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Vieringen in 2019 
 

Zondag  24 Februari   10.30u  Carnavals Mis 
  (geen vergissing van datum) 
 
Zondag  21 April    10.30u  Pasen 
 
Zondag  09 Juni   10.30u  Pinksteren. 
 

 

     
 

 NIEUWS 

 

 
  

Op de eerste plaats de beste wensen voor 2019 . 

We hopen dat we ook komend jaar iets voor de ouderen kunnen betekenen we hebben het 

jaar programma rond dit is geplaatst in dit blad met een opmerking in het eerste kwartaal 

is er zeker nog een keer kienen maar door omstandigheden kan ik  nog geen datum 

plannen  . 

 

Nieuwe leden zijn altijd welkom ben 50 jaar of ouder dan kun je lid worden van KBO  

Brabant  geef je op bij het bestuur wil je van de sfeer proeven loopt dan vrijblijvend 

binnen bij een van de activiteiten .  

 

Vrijdag 25 januari gaan we om 16.00 uur ons weer laten verwennen door de 

werkgroep met 60 PLUS aan tafel . 

 

VORTUM  MULLEM                                  

                                       

Jaarplan 2019 
 

Januari : 

Vrijdag         25             Met 60 PLUS aan tafel           16,00 uur 

Februari : 

Vrijdag         22            Met 60 PLUS aan tafel             16.00 uur 

Maart: 

Donderdag    07           Gezamenlijke bedevaart  naar de Smakt   14.30 uur 

Vrijdag         29           Met 60 PLUS aan tafel              16.00 uur   

Zaterdag       23            Nationale opschoondag 

April : 

Vrijdag         05             Jaarvergadering                          14.00 uur 

Vrijdag         26             Met 60 PLUS aan tafel              16.00 uur 

 

Mei : 

Vrijdag         24            Met 60 PLUS aan tafel             16.00 uur 



3 

 

Juni : 

Vrijdag         14           Kienen                                       14.00 uur   

Vrijdag         21           Met 60 PLUS aan tafel              16.00 uur 

Juli : 

Vrijdag        26            Met 60 PLUS aan tafel              16.00 uur 

Augustus : 

Donderdag   22            Fiets ,auto naar Kevelaar  

Vrijdag        23            Met 60 PLUS aan tafel              16 00 uur 

Vrijdag        30            Kienen                                       14.00 uur 

September : 

Woensdag    04            Busdagtocht samen met Vierlingsbeek 

Vrijdag        20           Met 60 PLUS aan tafel               16.00 uur 

Woensdag    25           Sociaal Culturele Dag     Mill 

Oktober : 

Vrijdag       18            Dag van de ouderen                      14.00 uur 

Vrijdag       25            Met 60 PLUS aan tafel                  16.00 uur 

November : 

Vrijdag       15            Kienen                                          14.00 uur 

V4rijdag     22           Met 60 PLUS aan tafel                  16.00 uur 

December : 

Vrijdag       13            Kerstviering                                  14.00 uur 

Vrijdag       20           Met 60 PLUS aan tafel                  15.30 uur   

 

Wekelijks   : 

Maandag                       Bewegen voor ouderen  Knillis     14.00 uur 

Dinsdag                         Jeu de boules                                 13.30 uur 

Woensdag                     Soos   Kaarten     Knillis               13.30 uur 

Donderdag                   Yoga    Knillis                                18.00 uur. 

 

In het voorjaar willen we bij voldoende deelname op een zaterdag naar het Techniek museum Van 

Schaijk in Langenboom   

De kien datum zijn  nog niet definitief  
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Furaha Orphans  

zo 02-12-2018  

Het is een feit!!!!          

In Februari 2019 reis ik voor de vijfde keer naar Kenia ! Dit keer samen met mijn man Folgert. We gaan 

natuurlijk in de eerste plaats kijken hoe het met de weeskinderen gaat en hoe het basisonderwijs functioneert. 

De ervaring leert dat er altijd veel gerepareerd moet worden of dat er nieuwe dingen gekocht moeten worden. 

Behalve de nodige reparaties willen we in elk geval ook  proberen om samen met de oudste kinderen nieuwe 

bedden te maken. Behalve dat de oude bedden (na herhaaldelijke reparaties) echt aan vervanging toe zijn is 

het ook een mooi moment om de kinderen (tieners) kennis te laten maken met een vak. Tony ( sponsorkind 

van Dorothee en Pieter-Jan ) zal in zijn nopjes zijn want hij vond het in 2015 al zo leuk om samen met Francien 

te timmeren en te zagen maar ook de andere kinderen zullen zeker willen helpen. Terwijl Folgert en Boni met 

de kinderen aan het werk zijn ga ik ook in gesprek met onze moederfiguur Elizabeth over het wel en wee van 

onze weeskinderen en ook met de leerkrachten van school over het toekomstig beleid . We weten natuurlijk 

allemaal dat dit alles ook kosten met zich meebrengt. 

Het zou fijn zijn als we een extra “zakcentje” mee kunnen nemen om daar de dingen te doen die op dat 

moment nodig zijn. 

Mocht u ons willen steunen dan zijn we daar uiteraard erg dankbaar voor. 

U kunt een bijdrage overmaken naar : 

Stichting Furaha Orphans Kenia 

Nl39 INGB 0004657258 ovv donatie project 2019. 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.furaha.nl 

Met vriendelijke groet 

Wilhelmien de Jonge-Straatman 

 

 
Dorpsraadvergadering 3 december  

ma 03-12-2018  

 

Dorpsraadvergadering 3 december 2018                               

  

Locatie: Café KNILLUS 

  

Aanvang: 20.30 uur 

  

             

1)         Opening                                                                                        

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. Stichting BING is vanavond aanwezig om een 

korte toelichting te geven over het 75 jaar bevrijdingsfeest, wat men komend jaar wil gaan vieren 

             

2)         Vaststelling  van de notulen 

De notulen van 5 november worden goedgekeurd. 

  

3)         Toelichting stichting BING over 75 jaar bevrijdingsfeest 

Ad de Ponti, Wim Goossens en enkele leden van de werkgroep 75 jaar bevrijding geven een presentatie over de 

organisatie voor het feest in 2019. Er moet een datum geprikt worden wanneer het feest georganiseerd gaat 

worden. Hiervoor zal er weer een werkgroep moeten worden opgericht 

  

4)         De werkgroepen aan het woord       

BSSA 

Het doorstarten van de peuterspeelzaal gaat door en start begin 2019. 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.   

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

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. 

  

KERMIS 

De kermis afgelopen jaar is goed verlopen. Het programma zal er volgend jaar in grote lijnen hetzelfde uitzien 

als dit jaar. Volgend jaar wil de commissie een programma op maandag organiseren met name gericht op de 

ouderen en de jeugd van Vortum-Mullem. 

Onlangs is er nog overleg geweest met de gemeente. Voor de komende 2 jaar loopt er nog een contract met de 

exploitant. Voor de jaren erna wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om samen te werken met de andere 

kerkdorpen. 

  

NIEUWJAARSDUIK 

Er is geen animo om de nieuwjaarsduik 2019 te organiseren en dus zal er volgend jaar geen duik plaatsvinden. 

  

5)         Mededelingen en ingekomen stukken 

-    Werk In Uitvoering 

Waar zitten de knelpunten in het dorp betreffende: 

Wateroverlast 

Droogte 

Wegen 

Riolering 

Groen/bomen 

(bouw) projecten 

Geef zo snel mogelijk door aan de dorpsraad wat de wensen zijn, dan kunnen we het afstemmen met de 

gemeente. Deadline voor het indienen van de wensen is 15 januari. 

 

Er is een vraag van Harry Hendriks gekomen om op vrijdag als vaste dag met de frietwagen in het dorp te 

komen staan. 

 

Er wordt de laatste tijd veel ingebroken. Daarom heeft de politie een bericht gestuurd dat weer is doorgestuurd 

via de buurtpreventie-app. 

 

In het weekend van 15 en 16 maart 2019 staat NL-Doet op de agenda. 

Dorpsplan 2.0 staat gepland voor de dorpsraadbijeenkomst van 4 februari. Bedoeling is om dan de 

plannen/acties voor de komende 5 jaar op een rij te krijgen. 

 

De nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad is op maandag 7 januari.  

 

6)         Rondvraag 

De bewoners aan het woord              

Pedro vraagt of er duidelijkheid is over de prijs van de grond voor het bouwproject op de Boschakker. Dit is nog 

niet 100% duidelijk maar het ziet er goed uit. 

Ivo meldt dat hij vorige keer is uitgenodigd door Rietje Nijdam voor de jongerenraad in Boxmeer. Ivo wil daar 

graag bestuurslid worden. Hij kan een mooie brug vormen tussen alle jongeren in het dorp en de gemeente 

Boxmeer. Als jongeren zaken hebben voor de gemeente dan kunnen ze dit doorgeven aan Ivo. 

Toon Gerrits meldt dat zijn ‘oude buurvrouw’ op de Molenhof geen welkomstpakket heeft gehad. Peter geeft dit 

door aan de welkomstcommissie. 

Herman meldt dat er nog een stichting promotie bestaat en vraagt wat hiermee moet gebeuren. Voorstel is om 

deze op te heffen. 

Marijn vraagt wat de mogelijkheden zijn om het ‘café’ in Knillus meer open te stellen, voor mensen uit het dorp. 

Peter meldt dat dit geen punt is voor de dorpsraad, maar iets voor het bestuur van Knillus. 

Ronny (niet met ie maar y!)  is super positief dat het gerucht van vorige vergadering dat er een Hertog-Jan 

Weizener op de tap zou komen nu daadwerkelijk gerealiseerd is!                            

            

7)         Sluiting               
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Nieuwjaarsconcert Fanfare  

za 08-12-2018  
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Samen sterk voor goede doelen  

vr 21-12-2018  

In 2019  is de 'goede doelen week' in week 14, ( 31 maart  t/m 6 

april ) tot 1 februari kunnen er 'nieuwe' goede doelen aangemeld worden. 

 

 Een nieuw doel wordt alleen toegelaten als er een contactpersoon in de werkgroep geleverd wordt en 3 nieuwe 

collectanten. Alléén goede doelen met een CBF: centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl) keurmerk 

worden toegelaten. 

 

Tevens is de werkgroep op zoek naar vrijwilligers die een avond mee kunnen helpen de giften op te halen. 

 

Aanmelden kan via : goededoelenvortum@gmail.com  

 
CV De Plekkers bedankt Vortum-Mullem  

za 22-12-2018  

Beste inwoners van Vortum-Mullem, 

 

Namens CV De Plekkers willen we jullie hartelijk bedanken voor het stemmen op 

onze 

vereninig bij de Rabo Clubkascampagne.  

Door al jullie stemmen hebben we een bedrag van € 480,42 mogen ontvangen! 

Een heel mooi bedrag waarmee we het podium in onze nieuwe residentie 

mooi hebben kunnen aankleden. Afgelopen zaterdag, bij een geweldigeliedjesbal 

hebben jullie al kunnen zien waarvoor dit bestemd was! 

 

Verder wil ik jullie hele fijne feestdagen toewensen en op naar een heel mooi 

nieuw jaar! 

 

Noteer vast in je agenda: zondag 13 januari 2019 kaartverkoop voor de 

pronkzitting en plekkersbrunch! 

 

Carnavaleske groet, 

Ilse Lamers 

Voorzitter  

 
KNILLUS opent KROEG in 2019!  

do 27-12-2018  

KNILLUSKROEG in 2019 elke vrijdagavond open! 

 

Het gaat goed met KNILLUS. Vortum-Mullem en haar inwoners omarmt ‘ons’ nieuwe MFA volledig. Daar is 

iedereen die KNILLUS een warm hart toedraagt, blij mee. 

 

Het gaat zo goed dat we per 11 januari 2019 a.s. de KNILLUSKROEG elke week willen openen voor een biertje, 

een praatje, een biljartje…kortom…gewoon voor een stukje gezelligheid. Elke vrijdag van 20.30 tot 00.30 uur. 

 

We gaan dat doen met eigen beheerders. Vooralsnog heeft Roel Ebben aangegeven dit te willen doen. Mocht 

iemand anders daar ook interesse in hebben, dan horen we dat graag vóór 04.01.2019 as zodat we daar een 

schema voor kunnen maken. Let op; het hoeft niet helemaal pro deo; er is een afspraak gemaakt over de 

mogelijke verdiensten. 
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Praktisch is het idee om een club op te richten (De vrienden van de KNILLUSKROEG of iets dergelijks; naam 

wordt nog bedacht) die zich aanmelden voor een app-groep. In die app kunnen ideeen worden uitgewisseld wat 

te doen op de vrijdagavond. Vooralsnog willen we dit invullen voor de duur van 1 jaar; na dat 1e jaar zullen we 

evalueren. Mocht zich nu niemand anders dan Roel aanmelden, dan geldt voor het jaar 2019 exclusiviteit . Voor 

het nieuwe jaar 2020 bezien we e.e.a. dan weer opnieuw. Kortom, weer een mooie stap voor KNILLUS en ons 

dorp. 

 

Beste wensen! 

 

Namens het bestuur en alle betrokkenen bij KNILLUS wil ik iedereen enorm bedanken voor de inzet en 

betrokkenheid bij MFA KNILLUS in het afgelopen jaar. Zonder al die support waren we niet zo ver gekomen als 

dat we nu zijn. Hopelijk blijft die steun in 2019 richting MFA KNILLUS bestaan. Alle goeds en gezondheid voor 

het nieuw jaar gewenst! 

 

Maarten Ebben - voorzitter  

 
Kaartverkoop pronkzitting en plekkersbrunch  

do 27-12-2018  

Plekkers en Plekkerinnekes, 

 

Na een paar heerlijke kerstdagen denken wij alweer aan het nieuwe jaar. 

Want op zondag 13 januari 2019 zal de kaartverkoop plaatsvinden voor 

de Pronkzittingsavonden 

en de Plekkersbrunch. 

 

De pronkzittigsavonden zijn op vrijdag 15 en zaterdag 16 februari 

2019. 

De Plekkersbrunch is op carnavalsdinsdag, 5 maart 2019.  

 

In Knillus gaat om 9.30u de deur open om vanaf 10.30u tot 12.00u de 

kaartjes te gaan verkopen.  

LET OP: ook leden dienen voor de Plekkersbrunch een kaartje te kopen.  

 

Tot slot wensen we iedereen natuurlijk een hele fijne jaarwisseling en 

hopen we in het nieuwe jaar jullie allemaal weer te zien om te beginnen op 

13 januari! 

 

Bestuur CV de Plekkers.   

 

 

Wij wensen u allen een gelukkig en vooral 

een gezond 2019 toe! 
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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 

 

 

 

25 jan. 16.00  Met 60plus aan tafel 
15/16 feb.   Pronkzitting 
22 feb. 16.00  Met 60plus aan tafel 

24 feb. 10.30  Carnavalsmis 
05 maart   Plekkersbrunch 

07 maart 14.30  KBO Bedevaart Smakt 
23 maart   Nationale opschoondag 
29 maart 16.00  Met 60plus aan tafel 

05 april 14.00  KBO jaarvergadering 
21 april 10.30  Pasen 
26 april 16.00  Met 60plus aan tafel 

24 mei 16.00  Met 60plus aan tafel 
09 juni 10.30  Pinksteren 
14 juni 14.00  KBO Kienen 
21 juni 16.00  Met 60plus aan tafel 
26 juli  16.00  Met 60plus aan tafel 
22 aug   KBO naar Kevelaer 
23 aug 16.00  Met 60plus aan tafel 
30 aug 14.00  KBO kienen 
04 sept.   KBO busdagtocht 
20 sept. 16.00  Met 60plus aan tafel 
25 sept.   KBO sociaal culturele dag 
18 okt. 14.00  KBO dag van de ouderen 
25 okt. 16.00  Met 60plus aan tafel 
15 nov. 14.00  KBO Kienen 
22 nov. 16.00  Met 60plus aan tafel 
13 dec. 14.00  KBO Kerstviering 
20 dec. 15.30  met 60plus 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

