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Vieringen in 2019 
 

 
Zondag  21 April    10.30u  Pasen 
 
Zondag  09 Juni   10.30u  Pinksteren. 
 

 

 

 

   
 

 NIEUWS 

 

 

 
KBO NIEUWS 

 

Beste mensen er zijn voornemens bij voldoende deelname naar het Museum voor 

Nostalgie en Techniek te gaan in Langenboom  . Dit museum is uniek en geschikt voor 

jong en oud een bijzonder collectie oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen van 

meer dan 70 ambachten en beroepen . Van handgereedschappen tot de eerste elektrisch 

aangedreven machines voor huis ,tuin , keuken , werkplaats , kantoor . kerk en voor op 

het land . Je kijkt je ogen uit er zullen weer veel herinneringen boven komen . 

Een bezoek met een tijdsduur van 3 uur bestaat uit : ontvangst met koffie of thee gevolgd 

door een rondleiding van een deskundige gids en een nabeschouwing met een drankje  

.Dit alles voor de prijs van 16 euro per persoon we hebben als datum gepland  Zaterdag 

11 mei heb je interesse geef je op bij Henk Broeren 0485 575818 of per mail 

henkbroeren@home.nl . 

 

Programma April, 

 

Vrijdag 5 April jaarvergadering aanvang 14.00 uur op de uitnodiging moet  staan dat 

artiest Theo Josemanders woonachtig is  in  Langenboom we gaan er van uit dat vele 

leden  bij de jaarvergadering aanwezig zijn . 

 

Vrijdag 26 april gaan we om 16.00 uur aan tafel voor ons maandelijks maaltijd Met 

60 PLUS aan tafel . 

 

Kienen  vrijdag 10 mei is er weer KIENEN in KNILLUS aanvang 14.00 uur 

 

 

 

 

 

mailto:henkbroeren@home.nl
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Beste mensen.     

                                                                     
Wij willen u informeren over het volgende. 
In het verleden is er samen gewerkt met Sambeek 

aangaande de activiteiten m.b.t. de Zonnebloem.  
 

Inmiddels is de Zonnebloem afdeling Sambeek-
Vortum-Mullem opgeheven. 
 

Omdat we als werkgroep zorg en welzijn al een 
aantal dingen doen, zoals bezoek aan langdurig 
zieken en/of eenzame ouderen, willen wij proberen om de overige activiteiten van de 

Zonnebloem ook zoveel mogelijk over te nemen. Bijvoorbeeld een extra bezoek bij 
ziekte, een bloemetje bij langdurig ziek zijn en een bloemetje voor alle langdurig of 

chronisch zieken op de nationale Zonnebloemdag. 
 
Hoewel we op allerlei manieren vaak geïnformeerd worden als er iemand ziek is of 

behoefte heeft aan gezelschap willen we u ook nadrukkelijk vragen om iemand van de 
werkgroep te informeren als u weet dat iemand ziek is of extra aandacht nodig heeft. 

 
Tilly Claassen was voorheen vanuit Vortum-Mullem betrokken bij de activiteiten van 
de Zonnebloem. 

Dit zal niet veranderen. Tilly zal betrokken blijven aangaande deze activiteiten. 
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot 1 van de leden van de werkgroep 

zorg en welzijn. 
 

Met vriendelijke groet Werkgroep Zorg en Welzijn 
Linda van Raaij  tel. 06-20808901 
Tiny Lamers 

Henk Broeren 
Toon Gerrits 

Wilhelmien de Jonge-Straatman  tel. 06-20856306 
 
 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://wagenwerkplaats.eu/wp-content/uploads/2017/04/zonnebloem-1.jpg&imgrefurl=http://wagenwerkplaats.eu/groene-spoor-zonnebloemenspoor/&docid=lZaayfiNKY3fXM&tbnid=cqVaKeIRpodtGM:&vet=1&w=780&h=585&bih=752&biw=1600&ved=0ahUKEwiYpuiciYnhAhVP46QKHQk6BEAQMwhlKBowGg&iact=c&ictx=1
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LOGEKO in concert met flamencozangeres LUNA ZEGERS. 

CON LA MUSICA. 

 

 

Zaterdag 13 april verzorgd Zangvereniging LOGEKO, samen met flamencozangeres 

LUNA ZEGERS, een groots concert in de Theobalduskerk in Overloon. Luna is geboren 

in Overloon en voor vele  bekent als Lonneke.         Op jonge leeftijd verloor ze in vijf 

jaar tijd haar beide ouders en haar zusje en stond ze er op 24 jarige alleen voor. Ze ging 

jazz muziek studeren aan het conservatorium in Amsterdam. Na veel omzwervingen 

kwam ze in contact met de Spaanse muziek flamenco. Dit was voor haar de juiste stijl, in 

flamencozang vond ze troost, kon ze haar verdriet en pijn kwijt, kon ze haar verhaal 

vertellen.  In 2015 rondde, als eerste niet-Spaanse, de opleiding flamencozang af aan het 

prestigieuze conservatorium in Barcelona. Ze geeft concerten over de hele wereld en wij 

zijn blij dat we haar ook in Overloon mogen ontvangen en van haar mooie zang kunnen 

genieten.  Luna zal tijdens dit concert veel van haar eigen werk laten horen, maar 

daarnaast ook enkele werken samen met LOGEKO. Ook zal LOGEKO  uit eigen 

repertoire werken ten gehore brengen. Al met al wordt het een hele happening die U 

zeker niet mag missen.  Het concert begint om 19.30 uur, de entree bedraagt €15,- 

consumptie inbegrepen. Kaartjes kunt U kopen bij Bakkerij Degen, Shop Jacobs, Kapper 

Karen Venray, bij de leden van LOGEKO, en via de webside  www.logeko.nl   

Natuurlijk kan het ook altijd nog bij de ingang van de Kerk voorafgaande het concert.  

Na afloop van het concert speelt er een bandje Spaanse muziek in DE Pit.  Wilt U een 

avondje genieten van mooie zang en muziek dan bent U van harte welkom. 

P.R. LOGEKO.                                                                                                                         

Corry Vloet. 

http://www.logeko.nl/
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www.Vortum-Mullem.info 
 

KNILLUS&Formule1 - vanaf 17 maart gaat het gebeuren!  

do 07-03-2019  

Max Verstappen komt naar MFA Knillus! 

 

De Formule 1-hype is ook definitief in Vortum-Mullem geland. De eerste F1-race van 2019 komt er dan ook 

alweer bijna aan. Dit jaar zullen alle races live te zien zijn bij KNILLUS in de kroeg. Een hapje, een drankje, 

gezelligheid en hopelijk veel succes met onze Max! Voor de vroege races zal er gezorgd worden voor een 

uitgebreid ontbijt, sapje, koffie en thee. Tijdens de middag races zal erg gezorgd worden voor lekkere warme 

snacks. Voor ieder wat wils - lekker en betaalbaar!  

 

We gaan van start met de GP in Australië op zondag 17 maart. Een erg vroeg start van het seizoen. 

Dus......tegen een kleine vergoeding zal er ook gezorgd worden voor een fantastisch compleet ontbijtje; 

broodjes, eitjes en vele soorten beleg. 

 

Het café is 17 maart open vanaf 05.30 uur en de race zelf zal starten om 06.10 uur. Kijk ook op Facebook en 

zet je zelf op aanwezig! https://www.facebook.com/events/559152224592733/  

 

Tot ziens in KNILLUS.  

 

 

FFF - Foortaan Friet op Frijdag  

vr 15-03-2019  

Vanaf vrijdag 22 maart a.s. kan er elke vrijdag in Vortum-Mullem friet worden gekocht. Lekker vers gebakken 

friet met heerlijke snacks. Anne Hendriks en Jiska, bekend in Vortum-Mullem van alle evenementen waar zij nu 

ook al aanwezig zijn, zullen vanaf VRIJDAG 22 maart voortaan ELKE vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur, in Vortum-

Mullem op het plein bij KNILLUS staan met hun MOBI-SNACK-mobiel, om friet en snacks te bakken. Vers 

gebakken en natuurlijk wordt het ingepakt zodat het thuis opgegeten kan worden.  

 

Tot vrijdag 22 maart 16.00 uur - FFF!  

 

Notulen dorpsraadvergadering 11 maart 2019  

ma 18-03-2019  

 

Notulen Dorpsraadvergadering: Maandag 11 Maart 2019 

  

Opening. 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 

  

Notulen. 

Omdat we de vorige vergadering met het dorpsplan zijn bezig geweest zijn er geen notulen. 

                                                                                                

Werkgroepen aan het woord. 

  

Dorpsplan. 

Vorige vergadering is er door 55 inwoners van Vortum-Mullem nagedacht en gebrainstormd over het dorpsplan 

2.0. Hier zijn veel ideeën uit voortgekomen. Al die zaken bij elkaar kun je het opdelen in de volgende 

categorieën: Door ontwikkelen KNIllUS, Infrastructuur, Recreatie/toerisme/Pr, Bouw/groei, Jong en Oud, 

Duurzaamheid en Overig.  Janske Roelofs-Crone heeft dit prachtig uitgewerkt en  in een rapport gezet. Hier 

waren verder geen opmerkingen over. Het bestuur van de dora kan hier nu mee aan de slag en e.e.a. concreet 

gaan maken, zodat het volgende dora vergadering aan het college van B en W aangeboden kan worden. 

 

75 Jaar leven in vrijheid. 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de gemeente  Boxmeer bevrijd werd. Dat wil men in het najaar gaan vieren. 

In Vortum-Mullem zal dat gaan gebeuren op zondag 6 oktober. Verdere info volgt nog. Het is de bedoeling dat 

er van ieder kerkdorp  een verhaal gemaakt wordt over leven in vrijheid. Dit zal later gebundeld worden in een 

klein boekje. Mocht iemand een mooi verhaal weten, dan kan die zich melden bij Peter van Bree 

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

De volgende welkomst pakketjes zijn uitgedeeld. Diny Fleuren is de club komen versterken 

Marijke en Simon Strijk                                     Veerweg 

Tom Schuurman en Danielle Geelen                    Bosch Akker 

Claudia en Dennis Eggenkamp-Schuurman          Bosch Akker 

Nico en Danielle Lindenhof                                 Steenklef 

Aldert en Julia Omta                                          Provinciale weg 

 

Wonen. 

Het plan voor huurhuizen op Bosch Akker ziet er goed uit. Waarschijnlijk zal men in het voorjaar al gaan 

beginnen. De gemeente heeft aangekondigd de kavels van Molenhof op Funda te zetten, omdat de verkoop niet 

zo vlot loopt. Volgens Jacob Fleuren, zou het verstandiger zijn als de gemeente eerst de regels moeten 

versoepel/verduidelijken, omdat daar vaak het probleem ligt. 

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

De formule 1 races zullen van komende zondag iedere keer live te zien zijn in het café van KNILLUS 

  

Het woonwensen onderzoek wat de gemeente Boxmeer houdt kan nog tot 22 Maart worden ingevuld. Hiervoor 

heeft de gemeente 5000 huishoudens een brief gestuurd. Mocht je geen brief ontvangen hebben, maar wel 

graag mee willen doen, dan heb je een mogelijkheid om dit te doen via een link die op de site van de gemeente 

Boxmeer staat. 

  

De landelijke op schoon dag is dit jaar op Zaterdag 23 Maart. De KBO en de jagersvereniging doen daar weer 

aan mee. Als je mee wilt doen, dan kun je je melden vanaf 9.00 uur in KNILLUS 

  

De gemeente Boxmeer heeft een enquête verkeersveiligheid gehouden. Deze heeft men uitgezet bij de scholen 

van de gemeente Boxmeer. De uitslag zal binnenkort op VM.info verschijnen. 

  

NL doet is dit jaar op 16 Maart. Er zijn in en rondom Knillus weer allerlei klussen om handen. 

We starten om 9.00 uur tot 15.00 uur. 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via mfaknillus@vortum-mullem.info. Graag opgeven als je meedoet, dit ivm 

de lunch. 

  

Komend weekend is er in KNILLUS een concert van Sento Vero. Er worden door het weekend 4 optredens 

gedaan, waar in totaal z’n 1200 mensen worden verwacht. Mogelijk leidt dit tot wat overlast bij het parkeren. 

Men probeert dit zoveel mogelijk te beperken, maar mocht dit niet altijd lukken dan graag uw begrip. 

  

Het college van B en W zal de volgende dora vergadering van 1 April aanwezig zijn.      

  

Rondvraag 

Er is niets voor de rondvraag. 

  

Sluiting 

Peter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

NLDOET en VORTUM-MULLEM DEED!  

zo 17-03-2019  

zaterdag 16 maart heeft 

Vortum-Mullem zich van een beste kant laten zien. Het ORANJEFONDS organiseerde landelijk NLDOET en 

Vortum-Mullem deed daar aan mij middels een ambitieus plan rondom het KNILLUS-park. Om 9.00 uur precies 

stonden er zo'n 30 mensen te trappelen om aan de slag te gaan. Een heerlijke opkomst. Het plan was om 2 

grote bomen te plaatsen, ruim 50 meter aan beukenhaag te zetten, 25 meter buxus te plaatsen en een heel 

eind te komen met de aanleg van de 12 parkeerplaatsen rondom het park. Het weer viel mee, de koffie van 

Jacob was lekker, de koek van Vrouw Wolters ook!, tussen de middag een heerlijke verzorgde lunch met soep 

en broodjes en om 15.00 uur konden we de hele aktielijst afvinken. Een geweldig resultaat bereikt door deze 

topploeg van vrijwilligers en de inzet van 6 (!) graaf- en sjofelmachines van een aantal ondernemers.  

 

Het park is nu nog niet 100% gereed, maar...de komende weken gaat dat vast lukken. 

 

Rond 10.00 uur werden de directies van Laarakkers-Sambeek en Loonbedrijf Jakobs (Theo en Roel) bedankt 

voor hun hele stevige inzet en bijdrage bij de sloop van het Gemeenschapshuus en de realisatie van het park. 

Onder groot applaus mochten zij de KNILLUS-vlag in TOP hijsen en daarmee het KNILLUS-park pre-openen (de 

officiele opening laat nog even op zich wachten)! Al met al een zeer producieve dag waarin Vortum-Mullem zich 

(wederom) van haar goede kant heeft laten zien!  
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Grasvolleybaltoernooi  

zo 24-03-2019  
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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 

 

 

 

29 maart 16.00  Met 60plus aan tafel 
2 en 3 april   Ophalen envelop Goede doelen 
05 april 14.00  KBO jaarvergadering 

9 en 10 april  Bloemenactie Volharding 
13 april   Logeko in Concert 

21 april 10.30  Pasen 
26 april 16.00  Met 60plus aan tafe 
11 mei  KBO:Museum nostalgie en 

techniek 
18 mei 20.00  voorstelling maria passie 
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 
29 juni   Grasvolleybaltoernooi 
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

