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22 juli zal er geen dorpsblad verschijnen vanwege de vakantie. 

 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.  
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Vieringen in 2019 
 

 
 
22 Sept.    10.30u     H. Corneliusviering. 
3 Nov.       10.30u     Allerzielen/Allerheiligenviering 
24 Dec.     20.00u     Nachtmis 
26 Dec.     10.30u     Gezinsviering. 
 

 

   
 

 NIEUWS 

 

 
In de zomer stoppen ook enkele activiteiten van de KBO. Ook zijn er enkele misverstanden over het 

programma. Daarom nogmaals op een rijtje . 

In het dorpsblad en op de site Vortum Mullem. info wordt ook een activiteitenagenda geplaatst , 

Bij het wekelijks programma gaan bewegen voor ouderen en Yoga weer van start in de eerste week 

van september. Bewegen voor ouderen maandag om 14.00 uur en Yoga op de donderdag om 16.00 uur. 

Kaarten op de woensdag om 13.30 uur en jeu de boules dinsdag om 13.30 uur gaan gewoon door . 

 

Programma tot januari :  

Vrijdag  26 juli   met 60 PLUS aan tafel                       aanvang 16.00 uur 

Vrijdag  16 augustus  kienen                                      aanvang 14.00 uur 

Donderdag  22 augustus  dagtocht naar Kevelaar  zie toelichting  

Vrijdag    23 augustus  met 60 PLUS aan tafel             aanvang 16.00 uur  

Woensdag  11 september  Sociaal Culturele Dag in Wanroy 

Vrijdag   20 september  met 60 PLUS aan tafel            aanvang 16.00 uur 

Vrijdag   18 oktober  Dag van de Ouderen                aanvang 14.00 uur 

Vrijdag   25 oktober  met 60 Plus aan tafel                   aanvang 16.00 uur 

Vrijdag    8 november  kienen                                     aanvang 14.00 uur 

Vrijdag  22 november  met 60 PLUS aan tafel             aanvang 16.00 uur 

Vrijdag  13 december  KERSTVIERING                  aanvang 14.00 uur 

Vrijdag  22 december  met 60 PLUS aan tafel              aanvang 15.30 uur 

 

Dagtocht naar Kevelaar  
Net als vorig jaar gaan we gezamenlijk met Vierlingsbeek op donderdag 22 augustus naar deze 

bedevaart plaats. We gaan met de fiets en vertrekken om 9.45 uur van af het kerkplein in Vierlingsbeek . 

In Wemp genieten we van een gezamenlijke lunch. Daarna gaat de tocht verder.  

In Kevelaar aangekomen gedenken we de overleden leden. Omstreeks 16.00 uur gaan we weer 

huiswaarts. Onderweg wordt nog een tussen stop gemaakt . 

De leden voor wie de afstand te ver is om te fietsen is de mogelijkheid om met de auto mee te gaan. 

Deze vertrekken om 11.00 uur van af het Knillusplein . 

Opgave voor 12 augustus bij Henk 0485 575818 of mail henkbroeren@home.nl  

 

De Sociaal Culturele Dag is dit jaar in Wanroy zie voor programma artikel elders in dit blad opgave 

zo spoedig mogelijk bij Henk . 

 

Het bestuur wenst alle die met vakantie gaan een fijne tijd en gezonde thuiskomst . 

mailto:henkbroeren@home.nl
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VOORAANKONDIGING 
SOCIAAL CULTURELE DAG  

 
VOOR VERMELDING IN UW NIEUWSBRIEVEN VAN BEGIN JUNI 2019 

 
 

Op woensdag 11 september 2019 wordt door onze kringen wederom de jaarlijkse 
Sociaal Culturele Dag gehouden. 

 
Dit keer wordt deze dag gehouden in Het Wapen van Wanroij te Wanroij. 
Wij bieden alle deelnemers tijdens deze dag een gevarieerd programma. 

 
 

Het programma is in het kort: 
 

Opening  
 

-Openingswoord door oud Pastor van Spreeuwel 
 

-Lezing door Professor van Mourik, die op een zeer humoristische wijze het levenstestament 
en overige notariële aangelegenheden zal bespreken 

 
-Drie-gangendiner in buffetvorm 

 
-Tonpraoter Berry Knapen, Meerdere malen Nederlands Kampioen tonpraoten 

 
Nadere informatie met de uitnodiging, het volledige programma en het aanmeldingsformulier 

volgt in de nieuwsbrief van begin augustus a.s. 
 

Namens de organisatie: Leo van Els 
 
 
 
 

 

 
Datalek bij gemeente Boxmeer 

 
 

Vandaag is de gemeente Boxmeer geconfronteerd met een datalek.  
Hierdoor zijn mogelijk gegevens van 216 uitkeringsgerechtigden van onze gemeente verstrekt. De 
versleutelde mail, waarmee dit is veroorzaakt, is door de gemeente teruggehaald, maar er kan niet 
uitgesloten worden dat de mail door de ontvanger is ingezien. 
 
Het incident is gemeld bij de externe landelijke toezichthouder (de autoriteit persoonsgegevens). De 
inwoners die het betreft zijn of worden individueel geïnformeerd. De oorzaak van dit incident is een 
menselijke fout. Om dit soort fouten in de toekomst te minimaliseren zijn er passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen. 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

In Memoriam Alfons Broeren  

do 30-05-2019  

 

Afgelopen zondag 26 Mei bereikte ons het bericht dat, Alfons 

Broeren, op 59 jarige leeftijd, is gestorven. Alfons was een 

zeer gewaardeerd lid, die al sinds 1975 lid was van onze 

vereniging. De trompet was het instrument waar Alfons al 

die jaren op speelde, ongetwijfeld gestart onder leiding van 

buurman Harrie van de Kroonenberg. Ook ik mocht starten 

op een trompet en al gauw zaten we jaren langs elkaar in de 

trompet sectie. Ik heb daar veel van hem geleerd.  Alfons 

groeide uit tot een zeer bekwaam trompettist, hij heeft 

menig solo gespeeld. The Last Post heeft hij ontelbaar vaak 

met de Allerzielen viering op het kerkhof gespeeld. In weer 

en wind stond Alfons daar ter nagedachtenis aan allen die 

gestorven waren, ogenschijnlijk zonder zenuwen of vrees. 

Heel veel respect daarvoor. 

  

Niet alleen muzikaal was hij actief, hij zat ook in menig 

commissie. De Sponsor Commissie waar hij geld inzamelde 

om met name het Nieuwjaars Concert te bekostigen. Met 

het opbouwen van de Metworst Tent was hij altijd present. 

Met de jaarlijkse Rommelmarkt stond altijd achter de kraam 

met gereedschap bij het “goeie spul” zoals wij dat zeiden. 

Ook hier stonden we naast elkaar en hebben we menig boormachine, zaag of hamer verkocht. En 

vooral veel plezier gehad. We zijn blij dat hij altijd onze fanfare is blijven steunen ook al ging hij 

samen met Iny in Vierlingsbeek wonen. De muzikaliteit heeft hij ook doorgegeven aan zijn 

kinderen. Luc is ons ook komen versterken, natuurlijk ook op een trompet daar zijn we heel erg blij 

mee. Wij zijn heel dankbaar voor wat Alfons allemaal voor onze vereniging gedaan heeft. Wij 

wensen Iny, kinderen,  kleinkinderen en de verdere familie heel veel sterkte toe met het 

verwerken van dit verlies.  

 

 

Foto's Tuinconcert Vomuzi  

De foto's van het fantastische tuinconcert van VoMuZi in de schitterende tuin van de Familie 

Wijnhoven staan nu online. 

Genieten ? Ga naar het fotoalbum : https://vomuzi.vortum-

mullem.info/FotoAlbum.aspx Filmimpressie volgt  

http://www.vortum-mullem.info/
https://vomuzi.vortum-mullem.info/FotoAlbum.aspx
https://vomuzi.vortum-mullem.info/FotoAlbum.aspx
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Kids in Concert  

ma 03-06-2019  

25 mei jl was het dan eindelijk zo ver: Kids in Concert. Wat heeft iedereen hier lang naar toe 

geleefd. Veel muzikale oefen uurtjes zijn hieraan vooraf gegaan maar wat was het een 

prachtige middag. Alle inspanningen van de verschillende commissies kwamen heel erg goed bij 

elkaar deze zondagmiddag. En wat is het toch leuk om te zien dat zoveel jeugdige muzikanten 

samenkomen om een ontzettend mooi en afwisselend concert te geven. Dit is iets waar we als 

vereniging heel erg trots op mogen zijn.  

Iedereen die hier in welke wijze dan ook aan heeft bijgedragen ontzettend bedankt voor het 

mede laten slagen van deze middag. 

 

Indien mensen het gemist hebben in het fotoalbum staan de foto's zodat we nog kunnen 

nagenieten.  

 

 

Foto's opening Knilluspark en Burp&Slurp Festival  

ma 03-06-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto's van de opening van het knilluspark en Burp&Slurp festival staan nu online 

Nog effe nagenieten, veel kijkplezier (fotoalbum)  https://www.vortum-

mullem.info/FotoAlbum.aspx (filmimpressie volgt binnenkort) 

https://www.vortum-mullem.info/FotoAlbum.aspx
https://www.vortum-mullem.info/FotoAlbum.aspx
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Vakantie in aantocht  

za 08-06-2019  

De zomervakantie komt al met rasse schreden 

dichterbij, echter voor het zover is hebben wij nog een 

aantal concerten voor de boeg. Dit gaan wij doen 

onderleiding van onze nieuwe dirigent Henk Houben. 

 

Henk Houben werd in 1960 in Obbicht geboren. Hij komt 

uit een muzikaal gezin met vier kinderen. De hele 

familie speelde in het plaatselijk harmonieorkest. Het 

kon dan ook niet uitblijven dat Henk lid werd van de 

harmonie. In eerste instantie speelde Henk op klarinet 

echter later is hij overgestapt naar de bariton/tuba. 

Henk is getrouwd met Carla en zij wonen sinds 1995 in 

Roermond. Zij hebben geen kinderen, maar wel een 

hond (een Canadese Witte Herder). Naast de muziek 

heeft Henk weinig tijd voor hobby’s. Hij is een grote 

voetbal- en wielerfan, maar zijn grootste passie zijn de 

oldtimer brommers waar hij graag aan mag sleutelen, 

maar nog liever op rondtoert. 

 

Ons eerste concert voor de vakantie vind morgen al plaats. Dan gaan we namelijk naar het 

kerkplein in Maashees, Fanfare st Cecilia uit Maashees bestaat dit jaar 100 jaar en dat mag 

gevierd worden.  Morgen is daar een dorpsbrunch waar wij, net als een aantal andere 

bevriende korpsen, zullen optreden. Onder leiding van onze nieuwe dirigent Henk Houben 

zullen we daar een mooi concertje neerzetten  met o.a. Ruby Tuesday, Mac Arthur Park, 

West Side Story, en met een sax solo in Sax in The City, zullen alle saxen de revue 

passeren. Aanvang rond de klok van 14.00u 

 

Op 30 Juni zullen wij om 13.30 afreizen met de welbekende HaHeBo Bus naar het 

Limburgse Boukoul. Om daar in de tuin van oud dirigent Bart Dekkers een tuinconcert te 

geven. Samen met Henk hebben wij natuurlijk extra hard gerepeteerd om hier zo goed 

mogelijk voor de dag te komen. Natuurlijk zal er na afloop het nodige gegeten en 

gedronken worden. Trouwens wist u al dat Bart en Rikki een dochtertje erbij hebben, 

Hannah is haar naam. Proficiat Bart en Rikki! 

 

4 Juli is dan het afsluitende Vakantie concert wat wij samen met opleidingsorkest en 

blokfluiters zullen geven. Op deze avond kunt u allen kennis maken met Henk Houben, 

want dit zal zijn eerste thuisconcert zijn. Tevens zullen dan alle diploma’s uitgereikt worden 

aan de geslaagden. Bij mooi weer zal dit te doen zijn op het Knillusplein. Over de invulling 

van deze avond zullen wij u ter zijnertijd nog inlichten. Wij hopen u op een van deze 

concerten te zien. 

   

 

Daags na de tour  

za 08-06-2019  

Aparte tribune voor rolstoelers bij wielerronde 

  

BOXMEER - Voor het eerst in de historie van 

Daags na de Tour wordt een speciale tribune 

gebouwd voor rolstoelers. De tribune krijgt een 

speciale oprijplank, zodat de rolstoelgebruikers 

er makkelijk op en af kunnen rijden en vanaf een 

hogere zitpositie de wielerwedstrijden kunnen 

volgen. De tribune met een oppervlakte van 

zo´n zestig vierkante meter krijgt een plaats in 

de Bilderbeekstraat ter hoogte van het 

Elzendaalcollege. "We hoorden geluiden dat het 
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soms niet makkelijk is voor rolstoelers een goede plek langs het parcours te vinden", legt 

rondebaas Pierre Hermans uit. "Dat komt natuurlijk ook omdat het de laatste jaren veel 

drukker is geworden. Met de tribune komen we aan de wensen van de rolstoelers 

tegemoet." Plaats reserveren is niet mogelijk. “We wachten af hoe het uit gaat pakken”, 

zegt Hermans. “Mocht blijken dat de beschikbare ruimte te klein is, kunnen we volgend 

jaar de tribune uitbreiden.” 

De wedstrijden beginnen maandag 29 juli om 13.00 uur met de, 20.00 uur starten de 

profs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knilluspark '19  

di 11-06-2019  
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Uitbreiding Bosch-Akker van start!  

wo 12-06-2019  

 

 

Het is een feit; de bouw van 6 nieuwe 

woningen aan de Bosch-Akker is van start 

gegaan. Met groots materieel is er een 1e 

aanzet gedaan. Eind dit jaar, als alles 

volgens plan gaat, kunnen de bewoners er 

hun intrek in nemen.  

 

Vortum-Mullem groeit :-) 

 

BOUWERS GEZOCHT!  

wo 12-06-2019  

 
Bouwers gezocht. 

 

Plan Bosch-Akker begint steeds meer vorm te krijgen. Naast huurhuizen en twee 2-onder-1-kap 

woningen, zijn er ook vergevorderde plannen voor een 3-onder-1-kap woning. De eerste bouwer is 

al officieel bevestigd en er meerdere geïnteresseerde kandidaten hebben zich gemeld. 

 

Momenteel zijn er nog twee woningen ter beschikking. Een ruime tussenwoning van 6 bij 9 meter 

op een kavel van 150M, tevens is er nog een ruime hoekwoning beschikbaar van 6 bij 9 meter op 

een kavel van 215M. Bovenstaand enkele mogelijke indelingen ter inspiratie. Bouwen kan namelijk 

naar eigen wens en behoefte. Dit kan dus met/zonder garage, levensloopbestendig, starter. Net 

wat past binnen uw wens en budget. Bijna alles is mogelijk.  

 

In onderstaande link vindt u de desbetreffende kavels (505+506) 

 

 https://www.gisboxmeer.nl/bouwkavels/locatie/195783,403442,196001,403722?fbclid=IwAR1tM8

fq_yEXN9r7zx6h7vm78xgh_lw3TUhYA8Hr4ocH8K54wElP75YAlcg  

 

We hebben al bevestiging van de gemeente dat deze kavel van 2-onder-1-kap naar een 3-onder-1-

kap woning omgezet zal worden. 

 

Interesse of nieuwsgierig? Stuur een mailtje naar bouwen@vortum-mullem.info of stuur een 

berichtje naar +31 6 555 272 83 
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tuinafval aanbieden vanaf augustus weer gratis  

wo 12-06-2019  

 

Tuinafval aanbieden op de milieustraat vanaf augustus weer gratis 

  

Vanaf 1 augustus 2019 kunnen inwoners van het Land van Cuijk en Boekel hun 

tuinafval weer gratis naar de groenstraat in Haps en de diverse 

minimilieustraten brengen. Na 1 jaar blijkt dat door het ingevoerde tarief 

ongewenste verschuivingen van afvalstromen heeft plaatsgevonden. 

  

Exact 1 jaar na de invoering van het tarief à €7,50 per 2 m3 op tuinafval wordt 

het tarief afgeschaft. Vanaf 1 augustus 2019 kunnen inwoners hun tuinafval weer gratis brengen 

naar de groenstraat in Haps en de minimilieustraat in de gemeente. Op de minimilieustraten 

kunnen inwoners per keer niet meer dan 2 m3 brengen. Op de groenstraat in Haps wel. 

  

De andere ingevoerde of gewijzigde tarieven blijven in stand 

Het gaat dan om: 

Het ingevoerde tarief van € 7,50 per ½ m3 voor A en B hout, gips, grond, puin en harde 

kunststoffen 

het tarief voor grof restafval, dakleer en C-hout van € 15,- per ½ m3 

het tarief voor de inzameling van grof huishoudelijk afval op afroep van € 16,- per ½ m3 

  

Waarom het tarief weer afschaffen?Belangrijkste reden voor het afschaffen van het tarief is de 

ongewenste verschuiving van afvalstromen. Vaak wordt gedacht dat grondstoffen die te recyclen 

zijn altijd geld opleveren. In de meeste gevallen is dit niet zo. Aan de verwerking van afval zijn ook 

kosten verbonden, terwijl ze wel volledig gerecycled kunnen worden. Ondanks dat is afvalscheiding 

nog steeds beter dan het als restafval te moeten verbranden. Afval scheiden en recyclen is 

financieel nog steeds voordeliger dan afval als restafval te verbranden. En uiteraard is afval 

scheiden veel beter voor het milieu. 

  

Samen blijven we werken aan 100% afvalscheiding in 2030! 

  

  

Voor meer informatie 

 

Bekijk onze website:                     www.afvalaanbieden.nl 

Download onze AfvalApp:              www.deafvalapp.nl 

Stuur ons een e-mail:                   info@afvalaanbieden.nl 

Volg ons op Twitter:                      www.twitter.com/BCA_LvCB 

Bel onze Afvalinfolijn:                   (0485) 338 352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deafvalapp.nl/
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Vortum-Mullem PR-machine Arold gaat maar door!  

do 20-06-2019  

En onze PR-machine Arold Arts gaat maar door. 

Kijk vanavond 20 juni om 22:30 uur naar Zomer Met Art, RTL4 
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren. 
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Nieuwe update Activiteitenagenda Vortum-Mullem  

wo 12-06-2019  

 
  

 


