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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 

 

 
KBO NIEUWS september 2019 

  
Nu de vakanties er weer opzitten gaan we verder met het winterprogramma, al 

kunnen we dit moeilijk voorstellen na deze warme zomer met tempraturen van 40 
graden . Bij deze nogmaals het wekelijks aanbod van activiteiten . 
  

Bewegen voor ouderen start maandag 2 september om 14.00 uur onder leiding van 
Dedde Hoekstra . 
De yoga start donderdag 5 september aanvang 18.00 uur tot 19.00 uur onder leiding 

van Camilla Brouwer. Er zijn nog enkele plaatsen vrij heb je er belangstelling voor je 
kan altijd 2 proeflessen nemen . 

Voor meer informatie en wil je weten wat de kosten en mogelijkheden zijn neem dan 
contact op met Gerdien Denen telefoon 0485 572418 . 
  

Het kaarten op de woensdag heeft de afgelopen jaren door natuurlijk verloop een 
daling van het aantal deelnemers . We vragen dan ook meer mensen die op de 

woensdag een kaartje komen leggen deelname is kosteloos aanvang 13.30 uur. Loop 
eens vrijblijvend binnen . 
Jeu de Boules is dinsdag middag aanvang 13.30 uur bij goed weer buiten is het 

slecht weer dan gaan we naar binnen kom eens een balletje gooien . 
  
Met 60 PLUS aan tafel is deze keer in verband met de kermis vrijdag 20 september de 

om 16.00 uur is de aanvang en we laten ons verrassen wat de dames ons deze keer 
weer voorschotelen . 

  
Sociaal Culturele Dag in Wanroy is op woensdag 11 september alle deelnemers een 
fijne dag gewenst . 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Dorpsraadvergadering 1 juli 2019  

ma 01-07-2019  

 

Dorpsraadvergadering:  Maandag 1 Juli 

Locatie: Café KNILLUS 

Aanvang: 20.30 uur 

  

1)         Opening                                                                                                     

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor 

B&W die deze avond aanwezig zijn bij onze bijeenkomst. 

  

2)         Presentatie van het dorpsplan 2.0 

             In februari is met medewerking van een groot aantal inwoners van Vortum-Mullem 

             gewerkt aan het nieuwe dorpsplan. Dit plan is nu klaar en wordt gepresenteerd. 

  

3)         Overhandiging van het dorpsplan aan het college van B&W. 

Het College van B &W is deze avond aanwezig. Zij krijgen het nieuwe dorpsplan overhandigd. 

             

4)         De werkgroepen aan het woord. 

Jan Broeder geeft aan namens de werkgroep Jong en Groei dat het steeds lastiger wordt voor 

starters om te bouwen vanwege de steeds hogere bouwkosten. Verzoek is om de korting van 

25% voor CPO bouwen met nog een jaar te verlengen. De raad zal hier rond oktober een 

besluit over moeten nemen. 

  

Namens de werkgroep PR en Recreatie presenteren Erik Willems en Jan Hendriks de 

actiepunten waar ze mee bezig zijn. De werkgroep heeft de activiteitenkalender nieuw leven 

ingeblazen. Verder wordt er PR gemaakt via de verschillende media in de regio. Verder is er 

een nieuwe fietsroute en wandelroute gepland in en rondom Vortum-Mullem. Ook is de 

werkgroep bezig om het laarzenpad te verlengen, maar hiervoor is nog medewerking nodig van 

verschillende instanties. 

  

Vanuit werkgroep Infrastructuur licht Peter toe dat met name de St. Cornelisstraat een 

grondige recconstructie zou moeten krijgen. Deze reconstructie staat geagendeerd in de 

kadernota van 2021.  Verder is er behoefte aan meer licht aan de Haltestraat. Een oplossing 

voor de haltestraat zou LED verlichting kunnen zijn. 

                          

5)         Mededelingen en ingekomen stukken 

Jan Broeder licht toe dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van een Peuterspeelzaal in 

Vortum-Mullem. Nu gebeurt dat middels een gastouder die het groepje peuters opvangt. Dit is 

een tijdelijke constructie waarbij een maximum geldt voor het aantal peuters. Verzoek aan de 

gemeente is om met Spring en SKOV aan tafel te gaan over de mogelijkheden van een 

peuterspeelzaal in Vortum-Mullem. De gemeente (Willy Hendriks) zal hier actie in ondernemen. 

             

6)         Rondvraag 

John Ebben vraagt hoe het zit met de kast die geplaatst is in het park bij Knillus. De gemeente 

vraagt na hoe de kast zonder overleg met Dora of Knillus daar geplaatst kon worden. 

  

Koos van Bree vraagt wat er gaat gebeuren met het ‘Benkse’. Dit gebouw zal worden verkocht 

met een woonbestemming erop.                                            

  

7)         Sluiting 

             Peter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering     

          

 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Overhandiging dorpsplan 2.0  
di 02-07-2019  

Overhandiging Dorpsplan 2.0 door de voorzitter van de Dorpsraad Peter van Bree aan B&W 1-

7-'19 
 

 

 
 

 

 
 

 

Laatste Repetitie en Diploma Uitreiking  

za 06-07-2019  

 

Afgelopen donderdag vond alweer de laatste repetitie voor de zomervakantie 

plaats. Dit keer een gezamenlijke repetitie waarbij het Opleidingsorkest om 

19.00u begon. Zij begonnen de avond oa met  de nummers: “Sofia”, 

 gezamenlijk met de blokfluiters,  en “The Pink Panther”, waarbij er een 

prachtige saxofoon solo is weggelegd voor Sven van Kasteren”.  Het 

opleidingsorkest werd afgewisseld met de Jeugdslagwerkgroep die ritmische 

klanken ten gehore brachten. Dit alles olv Frank van Wely 

  

Natuurlijk lieten ook de blokfluiters horen wat zij afgelopen jaar geleerd 

hebben olv Marjan Jakobs. Zij speelde onder begeleiding van CD het nummer: “Shotgun” en al 

lijkt het heel gemakkelijk om met een cd te spelen. Ga er maar staan na 1 of 2 jaar blokfluit 

ervaring. 
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Als laatste nummer voor de  pauze, schoof de Fanfare bij het Opleidingsorkest om gezamenlijk 

het nummer “Cheerleader” ten gehore te brengen. Om al deze muzikanten gezamenlijk te zien 

spelen bezorgt menig toeschouwer kippenvel. Wat een mooie club muzikanten bij elkaar. 

  

Tijdens de pauze ontvingen de geslaagde aan de muziekschool hun welverdiende diploma. Dit 

waren op 

  

Blokfluit: 

Sanne van Bree 

Yara van de Groes 

Stef Jakobs 

Tim Jakobs 

  

Diploma A: 

Yara Ermers (Alt Sax) 

Sven van Kasteren (Tenor Sax) 

  

Diploma B: 

Sjors Graat (Alt Sax) 

  

Diploma C: 

Thijs Willems (Trombone) 

  

Nogmaals aan alle  geslaagde Gefeliciteerd met jullie welverdiende diploma. 

  

Als laatste was het de beurt aan de Fanfare die haar eerste thuisconcert gaf onder leiding van 

hun nieuwe dirigent Henk Houben. Zij speelde oa “Ruby Thuesday” van de Rolling Stones en 

“Sax in the City” Waarbij de saxofoons centraal staan. Zo gaven Claudia Ebbers op Tenor Sax, 

Marjan Jakobs en Sjeela Janssen op Alt Sax en Joyce Smeijers op Sopraan Sax een prachtige 

solo weg. 

  

Wij gaan nu genieten van een welverdiende vakantie. En willen via deze weg nog een ieder die 

iets betekend heeft voor Koninklijke Fanfare st Cornelius bedanken voor hun inzet. 

  

Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie en tot na de zomer! 

 

Prins Jan V in actie in Knilluspark  

zo 07-07-2019  

Aanstaande vrijdag 12 juli is het dan zover.  

Onze prins Jan V moet dan een aantal opdrachten gaan uitvoeren  

die hij heeft beloofd tijdens zijn regeerperiode als Prins van de Plekkers.  

Vrijdagavond om 19.00 uur zal hij het gras gaan maaien  

in het Knilluspark terwijl zijn prinses Jolanda en Adje John  

een potje Jeu de Boules gaan spelen.  

Iedereen die dit spektakel wil aanschouwen is welkom  

om te komen kijken. Tot vrijdag! 
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Jongerenforum gemeent Boxmeer  

zo 07-07-2019  
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Peter Edward Raw Fietsroute  

za 20-07-2019  

Zondag wordt de "Vortumse" Peter Edward Raw fietsroute huis aan huis verspreidt in 

Vortum-Mullem (met dank aan Neel).. Enkele exemplaren liggen ook bij Pakhuus Peeters 

en MFA Knillus.. "n leerzame en mooie tocht langs oorlogsmonumenten en door 'n prachtig 

natuurgebied. Veel plezier...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Route is nu ook te vinden op de landelijke site van route.nl onder: 

https://www.route.nl/fietsroute/1092531/peter-edward-raw-fietsroute 

en op:  http://www.trotsopbrabant.nl 

https://www.route.nl/fietsroute/1092531/peter-edward-raw-fietsroute
http://www.trotsopbrabant.nl/
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Start toneelseizoen 2019 / 2020  

wo 31-07-2019  

Maandagavond 26 augustus a.s. hervatten wij in MFA Knillus (Vortum-Mullem) de 

repetities voor onze voorstellingen: 'De Spooktrein', op 27 oktober, 1 en 2 november 

2019. 

Het belooft wederom een spectakel te worden, onder leiding van onze regisseur; Erik 

Bok. 

 

Wij repeteren iedere maandagavond in MFA Knillus, v.a. 19:30 t/m 22:00 uur. 

Tussen 20:45 en 21:15 uur houden wij een kwartiertje pauze. 

 

Wil jij dit seizoen meespelen? 

In november beginnen wij met de repetities voor onze voorstellingen in mei 2020 en jij 

kunt meespelen! 

 

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste toneelspelers man/vrouw en vrijwilligers die 

willen helpen voor of tijdens onze toneelvoorstellingen. (Het maken van kleding / grime 

/ decor / attributen) 

 

Ook jij kunt dit seizoen met ons mee spelen of als vrijwilliger helpen? 

Neem dan snel contact met ons op (vesttoneel@gmail.com) en kom vrijblijvend 

kennismaken op één van onze repetitieavonden. 

 

 

Tweede editie van Ravechurch!  
do 15-08-2019  

Vrijdag 27 september is het weer zo ver, de tweede editie van Ravechurch! Ook dit jaar 

zal de vrijdagavond van de kermis weer in het teken staan van de jeugd. Er komen 

weer diverse DJ's naar Vortum toe om daar de 'kerk' te laten schudden. 

 

 
 

Dit jaar zijn er al kaarten online te koop voordat het feest gaat beginnen. De kaarten zullen 

€7,50 per stuk kosten en zijn te koop via de volgende website: http://ravechurch.eventbrite.nl   

 

De kaarten van dit jaar gaan erg hard, dit beloofd weer een fantastische editie te worden!  

Neem ook een kijkje naar het Facebookevenement: 

https://www.facebook.com/events/356730718208642/ 

 

Amen. 
 

http://ravechurch.eventbrite.nl/
https://www.facebook.com/events/356730718208642/
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Streekmarkt Groeningen  

ma 12-08-2019  

STREEKMARKT GROENINGEN STREEKMARKT GROENINGEN STREEKMARKT GROENINGEN      

  

Beste mensen, 

  

Op zondag 15 september is het weer zover: Streekmarkt Groeningen op kasteel De Voirt! Aan 

de Voortweg 8 in Groeningen. 

De vergunningen zijn binnen, dus niets staat ons evenement meer in de weg! 

Er hebben zich al veel mensen met bijzondere bezigheden opgegeven. 

We noemen er een paar: keramiek, eigen gebakken brood en gebak, babyschoentjes, kralen 

kettingen, hout kunstenaars, koperslagers, biologische lunches, viltwerk, chocolade, een imker, 

een mandenvlechter, biologische zeep en wasnoten en nog veel meer ….. 

Maar er is nog ruimte voor nog meer bijzondere dingen die passen in het concept: 

- gezond en lekker 

- duurzaam en natuurlijk 

- gezellig en leuk, 

- ambachtelijk en creatief 

(en we vatten dat heel ruim op!) 

  

We nodigen jullie van harte uit om als deelnemer of bezoeker weer van de partij te zijn. Komt 

u alstublieft lopend of met de fiets, parkeren voor auto’s kost €1,-- 

  

Informatie kun je inwinnen bij: Han Morsink, 06-053319279 of e-mail: 

han.morsink55@gmail.com 

Idealistische doelen en oude ambachten krijgen een gratis stand! 

  

Kijkt u nog eens op www.landgoeddevoirt.nl naar de foto’s van 2017. 

  

STREEKMARKT GROENINGEN STREEKMARKT GROENINGEN STREEKMARKT GROENINGEN    

 
Einde Unicefloop  

vr 16-08-2019  

EINDE UNICEFLOOP 

  

Het vrijwilligerscomité UNICEF Land van Cuijk en Maasduinen heeft onlangs het besluit 

genomen te stoppen met de, jarenlang succesvolle, UNICEF Loop. 

  

In september 2018 vond de 35e UNICEF Loop plaats in Afferden; deze jubileumloop blijkt 

achteraf de laatste te zijn geweest. 

  

Reden van de beëindiging ligt enerzijds in het afnemende aantal deelnemende scholen en 

dalende leerlingaantallen; anderzijds in het afnemende aantal vrijwilligers die de loop jaarlijks 

organiseren. 

  

Aan de deelnemende scholen wordt de mogelijkheid geboden door middel van lokaal te 

organiseren activiteiten UNICEF te blijven steunen. 

  

Het vrijwilligerscomité UNICEF Land van Cuijk en Maasduinen dankt alle enthousiaste en 

trouwe deelnemers hartelijk voor hun steun en participatie gedurende vele jaren en hoopt dat 

zij UNICEF een warm hart blijven toedragen, in welke vorm dan ook. 

 

Nationale ziekendag  

vr 16-08-2019  
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NATIONALE ZIEKENDAG!! 

 

Ook in Vortum-Mullem! 

 

  

 

  

 

Op zondag 8 september is de nationale ziekendag. 

 

Deze dag is destijds in het leven geroepen door de Zonnebloem. 

Het doel is om Nederlanders bewust te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen 

leefomgeving en om contact en integratie tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ 

omgeving te bevorderen. 

 

Zoals we u eerder lieten weten is de samenwerking tussen de Zonnebloem van Sambeek en 

Vortum-Mullem inmiddels opgeheven. 

 

Als werkgroep zorg en welzijn hebben wij de taak op ons genomen om tijdens de nationale 

ziekendag ook extra aandacht te besteden aan de inwoners van Vortum-Mullem die langdurig 

ziek zijn. 

 

In het weekend van 7 en 8 september zullen mensen van de werkgroep zorg en welzijn een 

bezoekje brengen aan de langdurig zieken in ons dorp en hun een bloemetje brengen. 

 

Mocht u mensen kennen in uw omgeving die, volgens u, ook een bloemetje zouden moeten 

krijgen dan zouden we dit graag van u horen. 

 

Met vriendelijke groet namens de werkgroep zorg en welzijn 

 

Wilhelmien de Jonge-Straatman 

 

Akkervoortweg 20 

 

Telefoon 06-20856306 

 
Oproep aan alle inwoners van Vortum-Mullem  

za 17-08-2019  

Oproep aan alle inwoners van Vortum-Mullem 

Voor het veertiende jaar op rij wordt de Dr. Peelen Cultuurprijs uitgereikt in de Gemeente 

Boxmeer. Tot 1 oktober kan iedereen een persoon, team of organisatie voordragen. Dat kan 

door een formulier in te vullen op www.drpeelen.nl. Binnen 5 minuten heb je al een voordracht 

gedaan! 

 

Iedereen kan (bijna) alles voordragen 

Een vijfkoppige commissie beoordeelt alle ingezonden voordrachten aan de hand van een 

jureringsprotocol. De commissie is onafhankelijk en bestaat uit burgers uit de gemeente. 

Voorzitter van deze commissie is Wally Bastiaansen. Wally: “We zien heel veel verschil in wie 

de voordracht instuurt. De ene voordracht wordt gedaan door de organisatie zelf of door een 

lid. Maar ook mensen die zien dat er in hun omgeving een cultureel initiatief bestaat wat ze 

waarderen, sturen hun voordracht in.” Daarnaast is er volgens Wally ook veel diversiteit in de 

voorgedragen initiatieven, want elke culturele prestatie die zich afspeelt in de gemeente mag 

voorgedragen worden. Overigens zijn prestaties op sport gebied wel uitgesloten en mag de 

voordracht geen persoon betreffen die de culturele prestatie tijdens het uitoefenen van zijn of 

haar beroep heeft geleverd. 

 

Oproep 

Wally: “We roepen alle inwoners van Vortum-Mullem op om eens na te gaan welke culturele 
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zaken je door het jaar heen ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft. Verdient dit culturele initiatief een 

extra waardering? Zou daarnaast het bijbehorende geldbedrag een welkome bijdrage zijn voor 

die persoon, team of organisatie?” De commissie beoordeelt aan de hand van criteria of er 

wordt voldaan aan de voorwaarden en of een nominatie passend is. Als voordrager wordt je 

alleen op de hoogte gehouden: je wordt verder niet belast met extra werk en je gegevens zijn 

alleen bekend bij de commissieleden. 

 

Kortom, twijfel niet aan jouw voordracht en vul direct het formulier in op www.drpeelen.nl. Dat 

is nog tot 1 oktober mogelijk! De uitreiking is zaterdagavond 11 januari 2020. 

 
Regiosap op de Streekmarkt Groeningen  

wo 21-08-2019  

Regiosap op de Streekmarkt Groeningen 

  

Mooi hè, die vruchtbomen vol bloesem in het voorjaar in uw tuin. 

En nu is het zomer. Kunt u al zien of er veel fruit aan hangt dat u in het najaar kunt plukken? 

Wat gaat u er mee doen? Vers opeten natuurlijk en appelmoes maken en appeltaart bakken. 

Maar wat doen we met het fruit dat over is? 

  

Het idee is nu om, op een aantal zaterdagen in het najaar, al het fruit (appels en peren) dat we 

over hebben te verzamelen en wel bij Kasteel de Voirt, aan de Voortweg 8 in Groeningen. 

  

VAN HET INGEZAMELDE FRUIT LATEN WE DAN ONS REGIOSAP MAKEN. 

  

U levert daarvoor een veelvoud van 10 kg appels en/of peren in en ontvangt dan een paar 

weken later in ruil één fles Regiosap (0,75 l) per 10 kg fruit terug. 

Het is dan geperst en gebotteld van o.a. uw eigen fruit. 

  

We beginnen met de inname op zondag 15 september, de datum van de Streekmarkt op 

Kasteel de Voirt. 

Daarna op elke zaterdag in september en oktober van 10.00 tot 17.00 uur. 

De minimum deelname is 10 kg. Als u 50 kg inlevert zijn dat dus 5 flessen gratis, eigen, 

houdbaar Regiosap. Als U wil kunt U dan ook voor €2,25 per stuk meer flessen bijkopen. U 

mag alleen fruit inleveren dat schoon (maar ongewassen) is en zonder blad/tak/gras. Het hoeft 

natuurlijk geen eerste soort te zijn, maar wel onbespoten en niet rot (eetbaar dus). De kisten 

met ingezameld fruit gaan bij fruitverwerker 

’t Groenings Hofke in Groeningen in de koeling en worden dan door Luuk Geurts en zijn 

mensen vakkundig geperst en in de fles gedaan met een leuk etiket erop. 

  

Een paar weken later kunt u uw sap en een evt. verdere bestelling ook weer ophalen op 

Kasteel De Voirt. Een leuk cadeautje hoor; een fles van uw eigen Regiosap weggeven … 

  

Op de Streekmarkt staat Luuk Geurts met een kraam van ’t Groenings Hofke. 

Hij perst ter plekke vers appelsap om te proeven en verzamelt uw ideeën voor eventuele 

andere regiofruitproducten. 

Luuk neemt voor die eerste keer ook het fruit in ontvangst, de daaropvolgende zaterdagen 

doet Han dit. 

  

Hebt u vragen? 

Dan kunt u die op de Streekmarkt aan Han of Luuk stellen. 

Verder zijn we beiden telefonisch bereikbaar: Luuk Geurts 06-15342850 en/of Han Morsink 06-

53319279. 

We zijn benieuwd naar Uw reacties.         Tot ziens.          Han en Luuk.  
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Cultureel Festival "Schijt aan de grens"  

vr 23-08-2019  

 

 
Cursus Positieve Gezondheid  

za 17-08-2019  

 

Pantein extra organiseert in het najaar wederom de cursus Positieve Gezondheid. Positieve 

Gezondheid is meer dan alleen de aan-of afwezigheid van ziekte of gebrek. 

  

Tijdens deze cursus die uit 3 ochtenden bestaat gaan mensen actief aan de slag met hun eigen 

Positieve Gezondheid, hoe kun je je leven positief beïnvloeden ondanks eventuele tegenslagen. 

  

Aangezien gebleken is dat deze cursus voor veel mensen als zeer waardevol wordt ervaren willen 

we u vragen om deze onder de aandacht te brengen bij uw achterban ( zorgverleners, zorgvragers, 

mantelzorgers, leden, bezoekers en andere geïnteresseerden) 

  

De cursus is voor iedereen toegankelijk en mensen die aanvullend verzekerd zijn bij VGZ of CZ 

kunnen de kosten declareren. 

  

Data 2-16-30 oktober Pieter Brueghelhuis Veghel 

25 oktober, 8 en 22 november Maasziekenhuis Beugen 

  

Info en aanmelden kan via Pantein Extra 0485-845454 extra@pantein.nl www.panteinextra.nl 
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande 

sponsoren. 
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