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Vieringen in 2019 
 

 
 
Zondag  09 Juni   10.30u  Pinksteren. 
 

 

 

 

   
 

 NIEUWS 

 

 

 
Na het vieren van Pasen en het nuttigen van de nodige eieren gaan we verder met het 

dagelijks leven . 

 

Programma maand mei , 

 

Vrijdag 10 mei is er weer kienen aanvang 14.00 uur in Knillus we hopen dat we weer de 

nodige mensen een fijne middag kunnen bezorgen . 

 

Zaterdag 11 mei gaan we naar het museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom  

tijdsduur in het museum is 3 uur het museum is rolstoel toegankelijk heb je nog zin om 

mee te gaan geef je op voor 3 mei bij Henk telefoon 0485 575818 . 

 

Vrijdag 24 mei is er weer met 60 PLUS aan tafel aanvang 16.00 uur we laten ons weer 

door de dames verwennen en verrassen . 

 

Vrijdag 7 juni gaan we op bezoek bij het Kermis museum van Piet Winkelmolen in de 

Luinbeekstraat . In ons plaatselijk museum kunnen we ons vergapen aan de nodige 

spullen uit het verleden en zullen ons doen terug voeren na de kermis uit onze jeugd ,een 

bezoek is meer dan de moeite waard . Piet zal ons een rondleiding geven die 2 uur in 

beslag neemt .Het is de bedoeling dat we om 13.30 uur bij Piet zijn om het een en ander 

ordelijk te laten verlopen is het handig als we weten met hoeveel mensen we komen, dus 

even opgeven bij Henk 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Kids in Concert  

wo 27-03-2019  

 
 

 

Op zondagmiddag 26 mei vanaf 15.00 uur organiseert het opleidingsorkest en de 

jeugdslagwerkgroep  een promsconcert getiteld “Kids in Concert”! 

Tijdens dit unieke concert zal het opleidingsorkest en de jeugdslagwerkgroep een gevarieerd 

programma ten gehore brengen met diverse lokale en regionale solisten. 

Het opleidingsorkest zal een samenwerking aangaan met diverse instrumenten waar u in 

eerste instantie niet aan zult denken. 

Het concert zal plaatsvinden in MFA Knillus, zaal open 14.30 en gratis entree. 

Kom kijken naar dit geweldige unieke concert en laat u verrassen! 

http://www.vortum-mullem.info/
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Hartverwarmende verwendag in het Maasziekenhuis  

za 30-03-2019  

 
 

Het is zaterdagmorgen 8.00 uur in het Maasziekenhuis. Normaal gesproken kun je bijna een 

speld horen vallen in de centrale hal. Vandaag niet. Her en der worden tafels en stoelen 

klaargezet. Voor de ingang worden auto’s uitgeladen en dozen naar binnen gebracht. Dit is 

duidelijk geen alledaagse zaterdag. 

 

Het is de dag waarop voor de 5e keer de verwendag plaatsvindt voor patiënten die in het 

Maasziekenhuis op de dagbehandeling oncologie worden behandeld voor kanker. Nog voor de 

eerste gasten arriveren, is vrijwilliger Piet Verstraaten bezig met opbouwen. In het restaurant 

test hij nog een keer het geluid, zodat straks alles vlekkeloos verloopt tijdens de opening. Als 

deze taak erop zit, verricht Piet allerlei hand- en spandiensten. “Het is prachtig om hier 

vandaag een bijdrage aan te mogen leveren. Kijk hoe iedereen geniet.” 

 

Na de opening gaan deelnemers genieten van ontspannende massages en worden er de 

mooiste creaties gemaakt, van sieraden en bloemstukjes tot boltaartjes. De sfeer is 

gemoedelijk. Door de hele ruimte hoor je het geroezemoes, alsof je op een gezellige braderie 

bent. En dat is precies hoe het vandaag is: even niet bezig zijn met ziekte, maar ontspannen 

en gezellig samen zijn. 

 

Daar dragen vrijwilligers Karin Claassen en Benja Trimmel met een ontspannende 

handmassage graag hun steentje aan bij. “De mensen zijn dankbaar voor deze dag. En wij zijn 

dankbaar dat we hier vandaag mogen zijn.” 

 

Aan het einde van de dag verzamelen alle deelnemers en vrijwilligers zich in de centrale hal 

voor een afsluitend optreden van popkoor Zip uit Landhorst. Als de deelnemers daarna met 

een tevreden gevoel weer naar huis gaan, zie je de vrijwilligers denken: Hier doen we het 

voor!  
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Notulen dorpsraadvergadering 1 april  

ma 01-04-2019  

 

Dorpsraadvergadering: maandag 1 april 

  

Locatie: KNILLUS 

  

Aanvang: 20.30 uur 

  

1)          Opening                                                                                                      

             Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 

  

2)          De notulen van 11 maart worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen 

  

2)          De werkgroepen aan het woord           

             * Werkgroep Goede Doelen      

             De collecte gaat binnenkort weer van start. Op 2 en 3 april komen de collectanten de 

enveloppen ophalen. 

             * Werkgroep Wonen 

             Het bouwen in de Boschakker loopt voorspoedig. Naast de blok van 6 komen er nog 2 

woningen type 2 onder 1 kap.                           Daarnaast is Guido bezig om een bestaande 

kavel te wijzigen van 2 onder 1 kap naar 3 onder 1 kap zodat het aantrekkelijker              

 wordt voor starters. 

  

3)          Mededelingen en ingekomen stukken 

             *           Subsidie voor de AED, een bedrag van € 250,-  is aangevraagd en 

toegekend       

             *           Het bezoek van het college van B&W staat gepland voor 1 juli 

             *           Op 20 mei om 13.45 uur is het visitatie gesprek met Wonen Vierlingsbeek 

             *           Op 10 april is het feest van de verbinding om 18.15 in Veghel 

                          

6)          Rondvraag 

             Ine vraagt vanuit de Sinterklaascommissie of de kleding in Knillus kan worden 

opgeslagen. Maarten neemt dit mee. 

             Verder de vraag of er niet 1 munt kan komen in plaats van verschillende muntjes voor 

de carnaval en Knillus 

             Maarten meldt dat op 27 april weer Koningsdag wordt georganiseerd door het 

Oranjecomité. 

             Vanuit Knillus de mededeling dat het park een heel eind gereed is. Er vindt een 

feestelijke opening plaats van het park in het               weekend van 1 juni. In dat weekend 

wordt er een jaar na opening van Knillus wederom een feest georganiseerd 

             Guido vraagt hoe het zit met het beheer van het sportveld zit. Nu ONI weer gaat 

voetballen moet er regelmatig gemaaid                     worden. 

             

7)         Sluiting 

            Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering 

 
(avond) vierdaagse Boxmeer  

ma 01-04-2019  

Bijzonder jaar voor (avond)vierdaagse Boxmeer 

4 t/m 7 juni 2019 

  

Dit jaar viert de (avond)vierdaagse Boxmeer haar 40-jarig jubileum. 

En dat betekent dat er zowel voor de wandelaars, begeleiders en 

publiek extra activiteiten op stapel staan. 

  

De avondvierdaagse vindt plaats van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 
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juni 2019. Dat is dus in de week tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een avondvierdaagse die al 

zo lang bestaat kent jonge wandelaars die voor het eerst met de wandelsport kennismaken en 

begeleiders van kinderen die zelf ook als kind hebben meegelopen en daar leuke herinneringen 

aan bewaren. Maar de avondvierdaagse is sinds tien jaren ook uitgebreider geworden omdat 

ook langere afstanden worden aangeboden aan wandelaars die dit als de perfecte training zien 

voor de Nijmeegse vierdaagse.  Door de finishtijden van de langere afstanden ook af te 

stemmen op de korte afstanden (de 20 en 25 km start vanaf 15.00 uur) ontstaat een heel 

mooi evenement waar dan ook na het volbrengen van de wandeltocht nog gezellig even 

genoten kan worden van een mooie zomeravond in het Weijerpark. 

  

Extra afstand van 40 km op vrijdag 

De vierdaagse Boxmeer kent als te lopen afstanden 5 – 10 – 15 - 20 en 25 km per dag. 

Verleden jaar namen daar in totaal ongeveer 1.700 wandelaars aan deel.  In dit 40e 

jubileumjaar biedt de organisatie ook een te lopen afstand van 40 km aan. Dat is dus alleen op 

vrijdag. Die deelnemers starten dan al om 12.00 uur en gaan ook met veerboot naar de 

overzijde van de Maas. De te lopen afstanden blijven flexibel, men kan altijd per dag een 

andere afstand wandelen. Maar de vrijdag biedt voor de getrainde wandelaars desgewenst dus 

een extra uitdaging. En dan heeft men een goed beeld van wat hen in Nijmegen te wachten 

staat. 

  

De jeugd 

Het overgrote deel van de wandelaars vormen de jeugdige wandelaars die vanaf 17.30 uur 

mogen vertrekken, lopen, zingen en veel lol hebben.  En de ervaring leert dat het daarbij niet 

uitmaakt of het prachtig zonnig weer is of dat regent. Het blijft leuk. Zij maken voor het eerst 

kennis met wandelsport die momenteel erg in de lift zit. Want wandelen is een hippe en 

gezonde sport. 

  

Wandelgebied 

De omgeving van Boxmeer kent vele mooi wandelgebieden en afhankelijk van de afstand 

zullen de wandelaars daar dan ook het nodige van kunnen genieten. Zeker ook van het 

onlangs als enige in Nederland tot UNESCO biosphere gebied verklaarde Maasheggengebied. Er 

wordt op de eerste dag gewandeld richting of door natuurgebied De Vilt in Beugen, op de 2e 

dag naar de Staatsbossen van Sint Anthonis, op de 3e dag door het Maasheggengebied richting 

Oeffelt en op de 4e dag ook weer door het Maasheggengebied, maar dan richting 

Vierlingsbeek. De 40 km wandelaars gaan die dag ook de Maas over. 

  

Startttijden 

Er kan iedere wandelavond door de deelnemers aan de 5 of 10 km tussen 17:30 en 19:00 uur 

gestart worden. De 15 km wandelaars kunnen iets eerder van start gaan, namelijk tussen 

16.30 en 19.00 uur. De deelnemers aan de 20 en 25 km kunnen al starten vanaf 15.00 uur (20 

km tot uiterlijk 19.00 uur, 25 km tot uiterlijk 18.00 uur). Voor de lange afstanden kan men ook 

dagkaarten kopen. Er zal iedere dag gestart worden vanaf de achterzijde van De Weijer, De 

Raetsingel 1 te Boxmeer. 

  

Nadere informatie 

De nodige inschrijvingen komen al binnen bij de organisatie. Men kan zich via de website 

www.vierdaagseboxmeer.nl al digitaal, met korting, inschrijven. Dat kan ook altijd nog op de 

startdag en, met korting op de dag daarvoor, maandag 3 juni 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur 

op het startbureau in De Weijer, ingang via het Weijerpark. Voor groepen is er een aparte 

inschrijvingsmogelijkheid op de website of via de coördinator op de scholen en overigens voor 

de rolstoelers ook bij de instellingen. 

De kosten van een startkaart voor vier dagen inclusief een fraaie medaille bedragen voor de 

korte afstanden € 6,-. Voor kortingen en tarieven voor de langere afstanden zie de website. 

Men krijgt na het volbrengen van de vier dagen een fraaie en originele medaille van de 

wandelbond KWBN. Het is toegestaan, mits dat wordt aangegeven bij de start, om 

verschillende afstanden te wandelen. Wandelaars op de lange afstanden kunnen ook zonder 

beloning lopen. 

  

Website 

Nadere informatie kunt u vinden op de website www.vierdaagseboxmeer.nl 
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75 jaar vrijheid  

wo 03-04-2019  

75 jaar bevrijding 

  

Volgend jaar leven we alweer 75 jaar in vrijheid. 

Dit gaan we natuurlijk vieren. 

Net als met het 70 jaar bevrijding staan er weer allerlei activiteiten gepland. 

Ter gelegenheid hiervan zal er ook een bundel worden uit gegeven. 

Waarin verhalen worden gebundeld vanuit de gemeente Boxmeer,  over leven in vrijheid. 

Het verhaal kan over van alles gaan, over de vrijheid van nu of vroeger net na de oorlog, over 

een militair die op missie is geweest of over je geaardheid of huidskleur. 

Heb je een mooi verhaal en wil je hier graag je medewerking aan geven. 

Stuur dan even een mail naar dorpsraad@vortum-mullem.info. 

Of neem contact op met Peter van Bree.  Tel. 06-23950859 

Mocht je een verhaal hebben, maar vind je het moeilijk om op papier te zetten, laat het ons 

dan even weten, dan kunnen we je wellicht helpen. 

Werkgroep 75 jaar bevrijding  
 

Glasvezelspreekuren in mei  

do 11-04-2019  

 
 

De komende weken worden er weer vele woningen voorbereid op de aansluiting op het 

glasvezelnetwerk. Dat roept nogal wat vragen op bij de inwoners. Wat zijn de nou voordelen 

van glasvezel? Wat kost het? Hoe werkt het? 

 

Voor antwoord op al deze vragen kunt u terecht bij de Glasvezelspreekuren in: 

 

Groeningen: woensdag 8 mei, 18.30 – 20.30 uur. De Zandpoort, Groeningsestraat 40. 

 

Vortum-Mullem: dinsdag 14 mei, 18.30 – 20.30 uur. MFA Knillus, Sint Cornelisstraat 18. 

 

Bespaar 450 euro 

Tijdens het Glasvezelspreekuur van 18.30 tot 20.30 uur kunt u specialisten spreken die alles weten over 

glasvezel en de diensten telefoon, televisie en internet. Ook over de aanleg worden de vragen 

beantwoord. Gedurende de aanleg organiseren we in elk dorp één of meerdere glasvezelspreekuren. 

 

Wanneer je tijdens de aanleg van het glasvezel in uw woonplaats een abonnement bij een 

glasvezelprovider afsluit, bespaart u 450 euro activatiekosten. Zodra de graafploegen uit het dorp weg 

zijn is dat namelijk wel het geval. Twijfelt u nog, kom dan naar een glasvezelspreekuur. Samen zetten we 

de ‘voors en tegens’ nog eens naast elkaar en helpen we u met uw keuze 
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Resultaat Samen Sterk 2019  

ma 15-04-2019  
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KONINGSDAG in VORTUM-MULLEM - GROOT FEEST!  

wo 17-04-2019  

 

Zaterdag 27 april a.s. wordt KONINDSDAG 2019 ook groot in Vortum-Mullem gevierd. Er is van 

alles te doen. Voor jong en oud en van vroeg tot laat. Kom en doe mee! Tot KONINGSDAG, tot 27 

april a.s. vanaf 14.30 uur bij KNILLUS. 
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Wereldse dag op 30 mei  

do 18-04-2019  

Wereldse dag in Boxmeer op 30 mei! 

Meer dan ooit biedt de Boxmeerse koopzondag op Hemelvaart 2019 een werelds programma. 

Op initiatief van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer, de gemeentelijke FairTrade 

Werkgroep en de Wereldwinkel organiseren de winkeliers, scholen, BiblioPlus, culturele en 

sociale instellingen en stichtingen met projecten in de Derde Wereld de themadag ‘Hallo 

Wereld’. 

Het belooft een feestelijke dag van verbinding en ontmoeting te worden. Op verschillende 

podia in het dorp kan jong en oud genieten van inspirerende verhalen, muziek, dans en spel. 

  

Bewonder de tentoonstellingen van de leerlingen van de deelnemende scholen en kunstenaars. 

‘Weef’ samen met een kunstenares mee aan het ‘Tapijt ter Ontmoeting’. Haal een verrassend 

verhaal uit de ‘Menselijke Bibliotheek’ van BiblioPlus. Ontwerp je eigen speelgoed, sieraad of 

amulet. Teken je eigen plattegrond samen met een kunstenares. Proef de wereldgerechten die 

nieuwkomers en de leerlingen van de scholen maken. Luister naar gepassioneerde verhalen en 

exotische muzikale ritmes door verschillende muziekgroepen. En geniet van de 

dansvoorstellingen van de diverse Boxmeerse dansscholen. 

Vanuit Vortum-Mullem is er de inbreng van diverse bedrijven die de gemeentelijke Fairtrade-

sticker mogen dragen. En natuurlijk presenteert ook Stichting Furaha Orphans (Kenia) zich op 

deze dag. En wie raadt de naam van onze beroemde Mystery guest? 

Kijk voor meer informatie op www.hallowereldboxmeer.nl. 
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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 april 16.00  Met 60plus aan tafel 
27 april   Koningsdag 
11 mei  KBO: Museum nostalgie en 

techniek 
14 mei 18.30  Glasvezelspreekuur 

18 mei 20.00  voorstelling maria passie 
24 mei 16.00  Met 60plus aan tafel 
26 mei 14.30  Kids in Concert 

30 mei   Wereldse dag Boxmeer 
4-7 juni   Avondvierdaagse 
7 juni    KBO: bezoek kermis  
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

