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Vieringen in 2018 
 

 

Maandag   24 December      20.00  Nachtmis 

 

Woensdag 26 December           10.30  gezinviering 

 

 

 

 

Oproep voor Kerstspel  

 

Wij zijn op zoek naar kinderen die graag mee willen spelen en zingen met het 
kerstspel tijdens de kerstviering op tweede kerstdag, woensdag 26 december om 
10.30 uur in het nieuwe MFA Knillus van Vortum-Mullem. 

Dus heb je zin om mee te doen geef je dan op voor vrijdag 9 november. 
En speel je al mee met het opleidingsorkest tijdens deze viering, ook dan is het 

geen probleem om mee te kunnen doen aan het kerstspel. 
Na de opgave krijgen jullie verder uitleg over hoe en wat en wanneer we gaan 
oefenen. 

We hopen op genoeg deelnemers zodat er weer een mooie gezinskerstviering kan 
plaats vinden. 
Bel zelf even of je ouders naar telefoonnr: 0478-631766 

of stuur een app naar 0683077711  
  

Groetjes,  Maria van Duren en Trudy Jacobs van de werkgroep gezinsvieringen.  

 

 

     
 

 NIEUWS 

 

 
  

December de laatste maand van het jaar waarin we het programma voor het 

komende jaar presenteren door omstandigheden is deze nog niet volledig ingevuld in 
het januari nummer zal dit compleet zijn . 

  
Programma voor de maand december 
  

Vrijdag 14 december Kerstviering aanvang : 14.00 uur 
Vrijdag 21 november Met 60 PLUS aan tafel de werkgroep zal ons verwennen met een 

feestelijk kerstdiner we beginnen een half uur eerder dan dat we gewend zijn dus 
 :15.30 uur 
  

De wekelijkse activiteiten gaan volgend jaar op de zelfde dagen en tijdstippen door zie 
hier onder . 
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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 . 
  
De Rabobank clubactie heeft het mooie bedrag van 386 euro voor onze vereniging op 

gebracht alle stemmers BEDANKT . 
  
Het bestuur van de KBO wenst U fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019 

. 
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Belangrijk bericht van: 

 
ZONNEBLOEM SAMBEEK/VORTUM-MULLEM 
  

Het bestuur van de afd. Zonnebloem Sambeek/Vortum-Mulem heeft voor U de 
volgende mededeling. 

Per 1 januari 2019 houdt onze afdeling  Sambeek/Vortum-mullem op te bestaan. 
 
Wij zijn samen tot deze beslissing gekomen bij gebrek aan een voltallig bestuur en 

vrijwilligsters in onze afdeling. 
In overleg met het bestuur van KBO Sambeek kunnen wij dan een onderdeel van 

KBO Sambeek worden. Zo willen wij als het mogelijk is onze activiteiten (met een 
andere naam) in overleg voortzetten. 
 

In Vortum-Mullem gaat de Zonnebloem verder in de werkgroep van “Zorg en 
Welzijn”van de dorpsraad. 
Ons lidmaatschap en samenwerking van “Zonnebloem Breda” wordt per 1 januari 

2019 opgezegd. 
 

Hiermede danken wij onze gasten hartelijk voor de gezellige Zonnebloem-
bijeenkomsten en steun in het verleden. 
Ook vergeten wij de medewerkers van buurthuis Elsenhof niet voor de gezellige 

zonnebloem vieringen. Wij kregen alle medewerking van Susan om onze 
bijeenkomsten te doen slagen. 

En natuurlijk ook onze dank aan onze sponsoren. Mede door hen was het voor ons 
mogelijk met feestdagen en zieken-dag een bloemetje voor onze zieke dorpsgenoten te 
bezorgen. 

Wij hopen in de toekomst op een prettige manier samen te werken met KBO Sambeek 
en u met komende activiteiten te ontmoeten. 
 

Bestuur Zonnebloem Sambeek/Vortum-Mullem 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

PPPPPP weer van start  

do 25-10-2018  

Prinsen Poule weer van start 

 

(van onze verslaggever) 

VORTUM-MULLEM. Nog maar enkele uren en dan 

gaat de populaire Pakhuus Peeters Prestigieuze 

Plekkers Prinsen Poule weer van start.  

In een gloed nieuw gebouw zal vanavond de eerste 

stemmen worden uitgebracht. 

“Met de PPPPPP wordt het ieder jaar maar gekker, we 

waren in het oude Gemeenschapshuus echt uit ons 

jasje gegroeid, dit komt ons dus heel goed uit, 

vandaar dat we heel blij zijn dat we in KNILLUS 

terecht kunnen”, aldus een heel tevreden Guus van 

Bree. 

Wat de poule ons dit jaar weer gaat brengen, is natuurlijk afwachten, maar dat het weer spanning en 

sensatie gaat brengen dat staat natuurlijk vast. 

De eerste stemmen worden vanavond rond de klok van 10e verwacht. 

Meestal gaat de poule rustig van start, omdat nog veel mensen op de hints wachten die de vorst van de 

Plekkers de komende weken weer zal vrij geven, maar dit is wel de unieke kans om het Prestigieuze 

Prinsen bord bij iemand in de tuin te krijgen. Lees: aan te smeren. 

 

We gaan het zien de komende weken, als vanouds houden we jullie weer op de hoogte, 

 

 

Bouwplan Bosch-Akker voorjaar 2019!  

do 25-10-2018  

In de DORA-vergadering van begin oktober is Peter Verhoeven - directeur WONEN VIERLINGSBEEK - op bezoek 

geweest en heeft hij toelichting gegeven op de plannen om een aantal woningen te bouwen in de Bosch-Akker. 

In de bijlage de presentatie (grotendeels) zoals die toen gegeven is. 

 

Goed nieuws dus voor Vortum-Mullem. Heb je interesse in een dergelijke huurwoning, of ken je iemand, neem 

dan contact op met WONEN VIERLINGSBEEK of met iemand van de werkgroep WONEN of DORA. 

 

Namens de werkgroep WONEN, 

Maarten Ebben  

 

 

PPPPPP: Terugblik eerste pouleavond  

za 27-10-2018  

 

P.P.P.P.P.P. geweld barst los op 1e Poule avond. 

 

(van onze verslaggever). 

VORTUM-MULLEM.  Het zijn roerige tijden bij de Koninklijke 

Fanfare st Cornelius. 

Een dirigent die de club gaat verlaten, een voorzitter die er mee 

stopt en dan ook nog op volle stoom op weg naar een concours. 

Hoe belangrijk is het om in zulke tijden een sterke partner te 

hebben die de club door deze woelige wateren heen loods. 

Gelukkig kan de Koninklijke fanfare in zulke tijden altijd terug vallen op de Pakhuus Peeters Prestigieuze 

Plekkers Prinsen Poule. 

Al jaren lang blijken zij een rots in de branding te zijn. 

Zo ook afgelopen donderdag. 

Traditiegetrouw werd daar 3 weken voor aanvang van het prinsenbal begonnen met de prestigieuze 

http://www.vortum-mullem.info/
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poule. 

En waar de avond op z’n eerste poule avond een beetje heen sukkelt en de Prinsen borden tactisch 

verdeeld worden, barste het geweld meteen los. 

Meteen na het prachtige PPPPPPPromotie Pletje, knalde de euro’s over de tafel en werden menig prinsen 

al over de tafel  gesmeten. 

Het was Bart Deckers zelf die alle mogelijkheden aangreep om in zijn laatste maanden toch nog even dat 

Prinsen bord in de tuin te krijgen. 

Het PPPPPP virus heeft hem inmiddels ook al te pakken. 

En met succes. 

Voor het eerst in de roemruchte geschiedenis van de PPPPPP vertrok de PPPPPPPrinsen Plaat met de 

felbegeerde nr 1. naar het Limburgse land, om daar, sowieso, een week lang te shine. 

Bart voorop, het zal zijn afscheid nog moeilijker maken. 

Op de tweede plaats eindigde Koos van Bree en Wout van de Weijer pakte de 3e Plaats. 

Als klap op de vuurpijl maakte de PPPPPPPloeg ook bekend dat het bestuur met 2 man wordt uitgebreid. 

Marco Hemans en Sander Ruhl zijn inmiddels toegetreden als aspirant lid, binnen het bestuur Proberende 

Pupillen genoemd, om een aantal jaren mee te lopen binnen de club en wegwijs te worden in het PPPPPP 

gebeuren. 

Voor degene die zich nog willen opgeven voor de Papp, dat kan nog steeds onder het telefoon nr. 

0623950859. Maar ben snel, er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar.  

 

 

Deelname Betuwe cup te Maurik en Allerheiligen as zondag 4 nove  

zo 28-10-2018  

 
 

   

In aanloop naar het concours heeft Fanfare st Cornelius afgelopen zaterdag meegedaan aan de Betuwe cup. 

In het gemeentehuis te Maurik deden in totaal 16 verenigingen een gooi naar de Betuwecup.  Fanfare st 

Cornelius behaalde met het werk “de Kwelgeest”  84 punten wat goed was voor een 6e plaats. De 1e plaats 

werd met 88 punten gewonnen door de organiserende vereniging: Kunst en Vriendschap uit Maurik.  Van de 

aanwezige juryleden hebben wij goede feedback gekregen met punten waar we nog aan moeten werken 

voordat we op 25 november afreizen naar Veldhoven om mee te doen aan het Bondsconcours. Het optreden 

van afgelopen zaterdag is terug te zien op onze facebookpagina via deze link: 

 https://www.facebook.com/202224597215970/videos/246711886199648/UzpfSTkyMjYwMDc2NDQ5MDkxMjo

xOTM2NTQ2MDk2NDI5NzAy/ 

 

 

Aanstaande zondag 4 november zal het Combo van Fanfare st Cornelius de Allerheilige viering in MFA Knillus 

opluisteren. Petra Broeder (bugel), Carin Hermens (hoorn), José Kerkhof (bugel), Ernst van de Weijer (bas) 

 en Bram Cremers (Tuba)  zullen enkele nummers ten gehore brengen, waaronder; Song Of Japan, Can you 

feel the love, Band of Brothers en The Young Amadeus. Na afloop van de viering zal Martijn Elias (trompet) 

The Last Post spelen op het Kerkhof.  Aanvang van de viering is 10.30u 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/202224597215970/videos/246711886199648/UzpfSTkyMjYwMDc2NDQ5MDkxMjoxOTM2NTQ2MDk2NDI5NzAy/
https://www.facebook.com/202224597215970/videos/246711886199648/UzpfSTkyMjYwMDc2NDQ5MDkxMjoxOTM2NTQ2MDk2NDI5NzAy/
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Privacy bij CV de Plekkers  

do 01-11-2018  

Beste Plekkers en Plekkerinnekes, 

 

Wegens de invoering van de nieuwe privacywet in Nederland hebben we als bestuur van CV de Plekkers de 

volgende acties hiervoor uitgezet: 

 

- Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we leden gevraagd om aan te geven wanner ze bezwaar 

hebben bij het plaatsen van foto's op de website.  

- Bij elk bal wat in Vortum-Mullem plaats zal plaats vinden zullen er flyers hangen met een dergelijke 

waarschuwing. Er worden foto's gemaakt en geplaatst op deze website, wanneer u hier bezwaar tegen heeft 

kun u zich bij het bestuur melden. 

- Tevens stellen we door middel van deze oproep ook andere bezoekers op de hoogte van deze genomen acties. 

 

Hopende onze bezoekers hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, gaan we er vanuit dat we weer een 

geweldig seizoen tegemoet gaan! 

 

Op naar 10 november! 

 

Met carnavaleske groet, 

Bestuur CV de Plekkers.  

 

 

PPPPP nieuws  

zo 04-11-2018  

 

OOK DOORSELECTIE IN  P.P.P.P.P.P. 

 

(van onze verslaggever) 

Vortum-Mullem. Doorselecteren. 

Dat was de laatste tijd het toverwoord als het over 

het Nederlands elftal ging. 

De “grote” vier moesten plaatsmaken voor de jonge 

garden. 

Geen Sneijder, van der Vaart, van Persie en Robben 

meer. 

Zij hebben de tijd en kans gehad. 

Niemand gelooft er nog in dat zij de kar kunnen 

trekken. 

De jeugd moet het nu doen. 

Dit moeten ze bij de PPPPPP ook gedacht hebben, dat bleek afgelopen donderdag wel na de 2e poule 

avond. 

De grote vier van de afgelopen jaren zijn vervangen door de jeugd. 

De grote vier, die al jaren lang de kar trokken zijn verdwenen van het Poule Papier. 

Geen Geert van Raaij, Geert Bongarts, Maarten Ebben en Mark Cremers meer, maar Wout van de Weijer, 

Marco Hermans, Koos van Bree en Bart Deckers. 

Al is het hoogst onwaarschijnlijk dat de laatste het hoogste schavot van de poule zal betreden. 

Maar het kwam wel goed uit dat vrijdag morgen niet afgereisd hoefde te worden naar het Limburgse land, 

om het bord om te ruilen cq op te halen. 

 

Alleen de Jan Brienen, alias de bouwpastoor blijft hardnekkig in de bovenste regionen hangen. 

Hij lijkt hard op weg om het felbegeerde Prinsen bord met nr 1 in de tuin te krijgen. 

 

Inmiddels loopt de poule weer op stoom en lijken alle records weer te worden gebroken, voor de 6x op 

rij. 

Een record!!  

Donderdag avond om 22.00 uur gaat het weer los en is het al weer de laatste poule avond. 

Zaterdag zal, voorafgaand aan het uitkomen van de Prins, nog kunnen worden ingezet en zal duidelijk 

worden wie de 13e  winnaar(es) van de Populaire Poule wordt.? 
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Notulen dorpsraadvergadering 5 november 2018  

ma 05-11-2018  

 

Dorpsraadvergadering 5 november 2018                              

  

Locatie: Café KNILLUS 

  

Aanvang: 20.30 uur 

  

  

1)         Opening                                                                                       

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom voor Bouke de Bruin, 

Rietje Nijdam en Andrea Rouland van Gemeente Boxmeer. Verder deelt hij mee dat de koffie en thee voor 

rekening is van de dorpsraad. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 

             

2)         Vaststelling  van de notulen 

De notulen van 8 oktober worden goedgekeurd. 

  

3)         Kennismaking Bouke de Bruin 

Wethouder duurzaamheid Bouke de Bruin stelt zichzelf voor en geeft een toelichting op het traject dat is 

doorlopen om Vortum-Mullem gas-loos te krijgen. Helaas zijn we de subsidie voor dit project misgelopen. De 

gemeente wil nog wel kijken welke andere opties er zijn om Vortum-Mullem duurzamer te krijgen (bijv. 

energiescan). Verder invulling van het stukje duurzaamheid zal verder worden ingevuld in samenspraak met de 

bewoners. Verder heeft Bouke bestuurlijke vernieuwing in haar portefeuille. Doelstelling hierbij is om bewoners 

meer en eerder te betrekken bij het nemen van besluiten. 

Rietje Nijdam stelt zich voor. Zij gaat zich bezighouden met bestuurlijke vernieuwing en kernendemocratie. Zij 

coördineert ook de burgerraadbijeenkomsten 

Andrea Rouland de nieuwe wijk- en dorpscoördinator sluit aan om de vergadering bij te wonen en de sfeer te 

proeven. Na afloop stelt ze zich voor. Ze is hiervoor o.a. actief geweest in de dorpsraad Sambeek. 

  

4)         De werkgroepen aan het woord       

WONEN                                                                                               

Guido vertelt dat de bouw (CPO) waarmee ze in voorbereiding waren te duur wordt omdat ze niet meer voldoen 

aan de regels van CPO. Een optie is om te kijken naar de mogelijkheden om navraag te doen bij dorpsraad 

Holthees of daar sprake is van een wachtlijst en om wellicht die mensen proberen over te halen om in Vortum-

Mullem te bouwen. Verder is hij zich aan het oriënteren, samen met een groep uit Overloon, op het bouwen van 

goedkopere alternatieven voor starters. 

Met betrekking van de bouw van de huurwoningen is het zo dat er nog wat discussie is tussen de gemeente en 

de woningstichting over de grondprijs. Hierover wordt deze maand meer duidelijk 

  

WELKOM 

Er is afgelopen maand een welkomstpakket afgegeven bij de familie Carty in de Steeg.   

  

BSSA 

Het doorstarten van de peuterspeelzaal met Spring is mislukt. Er is nu gekozen om te gaan werken met een 

gastouder die de opvang voor de kinderen gaat verzorgen. De locatie wordt de St. Annaschool.   

  

SLOTFEEST GEMEENSCHAPSHUUS/MFA KNILLUS 

Er is werkgroep bezig met het organiseren van het slotfeest in Knillus dat gepland staat voor 22 december. De 

week erna vindt dan de definitieve sloop plaats. Na de sloop kan de verdere invulling van het buitengebied 

worden gerealiseerd. 

Op 21 november is er nog een gebruikersraad voor alle gebruikers en beheerders. In december is er een avond 

georganiseerd met Socion rondom alcoholgebruik met alle beheerders/vrijwilligers. Verder zijn er enkele acties 

in gang gezet om de overlast voor de buurt te beperken. 

  

  

5)         Mededelingen en ingekomen stukken 

Frans en Peter zijn bij het partner-overleg met de gemeente en de andere 

wijk- en dorpsraden geweest. De begroting is doorgenomen en ook ‘werk in uitvoering’ is besproken. Als er 

zaken op dit gebied spelen dan kan dit gemeld worden via de site van de gemeente en de dorpsraad krijgt een 

document dat ze hiervoor in kunnen vullen. Volgend jaar gaat er weer e.e.a. georganiseerd worden rondom 75 

jaar bevrijding. De volgende dorpsraadvergadering zal hier meer over worden verteld 

Jan Hendriks is bijna klaar met het maken van de nieuwe kerstverlichting (VM). 

Op 20 november is er om 14.00 een kenniscafé georganiseerd in Uden door het Oranjefonds  
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6)         Rondvraag 

De bewoners aan het woord              

Toon Gerrits is bij een startbijeenkomst Zorg en Welzijn geweest met als thema ‘wonen voor ouderen’ om te 

kijken hoe mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen o.a. met behulp van burgerparticipatie 

Ernst meldt dat er tot op heden 1 vrijwilliger zich gemeld heeft voor het organiseren van de Nieuwjaarsduik. Als 

er zich niet meer mensen melden dan wordt het lastig om dit evenement te organiseren. 

Verder meldt Ernst dat er een subsidie pot is, Euregio, die behoorlijk gevuld is. Wellicht zijn er mogelijkheden 

om hier ook in Vortum-Mullem iets mee te doen. 

Ronnie is super positief over het gerucht dat er binnenkort een Hertog-Jan Weizener op de tap komt 

Guido vraagt hoe het zit met het gebruik van de kroeg als er ‘ander feestjes’ plaatsvinden. Er volgt enige 

discussie en het bestuur van Knillus komt hier op terug 

Maarten vraagt naar de status van LVC in Vortum. Vortum zit als laatste in de rij en is volgend jaar aan de 

beurt 

                                       

7)         Sluiting             

 

Concert VoMuZi All I want for X-mas  

ma 05-11-2018  

 
kerstconcert "All I Want for X-Mas"  
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Wij zoeken een ervaren en enthousiaste geluidskunstenaar!  

wo 07-11-2018  

Vortums En Sambeeks Toneel - VEST is op zoek naar een ervaren en enthousiaste geluidskunstenaar! 

 

Ken of ben jij de persoon die tijdens onze voorstellingen in Vortum-Mullem en Sambeek, eind maart en begin 

april a.s. live de geluidseffecten kan en wil verzorgen? stuur dan een bericht naar vesttoneel@gmail.com! 

 

De voorstelling wordt gespeeld in de stijl van een 'Stomme film' met als verschil dat de acteurs wel spreken.  

Jij bent de explicateur die de begeleidende geluiden maakt! voor de ogen van het publiek.  

Improvisatie en de beschikking over of het verzorgen van eigen hoorspelattributen is een pre.  

 

 

Gespreksgroep Sociom Boxmeer  

wo 07-11-2018  

Gespreksgroep Boxmeer 

Maandelijks bijeen komen om, samen met een vaste groep mensen, je te verdiepen in uiteenlopende 

onderwerpen? Dat kan bij de ‘Gespreksgroep Boxmeer’, een nieuw initiatief van Sociom|Zin. Onder leiding van 

een deskundige vrijwilliger staat iedere maand een ander thema centraal, zoals een actualiteit, een thema zoals 

, ‘waardig leven is een kunst’ of een onderwerp als ‘positieve gezondheid’. De begeleider geeft 

achtergrondinformatie in de vorm van een krantenartikel of gaat met discussievragen aan de slag. Op welke 

manier dan ook, doel is samen in gesprek te gaan over zaken die je raken, die je interesseren, die er toe doen 

in je dagelijkse leven. 

  

Sociom|Zin 

Sociom|Zin is onderdeel van Sociom en timmert al weer geruime tijd aan de weg met een uitgebreid aanbod 

voor inwoners uit het Land van Cuijk. Er zijn bijvoorbeeld filmmiddagen, activiteiten bij op Uit op Zondag, 

lezingen en leesgroepen. Het oprichten van Gespreksgroep Boxmeer past goed in deze rij van activiteiten. 

  

Hoe werkt het 

De groep bestaat uit zes tot negen personen en komt maandelijks op dinsdagen bijeen van 10.30 tot 12.30 uur 

met halverwege de ochtend een korte pauze. Deelname is gratis. Voor koffie/thee betaal je een kleine bijdrage. 

Je kunt je aanmelden bij Sarah Schendeler, coördinator Sociom|Zin via sarahschendeler@sociom.nl of via tel.nr. 

0485-700500. Op www.sociom.nl vind je ook informatie. 

  

Waar 

In het Parochiehuis aan de Sasse van IJsselstraat 8, 5831 HD  Boxmeer. 

 

 

Gezocht: heren en dames kleding uit de jaren 1920!  

wo 07-11-2018  

Vortums En Sambeeks Toneel - VEST is op zoek naar heren en dames kleding uit de jaren 1920. 

 

Jurken, pakken, koffers, wij nemen het graag van u over. 

 

Neem contact op via vesttoneel@gmail.com. 

 

Wij zien iedere reactie met genoegen tegemoet.  
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Dumping drugsafval sloot Maasheggen  

do 08-11-2018  

Dumping drugsafval sloot Maasheggen 

 

  

 

In een sloot aan de Veerstraat ter hoogte van het viaduct in het buitengebied van Boxmeer zijn zo’n tien blauwe 

vaten van honderd liter gedumpt met vermoedelijk drugsafval. Een 112-melding bracht de dumping aan het 

licht. De sloot is droog en de vaten lekken tot zover bekend niet. De gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf 

ingehuurd dat de vaten vanavond zo snel mogelijk opruimt. Mocht u verdachte zaken in die omgeving hebben 

gezien, graag bellen met 0900 8844.  

 

 

KNILLUS&roken  

zo 11-11-2018  

KNILLUS is inmiddels volop in gebruik. En zo hoort het ook. Nagenoeg alle verenigingen maken inmiddels 

gebruik van de faciliteiten van KNILLUS en met grote regelmaat zijn er feestjes en activiteiten in KNILUS. Dat is 

mooi. Om te voorkomen dat er overlast ontstaat met al die drukte, heeft het bestuur van KNILLUS het volgende 

besloten inzake ROKEN; diegenen die willen roken, kunnen dat sowieso alleen buiten doen en dan NIET bij de 

ingang van KNILLUS. Er kan buiten gerookt worden in de nis tussen cafe en biljartkamer. Er zal snel 

communicatie in KNILLUS worden opgehangen hierover en een partytent worden aangeschaft die daar kan 

worden geplaatst. We rekenen als bestuur op onze rokende bezoekers om hier gehoor aan te geven.  

 

 

 

2018-11-10 (Jeugd)Prinsenbal  

zo 11-11-2018  

Plekkers en Plekkerinnekes, 

met Jeugdprins Rick I, samen met Jeugdprinses Yara en Jeugdadjudant Gijs, en 

met Prins Jan V, Prinses Jolanda en Adjudant John, 

gaan de Plekkers weer een geweldige carnaval tegemoet, 

 

voor de foto's zie het fotoalbum!  
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Kerststerren en Appelactie VoMuZi  

zo 11-11-2018  

X 
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Chris Ermens wint PPPPPP  

do 15-11-2018  

 

 Cris Ermers winnaar PPPPPP, Jan Brienen Prins 

 

(van onze verslaggever) 

Plekkersriek. In een volgepakt KNILLUS is Cris Ermers 

winnaar geworden van de PPPPPP Poule. 

Echter, hij kon de hoge verwachtingen niet waarmaken 

en het was uiteindelijk Jan Brienen, alias de 

bouwpastoor, die als prins te voorschijn kwam. 

Vanaf afgelopen donderdag was al duidelijk dat de strijd 

voor de winst in de PPPPPP er één zou worden tussen 

Cris Ermers en Erik Deenen. 

Erik Deenen, begon zwaar favoriet aan de avond, hield 

lang stand, maar moest uiteindelijk Cris Ermers voor zich 

laten gaan. 

Even leek een oude rot nog roet in het eten te gooien. 

Harald van Gaal kwam nog hard opzetten, maar bleef op 12 stemmen steken,  een 7e plek, vrij teleurstellend, 

al zal hij daar zelf anders over denken. 

De plek om P3 bleef ook nog lang spannend. 

Koos van Bree en Jan Brienen streden tot het bittere eind, maar uiteindelijk was het Koos die aan het langste 

eind trok. 

Een Bittere pil voor Jan, die zich aan het eind van de avond toch Prins van de Plekkers mocht noemen. 

Een mooie troostprijs. 

Komende (vanavond) donderdagavond vanaf 22.00 uur is de prijsuitreiking in Café KNILLUS. 

Prins Jan V, Prinses Jolanda en Adje John zullen dan hen eerst officiële daad gaan verrichten. 

17 keer werd er op Prins Jan V gestemd, door 12 personen. 

Zij zullen de pot gaan verdelen die uiteindelijk op 289 Euro bleef steken. 

Alweer een record. 

Iedereen is van harte welkom vanaf 22.00 uur in Café KNILLUS. 

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

 

Aangezien het nog al veel prinsen waren hier de Top 10 

Cris Ermers                 44 

Erik Deenen                42 

Koos van Bree             20 

Jan Brienen                17 

Blanke van Boukoel     16 

Jochem van de Groes  16 

Harald van Gaal          12 

John Ebben                 10 

Guido Stevens             10 

Tom Jansen                 8 

Peter van Raaij            8 

 

 

Brainstormsessie Pronkzitting 2019  

vr 16-11-2018  

VORTUM-MULLEM 16 november 2018 

 

 

Beste mensen,  

 

De herfst bladeren vallen weer naar beneden en het eerste bord van de 

carnavalsvereniging is weer te aanschouwen in Vortum-Mullem. Dat betekent dat het 

circus weer begint te draaien voor de carnaval in 2019. Zo ook met de 

pronkzittingsavonden, waarvoor de commissie weer een aantal malen bij elkaar is 

geweest. 

 

Met trots en bewondering mogen we toch wel stellen dat de pronkzitting in Vortum-

Mullem, elk jaar weer, een groot succes is. Natuurlijk kan het altijd beter en 

professioneler. Maar belangrijk is wie wat waar wanneer en waarom zegt. Dat maakt de pronkzitting nou zo 

mooi. De complimenten aan de grote groep vrijwilligers die er elk jaar weer op geheel eigen wijze twee mooie 

avonden van maken. 
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Dit alles kan niet tot stand komen zonder de inzet van de mensen uit Vortum-Mullem. De pronkzitting is er voor 

u maar ook zeer zeker door u. Wat is er nu mooier dan meedoen, ja natuurlijk met een drankje en een hapje in 

Knillus zitten. 

Maar als u eenmaal meegedaan hebt wilt u niet anders meer. Wij nodigen jonge en oude lefgozers en 

creatievelingen uit om mee te denken en eventueel actief mee te doen aan de pronkzitting 2019. 

 

Deze brainstormsessie zal plaatsvinden op VRIJDAG 30 NOVEMBER in Knillus om 20.00 uur. 

 

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om te komen kunt u met uw tips en goede hints altijd terecht bij Pedro L ( 

T: 0653825790 ) 

of Peter v B (:0623950859) 

 

3x Alaaf, 

 

De Pronkzittingcie.  

 

Gezocht - hulp voor 01012019  

za 17-11-2018  

Het is inmiddels een traditie geworden; de nieuwjaarsduik op 0101 in Vortum-Mullem. Afgelopen jaren met veel 

energie én succes georganiseerd door de PS-straat. Afgelopen jaar heeft de PS e.e.a. overgedragen aan 

KNILLUS/Vortum-Mullem en dit event voor de laatste keer georganiseerd. Om het op 1 januari mogelijk te 

maken om een nieuwjaarsduik c.q. receptie te organiseren in KNILLUS en op het KNILLUS-plein zijn er nog een 

handvol vrijwilligers nodig die dit festijn mogelijk willen helpen maken. Zonder vrijwilligers lukt het niet om dit 

te organiseren en gaat het niet door. Zou jammer zijn, toch? Heb je interesse, neem dan contract op met Ernst 

van de Weijer - 06 15416433. Opgeven graag uiterlijk 25 november a.s.   

 

 

Hoog bezoek in Vortum-Mullem  

zo 18-11-2018  

 
Sinterklaasintocht 2018. Ook Sint en z'n pieten hebben gelukkig weer de weg gevonden naar Vortum-Mullem. 

Alle foto's staan nu in het fotoalbum 

Veel kijkplezier 
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Decemberfest  

ma 19-11-2018  

 

 

Oranje-eindbaas Arold 'Vortum' Arts  

wo 21-11-2018  

Selecteer onderstaande afbeelding voor het artikel op Omroep Brabant: 

 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2888552/Oranje-eindbaas-Arold-Vortum-Arts-De-tekst-valt-extra-op-bijna-niemand-kent-het-dorp
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Daverend succes Concert Concours Fanfare st Cornelius  

zo 25-11-2018  

 
  

 

Na maanden van voorbereiding en een laatste week met maar liefst 5! repetities op 4 verschillende 

locaties was het vandaag, 25 november, dan eindelijk zo ver. Om 09.30u vertrok de bus volgepakt met 

muzikanten en supporters van Fanfare st Cornelius richting Veldhoven. Om daar deel te nemen aan het 

Concert Concours van de Brabantse Bond voor Muziekverenigingen. Vol goede moed en vol van 

vertrouwen gingen alle muzikanten op pad. Eenmaal in Veldhoven aangekomen mocht er na het nuttigen 

van een kop koffie of thee begonnen worden met inspelen. Dirigent Bart Deckers sprak nogmaals alle 

vertrouwen uit die hij had in het korps. Alle muzikanten beheersen de muziek en moeten vooral genieten! 

 

Om 12.20u was het de beurt  aan fanfare st Cornelius om het podium van schouwburg de Schalm te 

betreden en zijn klanken ten gehoren te brengen aan alle supporters en aan de 3 koppige jury die van 

bovenaf alles beluisterden. De 3 werken, te weten Acclamation, De Kwelgeest en Absalon, kende alle 

muzikanten tot in de puntjes en dat was ook te horen. Vanaf de 1e tel tot de laatste maat klonk het 

zelfverzekerd. En dat was te zien aan een meer dan tevreden dirigent. 

 

Na afloop heerste er een zeer voldaan gevoel onder de muzikanten het was alleen nog wachten op de 

uitslag. Deze kwam om 14.15u. De zaal in de Schalm was inmiddels volgepakt, allen in spanning van de 

uitslag. Want ook al werd er vol zelfvertrouwen gespeeld en had iedereen een voldaan gevoel, de uitslag 

blijft spannend. Maar al snel kwamen de verlossende punten: 1e onderdeel 88 punten 2e onderdeel 87 

punten wat een gemiddelde van 87,5 punten geeft. Hiermee heeft fanfare st Cornelius een zeer mooi 1e 

prijs gekregen met promotie naar de 3e divisie. Een prachtige beloning voor het harde werken van de 

afgelopen maanden. Natuurlijk werd dit luidruchtig gevierd in de bus terug naar Vortum-Mullem en met 

een mooie feestavond in Knillus. 

 

  

 

Hieronder in 3 bijlage de uitgevoerde werken van deze middag. 

(wegens een technisch probleem lukt het niet om de opnames van de 3 werken toe te voegen. hier word 

aan gewerkt) 
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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 

 

 

 

30 nov. 20.00u Brainstormsessie Pronkzitting 
 1  dec.   Decemberfest 
 9  dec. 11.00u Vomuzi: All I want for X-Mas  

14 dec. 14.00u Kerstviering 
15 dec.   Vomuzi: kerststerren/appelactie 

21 dec. 15.30u Met 60 plus aan tafel 
24 dec. 20.00u Nachtmis 
25 dec.   Samen kerst vieren 

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

