek. 

  

  

Op 29 September vindt het symposium “Mantelzorg bepaal je zelf”  plaats van 12 tot 16 uur in Ettenleur. 

  

Op 6 September is er een stakeholdersbijeenkomst ‘Wonen en zorg voor senioren’ in het gemeentehuis van 

Boxmeer van 15.00 – 17.00 uur. 

  

Op 4 September wordt er een promofilmpje gemaakt voor gasloos Vortum-Mullem. Half oktober wordt duidelijk 
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of we in aanmerking komen voor de subsidie die hiervoor beschikbaar is gesteld. 

  

Het laarzenpad dat jarenlang is bijgehouden door Jan Brienen, wordt vanaf nu bijgehouden door Erik Willems. 

Alle hulp hierbij is welkom. 

  

  

Rondvraag 

Jacob vraagt hoe het zit met het beleid van de gemeente Boxmeer rondom duurzame energie (zonnepanelen en 

windmolens). Dit naar aanleiding van de bijeenkomst die we onlangs hebben gehad. In eerste instantie ligt dit 

balletje bij de gemeente Boxmeer eventueel in combinatie met het project gasloos Vortum-Mullem. 

  

  

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op maandag  8 oktober (i.v.m. kermis de 

2e maandag) om 20.30 uur in Knillus. 

   

 

 

 

 

 

Wonen Vierlingsbeek levert twee appartementen op  

do 13-09-2018  

Wonen Vierlingsbeek levert twee appartementen op 

  

VIERLINGSBEEK – Wonen Vierlingsbeek heeft het al langere tijd leegstaande pand aan de Spoorstraat 27a in 

Vierlingsbeek grondig verbouwd en levert hier nu twee moderne appartementen op. Voor deze woningen voor 

1- en 2-persoonshuishoudens bleek veel belangstelling. Ruim voor de vakantieperiode werden de nieuwe 

huurders al toegewezen. 

 

 

Wonen Vierlingsbeek kocht het leegstaande pand aan de Spoorstraat 27a eind 2016 samen met het 

aangrenzende pand op nummer 27. Na een verbouwing nam de woningcorporatie nummer 27 in juni 2017 in 

gebruik als eigen kantoor. Voor nummer 27a werd onderzocht hoe dit pand tegen acceptabele kosten kon 

worden verbouwd tot sociale appartementen. Het oorspronkelijke idee van drie levensloopbestendige woningen 

bleek bouw- en kostentechnisch niet haalbaar. Daarom is begin 2018 besloten het pand ingrijpend te 

verbouwen tot twee appartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Na afronding van de vergunningperiode 

is Raedts Bouwbedrijf in mei met dit project van start gegaan. 

Wonen Vierlingsbeek is trots op het feit dat een al langer leegstaand pand in de kern van Vierlingsbeek nu een 

mooie bestemming heeft gekregen en ziet het project als een aanwinst voor de dorpskern. 

De woningcorporatie heeft het moment van de sleuteluitreiking aangegrepen om ook de WocoAPP te lanceren, 

een app waarmee huurders heel eenvoudig een reparatieverzoek of bericht naar Wonen Vierlingsbeek kunnen 

sturen. Meer informatie hierover is te vinden op www.wonenvierlingsbeek.nl. 

  

Naast het project aan de Spoorstraat 27a realiseert Wonen Vierlingsbeek op dit moment ook een 

nieuwbouwproject aan de Horstenweg in Holthees, waar eind van dit jaar zes sociale huurwoningen zullen 

worden opgeleverd. 
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Programma Kermis Vortum-Mullem 2018  

zo 23-09-2018  

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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/Nieuws.aspx?RecID=5d9126ff-c5e3-4b15-a67e-939a3ae8af9c
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De Huiskamer van Vortum-
Mullem verhuist naar Knillus  
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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 sept.    Sociaal Culturele dag Mill 
28/29/30/1   Kermis 
04 okt    KBO computerveiligheid 

07 okt    Wereldboom: Bonte aarde 
feest 

19 okt.  14.00u Dag van de ouderen 
26 okt.  16.00u Met 60 plus aan tafel 
27 okt    Workshop Ismakogie 

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

