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Vieringen in 2019 
 

 
 
Zondag  09 Juni   10.30u  Pinksteren. 
 

 

 

 

   
 

 NIEUWS 

 

 
KBO NIEUWS  

 

11 mei hebben we met 20 mensen een bezoek gebracht aan het museum voor Techniek 

en Nostalgie in Langenboom ,gezien de reacties was het een middag die zeer geslaagd 

was en we onze ogen hebben uit gekeken . Volgend jaar zullen we dan ook zeker weer 

een bezoek brengen aan een museum in de regio . 

 

Programma voor de komende maanden: 

 

7 juni brengen we een bezoek aan het kermismuseum van Piet Winkelmolen, 

We zijn om 14.00 uur bij Piet waar we een rondleiding krijgen deze middag is kosteloos 

om inzicht te krijgen in het aantal deelnemers is opgave wenselijk dit kan bij Henk 

telefoon 0485 575818 . 

 

Met 60 PLUS aan tafel is komende maanden, vrijdag  21 juni 

                                                                            vrijdag  26 juli  

                                                                            vrijdag  23 augustus 

De aanvang is telkens om 16.00 uur de dames zullen hun best doen om ons te laten 

genieten van een lekker diner bereid van verse producten . 

 

Kienen is er op de volgende vrijdagen 16 augustus en 8 november aanvang 14.00 uur . 

 

Donderdag 22 augustus is er de gezamenlijke dagtocht naar Kevelaar deze dag gaan we 

met de fiets of auto naar de bedevaartplaats Kevelaar in Duitsland het dagprogramma 

word nog bekend gemaakt maar U kunt de datum noteren in je agenda . 
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Beste ouders, 

 

De avondvierdaagse in Boxmeer is dit jaar van 4 t/m 7 juni. Het zou leuk zijn om met z'n allen weer te 

gaan wandelen. Als je mee wil wandelen, moet je je opgeven vóór  1 juni!!      Je kan je opgeven voor 

de 5 of 10 km. Het kan alleen doorgaan als er voldoende begeleiding is. Het inschrijfgeld is € 5.00 p.p. 

incl een medaille. Ouders die meelopen kunnen kiezen of ze meelopen voor € 5.00 met medaille, of 

voor  € 2.50  zonder medaille. Dat is voor 4 dagen wandelen, gezelligheid en wat lekkers onderweg.                                                                            

We maken per km groep een app groep aan zodat je elkaar snel op de hoogte kunt houden. We 

vertrekken om 17.15 uur op het kerkplein en rijden dan gezamenlijk naar Boxmeer.     De t-shirts 

krijgen ze op shool en dan mag je ze gewassen weer inleveren op school. Zit je niet op school en wil je 

gezellig mee wandelen,dan kan dat uiteraard ook. 

Houdt er rekening mee dat de 5 km op vrijdag later start, zodat alle kids tegelijk over de finish komen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam kind(eren)............................................................................................................. 

5 of 10 km................................................................ 

Ik/we  lopen mee voor de .............e keer. 

Wij gaan mee als begeleiding.......................................................................................... 

Op deze dagen kunnen we meelopen....................................................................................... 

Ik wil contactpersoon zijn van een km groep..........................ja/nee 

...............................personen x € 5.00 =....................................euro 

..............................personen x € 2.50 =.........................................euro 

                                                        totaal..........................................euro 

 

GELD METEEN TOEVOEGEN BIJ INLEVEREN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Graag inleveren:          

 Ineke vd Groes         Pastoor Sweenstraat 6          Vortum-Mullem 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Toon van Mil Geridderd  

vr 26-04-2019  

 
Zojuist tijdens de lintjesregen in 

Boxmeer ...Onze dorpsgenoot 
Toon van Mil... (wordt vervolgd) 
 

Toon van Mil (67) uit Vortum-
Mullem is actief als vrijwilliger in 

Vortum-Mullem en omgeving. 
Hij is jarenlang jeugdleider 
geweest van het A1 elftal van 

voetbalvereniging RKVV 
Volharding in Vierlingsbeek. 

Daarnaast is hij een onmisbare 
vrijwilliger voor Fanfare St. 
Cornelius in Vortum-Mullem. 

Door middel van het inzamelen 
en verkopen van spullen, zorgt hij ervoor dat de fanfare nieuwe instrumenten kan 

aanschaffen en onderhouden. Tevens zet hij zich in voor de slagwerkgroep van de 
fanfare, die hij zelf opgericht heeft en waarvoor hij ook een opleiding heeft opgezet. 
Dat de heer Van Mil van alle markten thuis is, blijkt ook uit zijn bijdrage bij de 

ombouw van de kerk in Vortum-Mullem naar een multifunctionele accommodatie. 
Toon Proficiat  

 

Welverdiende Serenade voor Lid van Oranje Nassau Toon van Mil  

vr 26-04-2019  

Met trots hebben wij vanavond een serenade mogen brengen aan Toon van Mil. Ons 

zeer gewaardeerde lid kreeg vandaag 
de titel, Lid in de Orde van Oranje 

Nassau. Toon is al jaren actief binnen 
onze vereniging. Vooral de 
activiteiten rondom de rommelmarkt 

en zijn persoonlijke trots; de 
Slagwerkgroep, maken Toon 

onmisbaar binnen Fanfare St 
Cornelius. Mede dankzij zijn inbreng 
kan de fanfare geregeld investeren in 

nieuwe instrumenten en uniformen. 
Ook tijdens de bouw van MFA Knillus 

en de aanleg van het Knilluspark liet 
Toon zich zoals altijd zien als een 
zeer welkome vrijwilliger. Menig 

zweetdruppel van Toon liggen hier en daar op de grond. Naast de inbreng in Vortum-
Mullem is hij ook een graag geziene vrijwilliger in Vierlingsbeek. Hier is hij jarenlang 

jeugdleider geweest van het A1 elftal van voetbalvereniging RKVV Volharding. 
 
Toon heel erg bedankt voor al jou inzet en wij hopen nog lang van jou inzet gebruik 

te mogen maken. Natuurlijk ook voor al jou grappen en opmerkingen die het altijd 
gezelliger maken als jij langskomt. Toon Bedankt!!  

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Inschrijven woningen WONEN VIERLINGSBEEK voor 1 juni!  
wo 01-05-2019  

Tijdens 1 van de DORA-vergaderingen eerder dit jaar heeft Peter Verhoeven van 

WONEN VIERLINGSBEEK aangegeven dat er plannen zijn om in de BOSCH-AKKER 
een 6-tal huurwoningen te gaan bouwen. Deze plannen zijn inmiddels in een 
vergevorderd stadium. De verwachting is dat begin juni a.s. de vergunning definitief 

is, en dat de woningen eind dit jaar/2019 worden opgeleverd. 
 

Let op, alleen gegadigden uit Vortum-Mullem (of die hebben aangegeven interesse te 
hebben) die vóór 1 juni 2019 zijn ingeschreven als woningzoekenden bij WONEN 
VIERLINGSBEEK (zie voor inschrijven onze website) kunnen reageren en meedoen in 

de eerste toewijzingsronde (nog voor de zomervakantie). Doe dat dus als er interesse 
is. Bij onvoldoende interesse uit Vortum-Mullem zelf, worden de woningen 

toegewezen aan anderen die ingeschreven staan. 
 

De link naar de website is: https://www.wonenvierlingsbeek.nl/info-inschrijven-
huurwoning/  
 

Volleybal nieuws  
ma 06-05-2019  

 
 

De voorbereidingen zijn in volle gang. Inmiddels hebben zich al heel veel teams 

opgegeven. 
Hierdoor hebben wij nog slechts 4! teamplekjes beschikbaar. 
 

Dus wil je nog meedoen met dit spectaculaire volleybaltoernooi? 
Maak dan snel een team van 4 personen en geef je op door een mail te sturen naar 

vortumopen@gmail.com (Uiterste opgave datum: 17 mei 2019) 
 

https://www.wonenvierlingsbeek.nl/info-inschrijven-huurwoning/
https://www.wonenvierlingsbeek.nl/info-inschrijven-huurwoning/
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Dorpsraadvergadering 6 mei 2019  
ma 06-05-2019  

 

Dorpsraadvergadering: maandag 6 mei 2019 
  

Locatie: KNILLUS 
  

Aanvang: 20.30 uur 
  
  

1)         Opening 
                                                                                                     

             Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 
  
2)         De notulen van 1 april worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen 

  
3)         De werkgroepen aan het woord        

  
Werkgroep Wonen 
Wat betreft de woningen in de Boschakker, de 2-kappers en 3-kappers, lopen er 

gesprekken vanuit de werkgroep met de gemeente. Voor de huurwoningen wordt 
binnenkort vergunning verleend. Mensen uit Vortum-Mullem hebben voorrang als ze 

interesse hebben voor deze huurwoningen. 
  

Werkgroep Pr en Recreatie 
Deze werkgroep is nieuw opgericht door Jeroen Bakker, Jan Hendriks en Erik Willems. 
Doelstelling is om Vortum-Mullem meer bekendheid te geven. Enkele ideeën zijn: 

fietstocht met het thema oorlog crashes (combinatie met Tonnie Ebben in 
Groeningen); 

laarzenpad en Peter Jakobs pad (3,7 kilometer lang). Bordjes voor de route zijn in de 
maak bij Staatsbosbeheer. Draaipoortjes en afrastering moeten nog in eigen beheer 
gezet worden; 

agenda met alle dorpsactiviteiten en deze 2-wekelijks updaten op de site. Dit 
eventueel ook combineren met de gemeentelijke evenementenkalender; 

promotiefilmpjes maken en inzenden naar regionale omroepen; 
bus vanuit Vortum naar voetbalwedstrijd van Ajax met bekende spandoek VORTUM; 
promotie van diverse recreatieve activiteiten in en rondom Vortum-Mullem en ook 

van de overnachtingsmogelijkheden (B&B); 
GEO casting door Vortum-Mullem; 

Vortum-Mullem de wereld over met social media (á la kabouters over de wereld); 
Cabaret/beginnende bandjes; 
Eigen likeurtje/biertje met etiket van Vortum-Mullem; 

Vertrekpunt vanuit Knillus met herkenbaar startpunt; 
Knooppunten fietsroute DOOR Vortum-Mullem; Vanuit Overloon wordt er een enkele 

keer een busreis georganiseerd met enkele plekken die herinneren vanuit de regio. 
Hierbij wordt ook Vortum-Mullem bezocht.  
Werkgroep Welkom 

ER zijn 2 welkomstpakketten bezorgd bij Sjoerd van de Meer en Judith de Wit 
(voorheen Gilles) en bij Stefan en Diana Bhuler (voorheen Peter Wolters) 

  
75 jaar bevrijding 
Op 6 oktober is vanaf 10.30 uur de inloop. Programma start om 11.00 uur, daarna 

een documentaire, lunch, dorpsquiz en afsluiting met een drankje 
  

Werkgroep 1 jaar KNILLUS                  
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Op 1 juni staat het 1-jarig bestaan van Knillus op de agenda. De dag begint vanaf 

met 17.00 uur met een foodtruck festival. Hiervoor zijn de verschillende buurten 
benaderd die overwegend positief gereageerd hebben.  In het Knilluspark komt een 
Biergarten. Het vervolgprogramma is nog niet duidelijk (afhankelijk van of Ajax de 

finale van de Champions League gaat halen!). 
  

Werkgroep BSSA 
De combinatie met de peuterspeelzaal loopt goed. Er lopen gesprekken over de 
mogelijkheden voor een goede invulling voor de langere termijn. 

  
4)         Mededelingen en ingekomen stukken 

De dorpsraad heeft een terugkoppeling gehad van de gemeente aangaande de WIU 
(Werk In Uitvoering). Er is negatief beoordeeld wat betreft verlichting aan de 

haltestraat, opknappen kerkplein (verlichting). De St. Cornelisstraat krijgt een 
opknapbeurt en het maaien van de verschillende groenstroken wordt geïntensiveerd. 
Deze punten worden op de agenda gezet voor het bezoek van B&W dit jaar. 

  
Op 21 juni is er een regiobijeenkomst van VKKN (Vereniging Kleine Kernen) tijdstip 

11.00 -13-00 uur in De Heen 
  
Op 20 mei is er een visitatie gesprek van Wonen Vierlingsbeek tijdstip 13.45-14.45 in 

Vierlingsbeek. Er wordt nog iemand gezocht die hier vanuit Vortum-Mullem bij 
aanwezig kan zijn. 

             
5)         Rondvraag (de bewoners aan het woord}                                           
             

Frans Broeder meldt vanuit de werkgroep Kermis dat er wordt nagedacht over het 
invullen van de Kermis in de toekomst 

  
Ivo v.d. Horst meldt dat er in Boxmeer een jongerenraad gevormd gaat worden 
bestaande uit 15 jongeren (gekozen door de jongeren zelf). Dit is een adviserende rol 

(dorpsraad van jongeren). Hier mogen geen jongeren lid van worden die een politieke 
link (burgerraad, gemeenteraad) hebben. 

             
6)         Sluiting 
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering 

 
 

 
 
 

Rectificatie flessenactie  
zo 12-05-2019  

Hallo allemaal! 

 
Zoals gelezen op de informatie brief van de jeugd zou de flessenactie plaatsvinden 

op 21 mei & 28 mei. 
Dit is fout aangezien we 28 mei & 4 juni flessenactie hebben. 
 

Dus voor in de agenda 28 mei en 4 juni flessenactie! 
 

Groetjes, 
Jeugdvereniging Vortum-Mullem  
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Tuinconcert Vomuzi met lunch  
do 09-05-2019  

 
 

  

 

Vortum-Mullem 'n actief dorp is is inmiddels geen nieuws, Wat wel nieuws is dat 
VoMuZi weer 'n concert gaat verzorgen op zondag 2 juni in de prachtige tuin van 

De familie.(Loes onze dirigente) Wijnhoven in Sambeek. Beginnend met 'n lunch.. 
Zorg dat je er bij bent... Tot VoMuZi  
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Jeugdproms in Vortum-Mullem  

zo 12-05-2019  

 
 

 

   

Het Opleidingsorkest en de Jeugdslagwerkgroep van Koninklijke fanfare St Cornelius 

staat voor een ware primeur. Op 26 mei organiseren zij namelijk gezamelijk een 
fantastische proms. Diverse lokale maar ook regionale artiesten zullen hieraan hun 

medewerking verlenen. Dit alles vind plaats inMFA Knillus, die wordt omgetoverd tot 
een heuse muziektempel. Om 14.30 uur gaan de deuren open waarna om 15.00 uur 
dit ware muziekspektakel zal beginnen. De entree is gratis en de munten van 

Fanfare  St Cornelius zijn geldig! (deze hebben een groene kleur) 
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Dus noteer 26 mei in uw agenda want dit mag u niet missen. 

Kids in Concert  
di 21-05-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Gelderlander  

Fanfare pakt dit jaar groots uit dankzij ‘fantastisch’ Knillus 
VORTUM-MULLUM - Superblij zijn ze met hun nieuwe 

accommodatie: multifunctioneel centrum Knillus in Vortum-Mullem. 
Daarom dit jaar geen spelletjesmiddag, maar een concert van de 

jonge muzikanten van Fanfare St. Cornelius. 
Een maffe muziekmiddag met schmink, een stoelendans en andere spellen. Die 

verzorgden jonge muzikanten van Fanfare St. Cornelius in het verleden. Nu 
pakken ze flink uit, met Kids in Concert! En dat kunnen ze doen, want de fanfare 

uit Vortum-Mullem beschikt tegenwoordig over een voortreffelijke locatie: 
multifunctioneel centrum Knillus. 
 

,,Met ons jeugdorkest willen we elk jaar iets anders doen. We hebben nu een 
fantastische accommodatie en kunnen ons mooi presenteren. De fanfare is 

superblij met Knillus. Dit centrum is uitermate geschikt voor concerten. Het heeft 
een mooi podium, licht en geluid zijn voorhanden. We hebben een mooi café en 
een prachtige zaal om het publiek te ontvangen. Omdat alle faciliteiten er zijn, 

hoeven we niet veel kosten te maken. We kunnen het concert zelfs gratis 
aanbieden”, zegt Frank van Wely (50). 

 
Dirigent 
De inwoner van Gennep is dirigent van het jeugdorkest. Hij kwam met het idee 

Kids in Concert te organiseren. ,,Het leek ons een mooie uitdaging en voor de 
jeugd een leerzame ervaring. Ons doel was ook kinderen van buiten het 

opleidingsorkest uit te dagen mee te doen. Vaak zit een jonge gitarist, pianist of 
violist thuis in zijn eentje wat te oefenen”, zegt Van Wely. ,,Met Kids in Concert! 
bieden we ze de mogelijkheid zich op een podium te presenteren met onze 

jeugdvereniging. Dat is toch fantastisch.’’ 
 

De 23 jongeren van het opleidingsorkest zijn tussen 10 en 18 jaar oud. ,,Ze 
worden ondersteund door acht oudere, meer ervaren muzikanten. Zo kunnen we 
ze beter begeleiden en voor jonge blaasmuzikanten is het lastig een groot 
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instrument als een bastuba, bariton of trombone te bespelen.” 

 
Geheim 
Welk repertoire zondag wordt uitgevoerd, houden Van Wely en saxofonist Sjeela 

Jansen (22), lid van de jeugdcommissie, voor zich. Jansen: ,,Het is voor elk wat 
wils.’’ Van Wely: ,,Het moet een verrassing zijn. Het is een programma van twee 

uur, met bijna allemaal nieuwe nummers. We hebben actuele composities waar 
we een fanfare-arrangement van hebben en populaire nummers van vroeger. Ook 
onze jeugdslagwerkgroep doet mee, met vier stukken. We zijn in samenspraak 

met de solisten tot bepaalde nummers gekomen. Zij moeten het leuk vinden en er 
plezier aan beleven.” 

 
Jansen: ,,Net als een paar andere volwassenen speel ik mee in het jeugdorkest. 

Daardoor komen we gemakkelijk in contact met de jongeren. Zij hebben gezegd 
dat ze het fijn vinden ook eens een wat groter concert te geven.’’ 
 

Van Wely: ,, Zo’n voorstelling leeft in een dorp waarin de samenhang tussen de 
mensen groot is. Mooi om te zien. Hoe trots kan je als ouder zijn, als je je kind op 

deze wijze bezig ziet voor een hopelijk volle zaal met goed geluid en mooie 
lichtshow? Ik heb in de regio nog nooit een jeugdproms op deze manier gezien.” 
 

Elke vrijdag duurt de repetitie een uur. Van Wely: ,,Dit is vrij hectisch en kort. Het 
is elke keer aanpoten vanwege de strakke planning. Nee, de zweep gaat er niet 

over. Het plezier staat voorop. Maar het is wel heel intensief, dus je moet het niet 
ieder jaar doen.’’ 
 

Kids in Concert  

 Aan Kids in Concert! van de Koninklijke Fanfare St. Cornelius uit Vortum-
Mullem nemen zondag 53 kinderen en 9 volwassenen deel. 

 Het opleidingsorkest staat onder leiding van de Gennepenaar Frank van 
Wely. 

 De meeste solisten wonen in Vortum-Mullem: Amélie Stapel (piano), Rens 

Brienen (trompet), Sven van Kasteren (saxofoon), Luc Jakobs (zang), John 
Hendriks (xylofoon) en Jannes Ebben (drums). 

 Uit Gennep komt Luca Janssen (gitaar) en uit Vierlingsbeek Jessy Willems 
(viool). 

 De jeugdslagwerkgroep van St. Cornelius brengt vier nummers. 
 Ook twee groepen van Dansschool Kim uit Boxmeer maken zondag hun 

opwachting. De jeugdige presentator Ivo van der Horst is ter plaatse 

bekend van pronkzittingen van de carnavalsclub. 
 Het concert heeft plaats in de multifunctionele accommodatie Knillus in 

Vortum-Mullem, begint om 15.00 uur (zaal open: 14.30 uur) en is gratis 
toegankelijk.  

Lees hier het originele artikel  
 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.gelderlander.nl/boxmeer/fanfare-pakt-dit-jaar-groots-uit-dankzij-fantastisch-knillus~a18c689ce/
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Evenementen Vortum-Mullem ook bij de agenda van Land van Cuijk  

di 21-05-2019  

 
Er staan diverse evenementen op de agenda van het land van Cuijk, nu ook Kids in 
Concert en VoMuZi tuinconcert 
Kijk eens rond wat er allemaal te doen is in de omgeving klik 

op https://www.landvancuijk.nl/agenda/ en kijk bij :AGENDA 

Werkgroep PR en recreatie  

 
 
 

 
 

 

1 juni - 1 jaar KNILLUS - BURP&SLURP!  
zo 12-05-2019  

Knillus bestaat alweer 1 jaar. Dat vieren we groots met HEEL Vortum-Mullem op 1 juni 
a.s. Het thema van het feest is BURP&SLURP! We beginnen om 17.00 uur met de 

officiele opening van het KNILLUS-park en direct daarna start het BURP&SLURP-
festival. 
 

Samen met alle buurtschappen uit Vortum-Mullem is het KNILLUS-plein én park dan 
veranderd in een waar en sfeervol FOODDOMEIN met volop gezellige zitjes en kan er 

een culinaire wandeling gemaakt worden om zo 10 (!) heerlijkheden en lekkernijen te 
proeven. Na al die hapjes heeft u 100% zeker genoeg gegeten. Op het menu staan 
o.a. Hotdog van de BBQ, pizzarolletjes, soepie, wraps, asperges, smoothie en een 

snack bij de Mobi-snackbar van Anne. Én...1 (al dan niet alcoholische) versnapering in 
het park. In een mooie entourage (en mooi weer) zullen we samen smullen (en 

daarom BURP&SLURP) van al dat lekkers. Voor personen vanaf 12 jaar zijn de kosten 
voor een 10-hapjes kaart 10 euro, voor kids onder de 12 jaar is dat 5 euro. 
 

Rond de klok van 21.00 gaat het feest binnenin KNILLUS verder met o.a. een aantal 
rondes met REN je ROT (en prachtige prijzen!) en het 'SINGLEFEEST'. Voor de 

voetballiefhebbers zetten we in het café de finalewedstrijd van de Champions League 
aan! Kortom, voor ieder wat wils én lekkers. 
 

Wij hebben er zin in! Jullie ook? We hopen op een druk, gezellig en lekker feestje op 
de 1e verjaardag van KNILLUS. 

 
Tot 1 juni, tot KNILLUS!  

https://www.landvancuijk.nl/agenda/
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Hello! Jeugdnieuws  
di 21-05-2019  

 

Hallo Allemaal! 
 

Hierbij onze flyer die pas geleden in de bus is belandt. 
 

Stichting jeugdhuis Vortum-Mullem 
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Denk mee over een nieuwe gemeente  
zo 12-05-2019  
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren. 
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