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Vieringen in 2018 
 

Zondag         4 November      10.30  Allerzielenviering 

 

Maandag   24 December      20.00  Nachtmis 

 

Woensdag 26 December           10.30  gezinviering 

 

BELANGRIJK. AANPASSING TIJD ALLERHEILIGEN VIERING  

Allerheiligenviering om 10.30 uur ipv 15.00. 
 

De allerheiligenviering op zondag 4 november zal om 10.30 uur zijn en niet om 
15.00 uur. U kunt dit ook doorgeven aan familie. 
Onze excuses  voor de onduidelijkheid. 

Dit bericht is ivm de planning geplaatst door MFA Knillus 
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 NIEUWS 

 
De eerste activiteiten in Knillus zijn inmiddels achter de rug en op enkele opstart 

problemen na loopt alles zo als het behoort en over enkele maanden zal dit ook aanvoelen als een warme 

gezellige ontmoetingsplek . 

 

Programma voor de maand november  

Vrijdag 16 november KIENEN aanvang : 14.00 uur 

Vrijdag 23 november Met 60 PLUS aan tafel we worden weer onthaald op een smakelijk en gezellig 

diner verzorgt door de werkgroep aanvang :16.00 uur 

 

De wekelijkse activiteiten mede mogelijk gemaakt door SWOGB zijn  

 

Maandag  : Bewegen voor ouderen  aanvang  : 14.00 uur  

Dinsdag.  :  Jeu de boules.                aanvang  : 13.30 uur 

Woensdag : Kaarten                         aanvang  : 13.30 uur 

Donderdag : Yoga                            aanvang  : 18.00 uur 

 

Men kan ook de huiskamer bezoeken ´s maandag van14.00 tot 16.00 uur 

en donderdag  van 9.30  tot 11.30 uur het is altijd gezellig  
 

 

 

 
Vanaf 1 januari 2019 opent Gastouderopvang 't Hoedje 

haar deuren en biedt opvang voor kinderen van 0 t/m 13 
jaar. 

 

Bent u op zoek naar een kleinschalige opvang voor uw 

kind in een huiselijke sfeer waar gezelligheid, warmte, 

rust en vertrouwen een grote rol spelen, dan bent u bij 

gastouderopvang ‘t Hoedje aan het juiste adres. 
 

De opvang is de afgelopen 5 jaar al geopend op dinsdag 

en donderdag maar vanaf 1 januari 2019 kunnen 

kinderen de hele week bij ’t Hoedje terecht (van maandag 

tot en met vrijdag van 07:00 t/m 18:30 uur). Aanmelden is al mogelijk! 
                                                                                                                                                  

Wie ben ik: 

Mijn naam is Ilke Zegers en ik woon samen met mijn partner 

en twee kinderen (geboren 2015 en 2017) in Groeningen. 

Inmiddels ben ik alweer 5 jaar parttime gastouder. 

Nu ga ik mijn passie uitbreiden en word ik fulltime gastouder. 
 

Ik bied kinderen graag een fijne en veilige plek waar ze kunnen opgroeien,  

en waar ze zich welkom voelen. Ik vind het belangrijk dat kinderen (leren) samenspelen, delen, helpen 

en rekening houden met elkaar en dat ze de aandacht krijgen die ze nodig hebben. 

Ik heb veel plezier in het omgaan met kinderen en ik wil dit op professionele wijze invullen. Ook vind 
ik het een uitdaging kinderen te steunen bij hun ontwikkeling. Ik heb altijd oog, oor en hart gehad 

voor wat kinderen bezighoudt . 

 

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar mijn website: www.thoedje.nl. 

Wilt u een kijkje nemen in mijn opvang? Bel of mail even dan zorg ik dat de koffie/thee klaarstaat. 

 
Ilke Zegers, erkende gastouderopvang 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Vortum-Mullem niet gekozen voor proeftuin aardgasvrij  

vr 28-09-2018  

Vortum-Mullem niet gekozen voor proeftuin aardgasvrij 

  

Vortum-Mullem is niet gekozen als  deelnemer  aan de proef aardgasvrije wijken van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie kreeg 75 aanmeldingen en 27 werden 

hieruit geselecteerd. En argument is de keuze voor voldoende geografische spreiding. Er 

waren 9 aanmeldingen uit Noord-Brabant, daarvan zijn er 3 gekozen. 

Wethouder Duurzaamheid Bouke de Bruin: “Heel jammer, we hadden er met z’n allen echt 

zin in. Het was geweldig geweest om meteen al op zo’n constructieve manier met 

duurzaamheid aan de slag te kunnen. Alleen al vanwege het enthousiasme in Vortum-

Mullem voor dit project, was het een opsteker geweest. Maar we gaan gewoon door, we 

zijn al weer op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Als inwoners ideeën hebben, 

horen we deze natuurlijk graag”. 

  

De gemeente Boxmeer wil in 2045 energieneutraal zijn. Een grote ambitie waar nog veel 

werk voor verzet moet worden. Deze subsidietoekenning had daar een bijdrage aan 

kunnen leveren.  Er worden echter ook heel veel andere mogelijkheden onderzocht, zoals 

onder andere zonnepanelen, zonneweides, windmolens, waterenergie en het aanbieden van 

een duurzaamheidslening. 

 

 

Fietsverlichtingsactie van start  

di 02-10-2018  

Annemaria, Pieter, Indy, Nora, Juul en Senna, leerlingen van de jenaplanschool Metameer 

uit Boxmeer hebben vanmorgen het startsein gegeven voor de landelijke 

fietsverlichtingsactie van de ANWB. Zij spoten de tekst ‘Zet je licht aan’ aan met 

reflecterend krijt op een fietspad bij hun school. ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen, 

burgemeester Karel van Soest van Boxmeer en gedeputeerde Christophe van der Maat van 

de provincie Noord-Brabant. 

 

Als de tekst ‘Zet je licht aan’ op het fietspad staat doen veel meer fietsers hun licht aan, 

weet de ANWB uit onderzoek. De ANWB deelt daarom ‘slimme’ sjablonen en spuitkrijt uit. 

Scholen, verenigingen en ANWB-leden kunnen hun eigen sjabloon en reflecterend spuitkrijt 

aanvragen om in hun buurt tags aan te brengen op voor fietsers drukke punten. 

 

De gemeente Boxmeer zorgt er als eerste gemeente in Nederland voor dat in de omgeving 

van alle scholen en verenigingen symbolen zijn gezet. De ANWB wil graag dat dat met de 

inzet van vrijwilligers in alle gemeenten gebeurt.  
 

 

Bouwplan Wonen Vierlingsbeek in de kern Vortum-Mullem 
 

Onlangs heeft Wonen Vierlingsbeek overleg gehad met de dorpsraad van de kern Vortum-

Mullem. Dit als vervolg op overleg dat in 2016 is gestart. Dit heeft toen nog niet geleid tot 

een concreet bouwplan. Wel zijn er een aantal opties schetsmatig uitgewerkt. De bottleneck 

was echter het feit dat in de kern onvoldoende concrete behoefte voor sociale huurwoningen 

kon worden aangetoond. 

We zijn nu 2 jaar verder. Wonen Vierlingsbeek heeft in haar concept plannen voor de 

komende jaren eventuele nieuwbouw voor Vortum Mullem opgenomen. Los van nieuw 

marktonderzoek willen we daar een aantal sociale huurwoningen realiseren. In principe 

willen we daar een kopie van het plan (6 won) in Holthees realiseren. Echter wel 

voorsorterend op eisen qua duurzaamheid (gasloos). We hebben met de dorpsraad 

gecommuniceerd dat we dit in 2019 zouden willen realiseren. Het betreft de locatie Sint 

Cornelisstraat. 

Begin september 2018 hebben we hierover het overleg met de gemeente Boxmeer 

http://www.vortum-mullem.info/
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opgestart. Daar bleek dat er nog een aantal (kleine) hobbels moeten worden genomen. Zo 

zijn we in overleg over de aanpassing van het bestemmingsplan. (abusievelijk in 2017 

opgenomen dat er alleen 2-kappers op deze kavels mogen), de parkeernorm en de exacte 

situering op de betreffende kavels te bepaling of een kopie van de woningen in Holthees 

mogelijk is. 

Aan het college is per brief de formele vraag neergelegd of de gemeente haar medewerking 

wil/kan verlenen. Na een positief antwoord zal Wonen Vierlingsbeek in overleg met 

bouwpartijen gaan bekijken gaan bekijken of het financieel haalbaar is. Het plan zal t.o.v. 

Holthees met name op installatiegebied een aanpassing vergen (Gasloos/energieneutraal !). 

Uitgangspunt is dus een blok van 6 woningen, 4 egw, 1 levensloopbestendige 

benedenwoning en 1 starsappartement. (net als in Holthees). Mogelijk indien dit qua 

haalbaarheid noodzakelijk is aangepast naar 5 woningen (waarvan 3 egw). 

    
Wilt u straks bij toewijzing van de woningen kans maken, schrijf u dan in als 

woningzoekenden. Wij zullen (net als in Holthees) voorrang verlenen aan degenen die aan 

hebben gegeven voor dit plan in aanmerking te willen komen en ingeschreven zijn voor de 

definitieve planvorming. Daarbij wordt wel gekeken naar passendheid qua inkomen en type 

woning. 

Vierlingsbeek, september 2018 

 

 

Notulen Dorpsraad 8 okt  

di 09-10-2018  

 

Dorpsraadvergadering 8 Oktober                          

  

Locatie: Café KNILLUS 

  

Aanvang: 20.30 uur 

  

1)         Opening                                                                               

            Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

            

2)         Vaststelling  van de notulen           

            De notulen worden goedgekeurd, nadat Henk Broeren heeft gemeld dat er in de 

            vorige notulen niet vermeld stond dat hij het convenant ging tekenen.  

            Hij komt hier nog op terug in de rondvraag 

                        

3)         De werkgroepen aan het woord   

  

            -      WONEN     

                                                                                                                      

Peter Verhoeven van Wonen Vierlingsbeek houd een presentatie over het 

bouwen van een aantal huurwoningen op het Bosch-Akker. Zij zijn van plan om 6 

huurwoningen te bouwen. Dit is een kopie van de woningen die ze nu in Holthees aan het 

bouwen zijn. 4 worden gewonen huurhuizen 1 senioren woning op de 



6 

 

begane grond en 1 appartement op de bovenverdieping voor alleenstaande of jonge 

stellen. Anders dan het plan van 2 jaar terug hoeft de huurders behoefte vanuit het dorp 

niet te worden aangetoond. Er moet nog wel even gespard worden met de bouwer over het 

energie neutraal worden van de woning, maar dit lijkt goed te komen. Ook zal de 

gemeente wat van de grondprijs af moeten doen. Hierop wordt binnenkort een antwoord 

verwacht. Als alles mee zit kan er dan in de eerste helft van 2019 begonnen worden met 

de bouw. 

  

-          ZORG EN WELZIJN 

  

De huiskamer verloopt goed, de verhuizing naar KNILLUS is prima verlopen. Ook op 

maandag middag is er nu een huiskamer. Ook daar was het erg druk en gezellig. Voorheen 

was Linda van Raaij aanspreekpunt van de huiskamer. Daar worden nu Wilhelmien de 

Jonge-Straatman en Tiny lamers aan toegevoegd. 

Er is wel een probleempje met de zonnebloem. Vortum-Mullem werkte daar samen met 

Sambeek. Sambeek heeft besloten te stoppen. De werkgroep heeft gekeken of het zinvol is 

om alleen verder te gaan. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat veel van de dingen die de 

zonnebloem doet, door de werkgroep  in Vortum-Mullem ook al wordt gedaan. Wat 

overblijft is het ziekenbezoek voor langdurige zieken en de bootreisjes. De werkgroep gaat 

nu bekijken hoe ze dit verder kunnen oppakken. 

 

-           MFA 

  

De afbouw van KNILLUS gaat goed, al is er nog veel werk te verrichten. Medio December 

moet het helemaal klaar zijn. Er is een kleine budget overschrijding, maar mede  door het 

vele gebruik van KNILLUS lijkt dat allemaal goed te komen. De grondposities voor het 

buitengebied zijn geregeld. Men is nu met een klein groepje aan het kijken hoe men het 

verder in kan gaan richten. Verder is het bestuur druk bezig met een nieuw reglement op 

te stellen, over het gebruik van KNILLUS. In de loop van de maand wil men nog een 

bijeenkomst houden voor alle gebruikers, waarin dat allemaal uitgelegd word. De 

sloopvergunning van het Gemeenschapshuus is verleend. De kijkavond van 19 September 

is goed verlopen. Er is veel weg gegaan. Tussen kerst en  nieuw zal het gebouw gesloopt 

worden. Van te voren zal het dan zoveel mogelijk gestript moeten zijn. Op 22 December 

wordt er nog een afscheidsfeestje gegeven in het Gemeenschapshuus. Op die avond zullen 

dan ook de nieuwe munten in gebruik genomen worden en wordt er afscheid genomen van 

het oude bestuur. Verder info volgt nog. 

  

-          KERMIS 

           

De kermis was erg geslaagd. Druk en gezellig. De vrijdag was erg druk, boven 

verwachting, maar wel erg leuk. Zaterdag met 36 tafels uitverkocht. En de zondag als altijd 

ook weer druk en gezellig. Het opstelling van de kermis terrein was erg goed, het vormde 

mooi 1  geheel met KNILLUS. Frans legt nog even uit dat het Happy Hour betaald wordt 

door de Dora, net als de botsauto muntjes voor het jeugdorkest. De rest is voor rekening 

van KNILLUS net als de opbrengsten. 

  

-          BSSA 

  

Het doorstarten van de peuterspeelzaal met Spring is mislukt. De afspraak die met Spring 

gemaakt was om met 1 kind weer te starten is niet nagekomen door Spring. 

Nu moeten het er 6 zijn, maar dat gaat op korte termijn niet lukken. Ook heeft Spring 

aangegeven het ook niet te zien zitten om in een klein dorp als VM nog op te starten. Er is 

een mogelijkheid om zelf op te starten. Jan Broeder en Rob van Hulten gaan dit oppakken. 

Zij zullen zich aansluiten bij de werkgroep. 

  

-          NIEUWJAARSDUIK 

  

De Pastoors Sweenstraat heeft aangegeven met de organisatie te willen stoppen. 

Er zijn enkele vrijwilligers gevonden die dit willen gaan overnemen. Ernst van de Weijer en 

Jan Hendriks zullen het voortouw nemen. Zij zoeken nog wel enkele vrijwilligers die zouden 

willen helpen. Aanmelden kan bij Ernst van de Weijer. 
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Net als vorig jaar zal de Nieuwjaarsduik op het KNILLUS plein zijn 

  

4)         Mededelingen en ingekomen stukken 

            -      Gasvrij Vortum-Mullem gaat (voorlopig) niet door. Er wordt binnen de 

                   gemeente bekeken of er iets anders kan gebeuren. 

            -      Evaluatie kermissen gemeente Boxmeer Dinsdag 27 November 19.30-21.30. 

                   Frans Broeder en Pedro Lamers zullen daarbij aanwezig zijn. 

            -      Algemene ledenvergadering VKKN woensdag 7 November 19.30-21.30 

                    Esbeek. 

            -      Omgang met duurzame energiebedrijven. 

                    De dora wordt steeds vaker benaderd door duurzame energie bedrijven om 

                   Eens een avond te komen praten. Het bestuur heeft besloten dit voorlopig  

                   niet te doen, zolang er geen duidelijk beleid is vanuit de gemeente. 

            -      Partner overleg Woensdag 31 Oktober om 20.00 uur. 

                    Peter van Bree en Frans Broeder zullen daar bij aanwezig zijn. 

  

5)         Rondvraag 

De bewoners aan het woord             

·         Henk Broeren is bij een bijeenkomst geweest over zorg in Boxmeer. Hij heeft daar 

namens Vortum-Mullem het convenant getekend. Alle bewoners van 60 jaar en ouder in de 

gemeente Boxmeer krijgen een uitnodiging voor een bijeenkomst over: hoe om te gaan 

met zorg in de toekomst. Hiervoor zijn 3 bijeenkomsten gepland. Verder info volgt nog. 

·         Ronny Graat zegt erg blij te zijn met het Hertog Jan bok Biertje. 

·         Roel zegt dat er de volgende keer waarschijnlijk een speciaal biertje van Jupiler 

komt. 

  

6)         Sluiting                                  

   

 
 

 

Sint Maarten  

wo 17-10-2018  

 

11 November is het weer zover… het is Sint 

Maarten! 

 

Ook dit jaar willen we er samen met de kinderen in 

Vortum-Mullem een magische gebeurtenis van maken. 

We lopen in een optocht langs de St. Cornelisstraat, 

St. Hubertusstraat en de Akkervoortweg met een 

(zelfgemaakte) lampion. Doen jullie mee? 

Ouders, opa’s oma’s, neefjes en nichtjes zijn ook van 

harte welkom! 

We zouden het fijn vinden als zoveel mogelijk 

volwassenen komen met veiligheidshesjes aan 

zodat we allemaal goed zichtbaar zijn. 

 

We verzamelen om 18.00u bij Knillus voor de aftrap. 

Na afloop van de wandeling is er voor alle kinderen chocomel met wat lekkers. 

Hopelijk tot 11 november! 

 

Warme groet van het Sint-Maartens-comité 

Maria Ebben, Marieke Broeder en Jacqueline van Dijck. 
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Plekkers, zijn jullie er klaar voor???  

di 23-10-2018  

Hallo Plekkers en Plekkerinnekes,                                                                              

                         

 

Na een intens warme zomer is het dan eindelijk zover. De bladeren 

vallen van de bomen, de avonden worden langer en de kachels 

kunnen weer omhoog geschroefd worden. Dit is het teken dat wij 

van CV De Plekkers weer de speurdersschoenen aangetrokken 

hebben om in de duistere avonden op zoek te gaan naar een 

nieuwe prins. Wij hebben in alle spelonken en kieren van het 

Plekkersriek gezocht en gekeken, en wij kunnen met trots 

mededelen dat we er wederom in geslaagd zijn dat wij een 

plekverse hoogheid aan jullie kunnen presenteren. 

 

Na enkele ontmoetingen in het diepste geheim hebben we de contractuele 

besprekingen, voorbereidingen en de laatste puntjes op de i gezet en staan ze te 

popelen om als allereerste trio in onze spiksplinternieuwe Residentie Knillus voorop te 

gaan in de polonaise samen met het Jeugdtrio.  

 

Ben jij ook zo nieuwsgierig wie de nieuwe ( jeugd ) Prins ( es ) word van het 

Plekkersriek ?? 

Komt dan allen op 10 November as. naar Residentie Knillus.  

Aanvang jeugd 19.30 uur en aansluitend prinsenbal. 

 

Thema = HALLOWEEN dus je MAG verkleed komen. 

 

Tot dan! 

Een duistere groet, 

Cv De Plekkers.  

 

 

 
 

 

Online Burgerpanel  

di 23-10-2018  

Hoe denk jij over duurzaamheid? 

Online burgerpanel 

  

Vind je het belangrijk dat we als gemeente aan duurzaamheid doen? Wat zou je zelf 

duurzamer aan je huis willen maken? Zou het helpen als de gemeente daar een bijdrage 

aan levert? 

Deze en andere vragen staan tot 15 november op www.burgerpanelboxmeer.nl. Invullen 

duurt maximaal 3 minuten. 

  

Natuurlijk wil de gemeente altijd weten wat er leeft, maar gerichte vragen via het online 

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

onze inwoners. 
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College van B&W bezoekt Speelgoed- en Kermismuseum  

di 23-10-2018  

Vortum-Mullem 23 oktober 2018. 

  

Bezoek van het college van Burgemeester en Wethouders aan het Speelgoed- en 

Kermismuseum Vortum-Mullem. 

  

Op donderdag 23 oktober bracht het college van B&W van Boxmeer een werkbezoek aan 

het vernoemde museum van Elly en Piet Winkelmolen. Het college maakt er gewoonte van 

eens per 14 dagen,  op donderdag,  een bezoek te brengen aan een bedrijf, school , 

stichting e.d. om voeling te houden met hetgeen er leeft in de gemeente. Dit keer stond 

Vortum-Mullem op de rol. 

 

Het college, bestaande uit Burgemeester  Karel van Soest en de wethouders Peters 

Stevens, Willy Hendriks-van Haren, Jeu Verstraaten en Bouke de Bruin, arriveerde om 

11.30 uur. Voor de gelegenheid waren ze vergezeld door loco-secretaris Guus Reintjes. Na 

ontvangst met koffie en gebak, werd een rondleiding gegeven door Piet Winkelmolen. 

Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen. Na afloop overhandigde Piet aan 

burgemeester van Soest een box met ca. 200 fotokopieën van foto’s, krantenartikelen, 

mededelingen openbare orde etc., van de kermis van Boxmeer en omliggende dorpen. De 

documenten gaan terug van ca 1860 tot ongeveer 1950. Deze kopieën komen uit de 

archieven van de Stichting Kermis-Cultuur (Nederland) waar Piet sinds 10 jaar secretaris 

van is. Rond de klok van enen is het college weer teruggekeerd naar de thuisbasis. 
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren. 
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H 
 Agenda   Vortum  -  Mullem Colofon 

Wekelijks: 

Maandag  14.00u   KBO: meer bewegen voor ouderen in ’t Gemeenschapshuus 

Maandag 14.00u -16.00u  Huiskamer 

Dinsdag 13.30u   KBO: jeu de boules 

Dinsdag 20.30u - 22.00u  Repetitie slagwerkgroep 

Woensdag 13.30u   KBO: kaarten in ’t Gemeenschapshuus 

Donderdag 09.30u -11.30u  Huiskamer 

Donderdag 18.00u –19.00u  KBO: yoga in ‘t Gemeenschapshuus 

Donderdag 19.45u - 21.45u  Repetitie Fanfare St.Cornelius 

Vrijdag  18.30u - 19.30u  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 okt.  16.00u Met 60 plus aan tafel 
27 okt    Workshop Ismakogie 
 4 nov  10.30u Allerzielenviering 

10 nov.  19.30u jeugd/prinsenbal 
11 nov.  18.00u Sint Maarten 

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 
24 dec.  20.00u Nachtmis 
26 dec.  10.30u gezinsviering 
 

 
 

 
 

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

