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Vieringen in 2019 
 

 
 
3 Nov.       10.30u     Allerzielen/Allerheiligenviering 
24 Dec.     20.00u     Nachtmis 
26 Dec.     10.30u     Gezinsviering. 
 

 

 

 

   
 

 NIEUWS 

 

 
Nu de herfst kleuren zich aandienen en wij ons opmaken voor de winter, bieden wij onze 

leden een herfst programma aan .De afgelopen maand hebben we ons vermaakt op de 

prima verzorgde Culturele dag in Wanroy, de nodige kaarsen op gestoken in Kevelaar en 

ons hebben vermaakt in en rond de draaimolen tijdens de kermis gaan we ons opmaken 

voor de winter .Hierbij het programma voor de komende maand . 

 

Vrijdag 18  oktober is er de dag van de ouderen aanvang 14.00 uur in Knillus meer 

informatie vind je in de uitnodiging elders in dit blad, Alle ouderen uit Vortum Mullem 

zijn welkom op deze gratis toegankelijke middag . 

 

Vrijdag 25 oktober met 60 plus aan tafel aanvang 16.00 uur . 

 

Kienen na enig gepuzzel hebben we een datum gevonden die bij iedereen past en wel 

vrijdag 15 november aanvang 13.30 uur . 

 

RABO ClubSupport 2019  

Al enkele jaren organiseert de Rabobank een actie om de verenigingen te steunen de 

leden van de Rabobank de leden van de bank kunnen op hun favoriete hun stem 

uitbrengen. Stemmen is mogelijk van 27 september tot 11 oktober de leden krijgen een 

stembiljet met een code om digitaal hun stem uit te brengen vind je dit lastig een van 

onze bestuursleden wil je hier graag bij helpen met de opbrengst willen de activiteiten 

verder uitbreiden en de binnen Jeu de Boules baan aanpakken . 
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UITNODIGING: 

 
Op vrijdag 18  oktober 2019 houden we onze. 

 

DAG VAN  DE  OUDEREN 

 

      Locatie     : M.F.A.   KNILLUS   te Vortum-Mullem 

      Aanvang : 14.00 uur. 

      Einde      :  17.00 uur. 

 

     Programma : 

 

     Opening door de voorzitter. 

 

     Koffie met gebak . 

 

     Dhr. Hans Schook van de Rabobank zal komen praten over de    

     Veranderingen in het bankwezen vooral over de digitale  

     Betalingen waar we op moeten letten om alles zo veilig mogelijk te 

     Doen, zodat we niet voor verrassingen komen staan dit is niet al een  

     Van toepassing voor betalingen bij de Rabobank maar voor alle  

     Banken . 

 

     Als er tijd over is zal Toon Gerrits met behulp van beeldmateriaal de intenties 

     van de werkgroep Archief en Heemkunde Vortum-Mullem toe lichten . 

 

     Na een korte pauze, waarin een drankje wordt aangeboden, een optreden van 

     Ad Goossens muzikant uit Mill die ons met zang en muziek zal onderhouden 

      

     Deze middag is kosteloos toegankelijk voor alle ouderen .  

     Bestuur KBO afdeling Vortum –Mullem 
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www.Vortum-Mullem.info 
Save the Date 27 september  

wo 28-08-2019  

 
Op vrijdag 27 september is het weer zover: de Opening van de jaarlijkse 
Kermis. Vanaf 18.45u zullen het Opleidingsorkest o.l.v. Frank van Wely en de 
Jeugdslagwerkgroep tevens o.l.v. Frank van Wely hun muzikale klanken ten 
gehore brengen. Dus noteer alvast in uw agenda 27 September vanaf 

18.45u. En graag zien we u dan op het kermisterrein. 

inschrijving Vortum-Mullem KermisKwis 2019 geopend!  

vr 30-08-2019  

 
KermisKwis 2019 

 
 
Avond vol gezelligheid 
In navolging op edities 2015, 2016, 2017 en 2018 kondigen wij met gepaste trots aan de: 
  

Kermiskwis Vortum-Mullem : "Lustrum editie"! 
 
  

Voor degene die er vorige jaren niet bij waren; Wat is de KermisKwis? 
De mannen van Pepe's PubQuiz toeren al bijna 13 jaar door het land met hun originele Quizzen. 
Onder andere in Beugen en Boxmeer wordt er inmiddels bijna gevochten om deelnamekaartjes 
voor de jaarlijkse Quiz in dat dorp. De Quiz duurt ongeveer 3 uur. Parate kennis is handig, maar 
echt iedereen kan aan de Quiz deelnemen. Je hoeft dus echt geen Encyclopedielezer te zijn om 

hieraan mee te kunnen doen. Het is entertainment, maar meteen ook een serieuze wedstrijd om 
de titel van deze speciale lustrum editie in Vortum-Mullem. 

  
Hoe kun je meedoen? 

Vorm een team van maximaal 4 personen. Met dat team speel je de Quiz vanaf 20 uur tot 
ongeveer 23 uur. Inschrijven kan door onderstaande formulier in te vullen en op Verzenden te 

klikken. 
 

Er kunnen zich maximaal 36 teams inschrijven en de aanmeldingen worden verwerkt op volgorde 
van binnenkomst. Pas als je teamnaam hier vermeld staat, ben je officieel een deelnemend team 
en is de inschrijving definitief. Indien je aanmelding ontvangen wordt nadat het maximaal aantal 
teams bereikt is, kom je op volgorde van aanmelding op de reservelijst. Deze wordt eventueel 

gebruikt in het geval teams zich terugtrekken. 
  

En daarna dan? 
Daarna is er natuurlijk een after-party in het Knillus café. Want je wilt napraten over die moeilijke 

rubriek of die ingewikkelde vraag met de andere teams. Maar natuurlijk ook gewoon voor een 
drankje en een muziekje. 
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Voorlichtingsavond ‘Borstkanker: nieuwe ontwikkelingen in onderz  

za 31-08-2019  
 
Voorlichtingsavond ‘Borstkanker: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en behandeling’ 
 
Op dinsdag 8 oktober organiseert het mammateam van Maasziekenhuis Pantein een 
voorlichtingsavond over borstkanker. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 
21.00 uur. Het thema van deze voorlichtingsavond is nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en 
behandeling. 
 
Programma 
 
Chirurg O. Boelens vertelt over de sneldiagnostiek bij verdenking op borstkanker: alle 
onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen vinden zoveel mogelijk op één dag 
plaats. Welke vervolgstappen zijn er en welke keuzes kunnen patiënten maken? Radioloog D. 
te Boekhorst gaat daarna dieper in op de radiologische onderzoeken die plaatsvinden, zoals 
een mammografie en mammapunctie. Chirurg J. Berlage bespreekt de laatste ontwikkelingen 
in de operatieve behandeling van borstkanker. 
 
Na de pauze spreekt physician assistant M. van Zeeland over bestraling (radiotherapie) bij een 
borstsparende operatie. Steeds vaker is een borstsparende operatie mogelijk, waardoor ook 
meer patiënten behandeld worden met bestraling. 
 
Vervolgens vertelt internist-oncoloog dr. Kamm over de aanvullende behandelmogelijkheden 
zoals chemotherapie en hormonale therapie. Voor deze aanvullende behandelingen en voor 
bestraling kunnen patiënten terecht in het Maasziekenhuis. Daarbij wordt nauw samengewerkt 
met specialisten van het Radboudumc in Nijmegen. 
 
Als laatste is het woord aan mevrouw A. Ros van de Borstkankervereniging Nederland. Zij 
geeft informatie over wat de vereniging voor patiënten met borstkanker en hun naasten kan 
betekenen. 
 
Aanmelden 
 
De voorlichtingsavond is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via de website van het 
Maasziekenhuis: 
www.maasziekenhuispantein.nl/voorlichtingsavonden. 
 
 
 

Dorpsraadvergadering 2 september 2019  

ma 02-09-2019  

 
Dorpsraadvergadering:  maandag 2 september 2019 
  
Locatie: KNILLUS 
  
Aanvang: 20.30 uur 
  
  
  
1)         Opening                                                                                                    
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de eerste vergadering na de 
vakantie. Willy Donkers is aanwezig vanuit de Vereniging Kleine Kernen. 
  
             
2)         De werkgroepen aan het woord       
Wonen             
Er is volop interesse om te bouwen in Vortum-Mullem. Er zijn nu 6 starters die vrijwel definitief 
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zijn. Ook voor Molenhof is er interesse om een 2 onder 1 kapwoning te bouwen. Guido is nog 
bezig met de gemeente om ook voor Molenhof de mogelijkheid te krijgen om CPO te bouwen. 
Het is belangrijk om het bouwen volop te blijven promoten op de social media. Na de kermis 
komt er een nieuw spandoek te hangen bij de Provinciale weg. Ook de informatie op de site is 
actueel gemaakt. van de 6 huurwoningen gebouwd door Wonen Vierlingsbeek zijn er inmiddels 
enkele verhuurd. 
  
75 jaar bevrijding 
Het voorlopig programma van 75 jaar bevrijding op 6 oktober is bekend. We starten in de 
ochtend rond 10.30 uur. Tonnie Ebben zal dan een presentatie geven over de bevrijding. Een 
mevrouw uit Nijmegen heeft een schilderij en gedicht gemaakt over de bevrijding en zal dit die 
dag in Knillus komen voordragen. Daarna is er een dorpsbrunch met aansluitend een 
dorpsquiz. Voor de jeugd is er die middag een aparte speurtocht georganiseerd. Teams kunnen 
zich voor beiden opgeven bij Peter van Bree. Vanaf 17.00 uur komen alle teams weer naar 
Knillus voor de uitslag en een gezellig samenzijn. Harrie staat dan op het kerkplein met friet en 
snacks. 
  
Zorg en Welzijn 
Vorig jaar is de Zonnebloem opgeheven. In het verleden regelden die een bloemetje voor de 
‘zieken’. Aanstaande weekend is er de nationale ziekendag en wil de werkgroep bij deze 
mensen een bloemetje regelen. De werkgroep doet een oproep om als je een zieke kent dit te 
melden. Verder regelt de werkgroep een activiteit voor de ouderen met de kermis op 
maandagmiddag. 
  
Kermis 
Het programma voor de kermis is grotendeels ingevuld. Op vrijdagavond is de opening door 
het opleidingsorkest met aansluitend Ravechurch 2.0, zaterdag de Pubquiz, op zondagmiddag 
worden alle nieuwe inwoners van Vortum-Mullem uitgenodigd om een vogelhuisje op te hangen 
aan de boom bij Knillus en aansluitend is het Pletjes Dreijen. Op maandagmiddag is er een 
nieuwe activiteit in vorm van een spellenmiddag voor de huiskamer samen met de jeugd van 
Vortum-Mullem. Die middag staat Harrie er met een gratis frietje met snack voor alle 
aanwezigen. Het gratis frietje met snack gesponsord door de dorpsraad is het alternatief voor 
het happy hour. 
  
Welkom 
Er is een pakketje bezorgd bij de familie Eikelenboom in de St. Hubertusstraat. 
  
  
3)         Mededelingen en ingekomen stukken 
Terug koppeling B&W bezoek 
In het najaar vindt er een telling van het aantal verkeersbewegingen plaats op de Halteweg om 
te kunnen bepalen of er verlichting geplaatst wordt. De stroomkast in het park van Knillus gaat 
verplaatst worden in overleg met het bestuur van Knillus. Wat betreft de kinderopvang is de 
gemeente actief in gesprek met betrokken partijen. 
  
Partner overleg 
Op 30 september is het partneroverleg bij de gemeente Boxmeer. Peter en Frans gaan hier 
naar toe. 
  
Bijeenkomst kernendemocratie 
Op 3 september is er een discussie in het gemeentehuis over de invulling van de nieuwe 
gemeente. Geïnteresseerden kunnen hier aan deel nemen middels de dorpsraad. 
  
3-delige cursus positieve gezondheid 
Info over deze cursus is te vinden op de website. 
  
Visitatie rapport Wonen Vierlingsbeek                     
Het rapport is inmiddels gereed en is terug te vinden op de site van Wonen Vierlingsbeek 
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6)         Rondvraag 
Henk Broeren vraagt waar hij kaartjes voor Ravechurch kan bestellen. Frans Broeder zal dit 
afstemmen met Vera Lamers            
  
Jan Hendriks meldt dat het bordje van de Peter Edward Raw route deze middag is opgehangen. 
Willy Donkers geeft een korte toelichting over de Vereniging Kleine Kernen. Deze vereniging 
behartigt de belangen van o.a. alle dorpsraden bij de provincie. 
  
Erik Willems is nog steeds in gesprek met Staatsbosbeheer voor aanleg van het laarzenpad. 
Het maaien van het laarzenpad valt niet mee, daarom gaat hij proberen om te kijken of hij met 
schapen het kort kan houden. 
  
Herman van Bree vraagt of er een instantie is die zich bezig houdt met het onderhoud van 
beschermde bomen. Erik Willems geeft aan dat hij binnenkort met het Brabants Landschap en 
de Gemeente een gesprek heeft en dit dan aan zal kaarten. 
  
  
7)         Sluiting 
Peter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de 
vergadering                                       
 
 
 
 
 

Tweede editie van Ravechurch!  

di 03-09-2019  

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. 
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Met huisarts Van der Belt in gesprek over het levenseinde  

wo 04-09-2019  

Donderdag 26 september: 
met huisarts Van der Belt in gesprek over het levenseinde 
  
“Ik ga dood, maar tot die tijd leef ik.” In dat kader gaan huisartsen uit het Land van Cuijk 
tijdens gratis workshops in de bieb in gesprek met inwoners. Gespreksonderwerpen zijn 
palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding, testamenten en zingevingsvraagstukken. Huisartsen 
geven een beeld van wat er in de gemeente allemaal aan zorg en hulp mogelijk is en gaan met 
aanwezigen in gesprek. 
  
Ervaring leert dat het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het 
leven vaak te laat begint. Hierdoor gaat het vaak gepaard met teleurstellingen, onbegrip en 
het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het 
naderend overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk. 
  
De gemiddelde levensverwachting in Nederland wordt steeds hoger. Met de leeftijd komen 
helaas ook meer kwalen en gebreken. Medisch gezien kan er steeds meer. Hoe lang wil je door 
gaan met behandelen? Wat wil je wel en wat wil je niet meer ? En hoe betrek je je naasten 
erbij? Ook dat zijn onderwerpen van gesprek. 
  
De workshops maken deel uit van een reeks, georganiseerd door de huisartsen van Syntein en 
Biblioplus. Beide organisaties maken deel uit van het Netwerk Positieve Gezondheid in de 
Noordelijke Maasvallei. Onder andere middels de workshops geven ze samen concreet invulling 
aan Positieve Gezondheid. De thema’s van de workshops zijn door burgers zelf gekozen. 
  
De overige data in de andere gemeenten van de workshopreeks ‘Levenseinde” zijn:  
  
Sint Anthonis    donderdag 10 oktober 
Gennep             woensdag 23 oktober 
Cuijk                 donderdag 7 november 
Bergen              woensdag 27 november 
  
Alle workshops zijn van 19:30 tot 21:00 uur in de bibliotheken van de betreffende gemeente. 
  
Aanmelden 
Deelname aan de workshop is gratis en aanmelden kan eenvoudig via de website van 
BiblioPlus. Ga naar Biblioplus.nl en klik op ‘Activiteiten’ 
 
 

Voorverkoop voorstellingen 'De Spooktrein'  

zo 08-09-2019  

Entreekaarten voor onze voorstellingen koopt u uiteraard snel en gemakkelijk op onze 
website: http://www.vest-toneel.nl/tickets 
Indien u geen beschikbaarheid heeft over internet, dan zijn onze entreekaarten natuurlijk ook 
te koop bij:  

 Pakhuus Peeters  
Sint Cornelisstraat 7, 5827 AJ Vortum-Mullem 
  

 De Elsenhof  
Torenstraat 52 5836 AN Sambeek 
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Nationale ziekendag  

wo 11-09-2019  

 
   

 
 

 

 

75 jaar bevrijding in Vortum-Mullem.  

do 12-09-2019  

75 jaar bevrijding in Vortum-Mullem. Brunch, dorpsquiz en veel meer. 
  
Komend najaar is het 75 jaar geleden dat Vortum-Mullem bevrijd werd door de geallieerden. 
Een moment wat we niet zomaar voorbij kunnen laten gaan. In de gehele gemeente Boxmeer 
zullen er het komend najaar en voorjaar van allerlei activiteiten zijn. In Vortum-Mullem gaan 
we dit op  zondag 6 oktober vieren. 
De dag zal omstreeks 10.30 uur beginnen met een inleiding van Tonnie Ebben uit Groeningen. 
Als eigenaar van het museum “van Postzegel tot Tank” zal hij ons van alles vertellen over de 
bevrijding van ons dorp. 
Om 12.00 is er een grote dorpsbrunch, waar iedereen, jong en oud aan mee kan doen. De 

kosten hiervoor zijn 9 euro voor volwassen en €4,50 voor kinderen tot 12 jaar. 
Na de brunch zal er gestart worden met de dorpsquiz. De dorpsquiz is bedoeld voor iedereen, 
van jong tot oud en je doet mee met een team (minimaal 2 personen, richtlijn 6-8 personen). 
Om 13.30 uur haalt iemand van elk team het quizboek, gevuld met opdrachten, op bij Knillus. 
Deze opdrachten worden vanuit een zelf te kiezen hoofdkwartier beantwoord, opgelost of 
uitgevoerd. Voor sommige opdrachten zul je ook op pad moeten, en ook de puzzelaars, 
speurders en creatievelingen zullen deze middag aan hun trekken komen. Zorg ervoor dat je 
uiterlijk 17.00 uur alle opdrachten hebt ingeleverd bij Knillus. De kosten voor de quiz zijn gratis 
en er zijn fantastische prijzen te winnen. 
Terwijl de volwassen zich rot puzzelen is er voor de kinderen een speciaal programma. Zij gaan 
op zoek naar de amulet van Libertas. Een spannende speurtocht in en rondom Vortum-Mullem. 
Voor deze speurtocht zijn we nog op zoek naar plunje zakken. Mocht je in het leger gezeten 
hebben en deze niet meer gebruiken of even willen uitlenen, dan horen we het graag. 
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Omstreeks 19.30 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden in Knillus dus zorg dat je erbij bent! 
Om ervoor te zorgen dat de inwendige mens niets te kort komt is er de mogelijkheid om wat te 
eten. 
Voor ieder wat wils dus. 
Wil je meedoen met de brunch en/of met de dorpsquiz, geef je dan zo mogelijk op bij: 
Peter van Bree 06-23950859 of 
                               peterensuus@home.nl 
Brunch: Geef aan met hoeveel volwassenen en kinderen je komt brunchen. Neem het bedrag 
voor de brunch op 6 oktober gepast mee. De uiterlijke opgavedatum is 28 september. 
Dorpsquiz: Geef je team op, deze kan bijvoorbeeld bestaan uit familie, vrienden, buurt, een 
vereniging of een combinatie. De uiterlijke opgavedatum is 1 oktober. 
 
Met vriendelijke groet, 

Werkgroep 75 jaar Bevrijding VM 

Sjeela Jansen 

Veronique Jacobs 

Toon Gerrits 

Lino Litjens 

Peter van Bree 

  
 
 
 
 
 

Bekendmaking 3 mogelijke namen nieuwe gemeente  

za 14-09-2019  

Bekendmaking 3 mogelijke namen nieuwe gemeente 
Stemmen vanaf 27 september 
  
  
Vrijdag 13 september zijn de drie mogelijke namen voor de nieuwe grote gemeente bekend 
gemaakt. Dit gebeurde door de drie burgemeesters op het ‘driegemeentenpunt’, waar de 
gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis aan elkaar grenzen. 
  
Op een van de volgende 3 namen mogen de inwoners die op 14 oktober 16 jaar of ouder zijn, 
stemmen: 
  
Gemeente Land van Cuijk 
Gemeente Maasbroek 
Gemeente Maasheggen 
  
De naamgevingscommissie bestaande uit drie inwoners per gemeente, maakte onder leiding 
van René Bastiaanse uit ruim duizend naamsuggesties een afgewogen keuze voor deze namen. 
  
Inwoners die tijdens de stemperiode 16 jaar of ouder zijn, ontvangen op 27 september een 
brief met een unieke stemcode. Via de website samenonderwegnaareennieuwegmeente.nl kan 
tot maandag 14 oktober 12.00 uur anoniem op een van de 3 namen worden gestemd. 
In totaal gaat het om 55.679 stemgerechtigden. 
  
Mensen die het moeilijk vinden om via internet te stemmen of geen computer hebben, kunnen 
tijdens de openingstijden in de drie gemeentehuizen terecht. 
  
De naam die de meeste stemmen krijgt, wordt de naam van de nieuwe gemeente. Deze wordt 
op vrijdag 18 oktober feestelijk onthuld.  
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande 

sponsoren. 
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