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Vieringen in 2019 
 

 
 
24 Dec.     20.00u     Nachtmis 
26 Dec.     10.30u     Gezinsviering. 
 

 

 

  
 

 NIEUWS 

 

 
 
 

December is de feestmaand met 5 december Sinterklaasfeest en als we de pakjes 

uitgepakt hebben is er de mooie advent tijd en we sluiten het jaar af met Kerst . 

Wij als KBO hebben onze viering gepland op vrijdag 13 december aanvang 14.00 

uur en de werkgroep met 60 PLUS aan tafel zal ons 20 december verrassen met een 

kerstdiner aanvang 15.30 uur. 

In dit blad vind u ook de uitnodiging voor de kerstviering alle leden krijgen die ook nog 

in de bus ,verder het voorlopig jaarplan 2020 dit kan nog op enkele punten aangepast 

worden . 

 

Wij wensen alle mensen een fijn KERSTFEEST en een gelukkig en gezond 2020 . 
 
 

 
 

Yoga in Vortum mullem 

 

Iedere donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur is er voor 50+ ers 
Hata Yoga in mfa Knillus in Vortum mullem. 

De lessen bevatten altijd een stukje meditatie, houdingen, ademhalingsoefeningen 
en ontspanning. 

Dit alles met als doel: “thuiskomen bij jezelf” . 
Wij zoeken nog enkele enthousiaste deelnemers. 

U mag gratis 2 proeflessen volgen, als je besluit deel te nemen 
aan de Yoga zijn de kosten 3,50 euro per uur ( 22,00 per kwartaal ) 

dit i.v.m. subsidie vanuit de Gemeente. 
 

Voor info kunt u bellen met:  
Camilla Brouwer  docente Yoga  06 – 12947139 

Gerdien Denen contact persoon Swogb  06 - 24353703 
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Uitnodiging : Kerstviering KBO 

                                                    

 

 
Kerstviering voor de leden VRIJDAG  13 december 2019  

In M.F.A.  KNILLUS te Vortum-Mullem 

                                    Aanvang :  14.00 uur 

                                      
                                    Programma : 

 

                                         Opening door de voorzitter 

 

                                         Koffie met kerstbrood 

 

                                         Adventsviering  

 

                                         Pauze met consumptie . 

                                         [ ondertussen worden loten verkocht voor de loterij          

                                         opbrengst gaat naar Alzheimer Stichting ] 

  

                                         Optreden toneelclub : Op de Plank uit Overloon 

                                         ze spelen “ZORG” en Het Overloons Toneel spelen       

                                         “Afblijven .” 

 

                                         Trekking loterij  

 

                                         Sluiting door de voorzitter 

 

 

Wij wensen allen een Zalig Kerstfeest 

       En een voorspoedig 2020 

 

 

 

                                              Bestuur KBO afd. Vortum Mullem                                                                      
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 KBO    VORTUM  MULLEM                                  
                                       

Jaarplan 2020 
 

Januari : 

Vrijdag         24             Met 60 PLUS aan tafel                   16,00 uur 

Februari : 

Vrijdag         28            Met 60 PLUS aan tafel                16.00 uur 

Maart: 

Donderdag    05           Gezamenlijke bedevaart  naar de Smakt   14.30 uur 

Vrijdag         20            Jaarvergadering                                 14.00 uur 

Zaterdag       21            Nationale opschoondag 

Vrijdag         27            Met 60 PLUS aan tafel                      16.00 uur   

April : 

Vrijdag         24             Met 60 PLUS aan tafel                    16.00 uur 

Mei : 

Vrijdag         15            Kienen                                               14.00 uur 

Vrijdag         22            Met 60 PLUS aan tafel                      16.00 uur 

Juni :   
Zaterdag       06           Bezoek Borenbond museum in Gemert 

Vrijdag         19           Met 60 PLUS aan tafel                       16.00 uur 

Juli : 

Vrijdag        24            Met 60 PLUS aan tafel                       16.00 uur 

Augustus : 

Vrijdag         07            Kienen                                                14.00 uur 

Vrijdag         21            Met 60 PLUS aan tafel                        16 .00 uur 

Woensdag    26           Met fiets of auto naar Kevelaar 

September : 

Woensdag    09            Sociaal Culturele Dag in  Mill 

Vrijdag        18             Met 60 PLUS aan tafel                        16.00 uur 

Oktober : 

Vrijdag       23             Met 60 PLUS aan tafel                        16.00 uur 

Vrijdag       30             Dag van de ouderen                             1400 uur 

November : 

Vrijdag       13             Kienen                                                 14.00 uur 

Vrijdag       20             Met 60 PLUS aan tafel                        16.00 uur 

December : 

Vrijdag       11             Kerstviering                                         14.00 uur 

Vrijdag       18             Met 60 PLUS aan tafel                        15.30 uur   

 

Wekelijks   : 

Maandag                       Bewegen voor ouderen  Knillus       1400 uur 

Dinsdag                         Jeu de boules                                    13.30 uur 

Woensdag                     Soos   Kaarten     Knillus                  13.30 uur 

Donderdag                    Yoga    Knillus                                  18.00 uur. 
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Reserveer uw kerstbuffet bij La Marmotte 

Graag brengen wij u op de hoogte van ons Kerstbuffet 2019. Ook dit 

jaar staat er weer een heerlijk buffet op de kaart, bestaande uit koude 

en warme gerechten. Wij leveren het buffet inclusief borden en 

bestek. En na afloop komen wij de afwas weer halen. 

Het Kerstbuffet kan voor 24, 25 of 26 december gereserveerd worden. 

Reserveren kan door te bellen naar 0485 38 21 21 / 06 16 83 02 96 of 

te mailen naar info@lamarmotteoploo.nl. Daarbij hanteren wij het 

principe wie als eerst komt, heeft de eerste keus in gewenste datum 

en tijd.  

Wij hopen van harte ook bij u dit jaar een heerlijk kerstbuffet te mogen 

verzorgen! 

Team La Marmotte  
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www.Vortum-Mullem.info 

 
CV De Plekkers bedankt Vortum-Mullem!!  
za 26-10-2019  

Beste inwoners van Vortum-Mullem, 
 

Namens CV De Plekkers willen we jullie hartelijk bedanken voor het 
stemmen op onze 
vereninig bij de Rabo Clubsupport!  

Door al jullie stemmen hebben we een bedrag van € 736,63 mogen 
ontvangen! 

Een heel mooi bedrag waarmee we het nieuwe prinsenpaar en het 
bestuur in het nieuw kunnen steken. 
 

Zaterdag 9 november gaat het nieuwe seizoen weer van start met het 
Prinsenbal om 21.00u in Knillus, tot dan!!  

 
Carnavaleske groet, 
Namens het bestuur 

Ilse Lamers 
Voorzitter 

 

Oproep van de jeugdcommissie  

wo 30-10-2019  

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Digitale inzage dossier voor patiënten Maasziekenhuis Pantein  

do 31-10-2019  

Digitale inzage dossier voor patiënten Maasziekenhuis Pantein 

 
Vanaf 4 november 2019 is voor alle patiënten van het Maasziekenhuis Pantein het 
patiëntenportaal MijnPantein beschikbaar. Via www.MijnPantein.nl kunnen patiënten 

inloggen om hun (medische) gegevens te bekijken. Denk aan uitslagen, 
radiologieverslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens. In de loop van 2020 

start de uitbreiding van MijnPantein, zodat ook cliënten van Thuiszorg & Zorgcentra 
Pantein in MijnPantein kunnen inloggen. 
Met MijnPantein realiseert het Maasziekenhuis Pantein een belangrijke 

zorgvernieuwingsstap. Dankzij de digitale inzage wordt het voor patiënten een stuk 
gemakkelijker om informatie van het ziekenhuis te raadplegen. De gegevens zijn 24 

uur per dag beschikbaar. Zo kan een patiënt zich goed voorbereiden op een gesprek 
met de specialist en is deze beter geïnformeerd  over de eigen gezondheid. Uiteraard 
is de toegang tot de digitale informatie goed beveiligd. Om te kunnen inloggen, heeft 

de patiënt een DigiD met SMS-controle of DigiD-app nodig. Vanaf 4 november staat 
uitgebreide informatie en een inloginstructie op www.mijnpantein.nl   

 
 

Dorpsraadvergadering 4 november 2019  

ma 04-11-2019  

 
Dorpsraadvergadering:  Maandag 4 November 
  

Locatie: KNILLUS 
  

Aanvang: 20.30 uur 
  
  

  
Opening 

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 
  
  

Notulen van de vorige vergadering                                                                    
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd 

  
  

De werkgroepen aan het woord       
Werkgroep Pr en Recreatie 
Jan Hendriks is gestopt als lid van de werkgroep. Fenny van Laarhoven gaat de 

werkgroep versterken. De aanleg van het uitgebreide laarzenpad  is nog steeds in 
voorbereiding. De nieuwe activiteitenkalender wordt stopgezet en de werkgroep gaat 

stimuleren om de bestaande agenda te blijven vullen 
  
St Maarten 

De rondgang vindt plaats op 11 november. De route staat op de site 
             

Sinterklaas 
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De intocht van Sinterklaas is op zondag 17 november en vindt plaats in school 
  

  
Mededelingen en ingekomen stukkenOp 14 November is er een bijeenkomst voor het 
bestrijden van de processierups op een milieuvriendelijke manier met koolmezen. 

Herman van Bree wil hier naar toe gaan 
  

Het gladheidsbestrijdingsplan wordt op de site gezet 
  
IVN Maasvallei zoekt een contactpersoon. Erik Willems gaat vanuit Vortum-Mullem 

contact opnemen 
  

Sports2play is een organisatie die een vitale leefomgeving wil stimuleren. Dit zijn 
bijvoorbeeld beweegparken, outdoor fitness en dergelijke. We nodigen een 
contactpersoon uit voor de volgende dorpsraadbijeenkomst 

  
Vanuit de gemeente Boxmeer is er een Winterkalender Kom Erbij. Activiteiten die 

worden georganiseerd kunnen hiervoor aangemeld worden 
  
Er is een film gemaakt ‘Wij zijn Land van Cuijk’. De film gaat over de toekomstvisie 

van de nieuwe gemeente van het Land van Cuijk. De film is terug te vinden op de site 
van de gemeente Boxmeer 

                                                    
De scholen aangesloten bij SKOV hebben zich ingeschreven voor een project van 
Kiwanisclub Cuijk. Doel van het project is dat kinderen iets bedenken ter verbetering 

van de eigen leefomgeving. Dit kan heel divers zijn als bijvoorbeeld aanpassen van de 
straat, maar ook iets persoonlijk voor iemand die het moeilijk heeft en waar je iets 

bijzonders voor wilt doen. De kinderraad van school is al bezig om ideeën te 
bedenken, maar er wordt ook input vanuit het dorp gevraagd. Voor het project zijn er 

subsidiemogelijkheden tot maximaal een paar duizend euro.         
  
  

RondvraagKoos van Bree vraagt wie hij moet benaderen om tegen vergoeding groen 
te onderhouden. Peter vraag de dorpsraadcoördinator wie dit regelt bij de gemeente 

en geeft dit door aan Koos 
  
Herman van Bree wil de Alzheimer Stichting aanmelden voor de collecte van Samen 

Sterk. Er moeten dan wel minimaal 3 collectanten zijn die voor de Alzheimer Stichting 
rond willen gaan. Deze hebben zich tijdens de vergadering al gemeld! Herman stemt 

dit verder af met de werkgroep Samen Sterk 
  
Peter van Bree heeft nog boekjes van 75 jaar vrijheid. Boekjes zijn ook verkrijgbaar in 

Knillus 
  

Peter van Raaij vraagt hoe het zit met de Maasdriehoek/Boxmeers Weekblad. Deze 
wordt niet door heel Vortum-Mullem verspreid. Mensen die de krant niet hebben 
ontvangen kunnen contact opnemen: 

Telefoon:           0413-745983 
Mail:                 bezorging@uitgeverij-talvi.nl                                                   

  
  
Sluiting              
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Concert Nieuws Fanfare St Cornelius  

ma 11-11-2019  

Inmiddels zijn alle muzikanten alweer enkele weken aan het 
repeteren voor de concerten die op het programma staan. Zo 

speelt Fanfare st Cornelius as zaterdag 16 November een 
uitwisselingsconcert met Muziekvereniging Excelsior uit 
Oploo. Dit concert zal om 20.00u beginnen in De Oude 

heerlijkheid te Oploo. Naast Fanfare st Conelius en 
muziekvereniging Excelsior, zal ook onze slagwerkgroep 

enkele nummers ten gehoren brengen. Fanfare st Cornelius 
zal enkele nieuwe werken ten gehore brengen te weten: 
"Gate 11" en "Eloise" 

 
Zoals elk jaar zal Fanfare st Cornelius ook dit jaar weer haar medewerking 

verlenen tijdens de intocht van onze goedheiligman in Vortum-Mullem. Rond 
11.00u zal Sinterklaas met zijn pieten aankomen bij het schoolplein. De Fanfare 
zal hiervoor een korte ronde marcheren waarbij verschillende Sinterklaasliedjes 

ten gehoren gebracht zullen worden. 
 

Na dit muzikale weekend gaat alle aandacht weer vooruit naar het jaarlijkse 
Nieuwjaarsconcert. Dit jaar zal dit plaats vinden op zaterdag 4 januari (alvast 
voor de agenda). MFA Knillus zal omgetoverd worden in een waar Songfestival 

Walhalla. Over de precieze invulling van deze avond komen wij graag een later 
moment uitgebreid op terug. Om alvast een tipje van de sluier te lichten, zal 

tijdens deze avond de nieuwe Bas Trombone getoond worden die Fanfare st 
Cornelius mede dankzij de leden van de Rabobank heeft kunnen aanschaffen. 
Dankzij deze leden heeft Fanfare st Cornelius bij de Clubkasactie maar liefst 

€1015.00 mogen ontvangen. Nogmaals heel erg bedankt voor uw stem! 
 

 

vrijwilliger swogb  

za 16-11-2019  

Vrijwilliger communicatie deskundige SWOGB 

  
De SWOGB ( Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer ) is een vrijwilligers 

organisatie met ca 300 vrijwilligers die zich dagelijks met veel enthousiasme inzetten 
voor het welzijn van alle senioren binnen de gemeente Boxmeer. 
Om voldoende bekendheid te geven aan alle diensten, cursussen en activiteiten van 

de SWOGB is informatie en goede communicatie van groot belang. Binnen de stichting 
is een werkgroep met enkele vrijwilligers, die specifiek verantwoordelijk is voor de 

interne en externe communicatie. 
De huidige werkgroep PR, bestaande uit drie vrijwilligers, willen we graag versterken 
met iemand die uit zijn of haar werkzame leven deskundig is op het gebeid van 

schriftelijke communicatie  én ook affiniteit heeft met andere communicatie vormen. 
Wie voelt zich geroepen om als vrijwilliger communicatie deskundige de PR-werkgroep 

van de SWOGB te komen versterken? 
Het tijdsbeslag zal enkele uren per week/maand inhouden. 
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Jeanne van Vught, secretaris 

SWOGB 0485-576642. 
Bent u geïnteresseerd, stuur dan een mail naar het secretariaat van de SWOGB 

secretaris.swogb@gmail.com 
 
 



6 

 

Sfeerimpressie van 12 minuten Prinsenbal  

wo 13-11-2019  

Sfeerimpressie (12 min.)Prinsenbal De Plekkers Vortum-Mullem. Prins Chris D'n Urste, 

Adjudant Stef , proclamatie, Dansgarde, hofkapel.. en natuurlijk "De Plekkers-sfeer. Omdat het 

even niet op Youtube kan.. even via deze weg ... klik 

op: https://www.trotsopbrabant.nl/prinsenbal-19 

 

 

Wat goed is kan nog beter - medewerking gevraagd!  

zo 17-11-2019  

Ons MFA KNILLUS draait op volle toeren. Er is volop activiteit gedurende alle dagen van de 

week door jong en oud. En dat is fijn; zo was het bedacht!  

 

Er zijn een 4-tal punten waar we graag medewerking bij hebben van IEDEREEN die KNILLUS 

bezoekt en gebruikt. Verenigingen, maar ook de inwoners van Vortum-Mullem wanneer zij als 

gast aanwezig zijn in KNILLUS. 

 

1. ROKEN.  

    Dat doen we maar op 1 plek bij KNILLUS en dat is in het prieel in het KNILLUSPARK.  

2. ORDE&NETHEID.  

    Zorg goed voor KNILLUS. Ga er mee om zoals je thuis ook doet. Dus ruim je spulllen op, 

    behandel schilderwerk, meubels e.d. met respect en maak geen dingen onnodig stuk.  

3. FIETSEN.  

    Zet die in de daarvoor bestemde standaarden. Er staan er genoeg rondom KNILLUS.  

4. BEPERKT GELUIDSOVERLAST BUITEN. 

    Hou het volume bij gesprekken en/of afscheid nemen buiten, later op de avond beperkt. 

    Het is een kleine moeite, maar een groot plezier voor de omwonenden. 

 

We hebben deze punten in de recente gebruikersraad ook gedeeld met alle verenigingen. 

Iedereen doet z'n best om bovenstaande te realiseren; daarom ook langs deze weg hetzelfde 

verzoek aan de inwoners van Vortum-Mullem.  

 

Dank voor de medewerking! 

https://www.trotsopbrabant.nl/prinsenbal-19
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WE NEED YOU!  

zo 17-11-2019  

 

 

De kop is er af, op naar het liedjesbal!  

wo 20-11-2019  

Plekkers en plekkerinnekes, 

 

Na een geweldig mooi openingsweekend van de carnaval kunnen  

we in de startblokken voor het volgende bal! 

 

Dus zangers en zangeressen, tijd om de stembanden warm te draaien en de dansmoves weer 

te gaan oefenen voor het welbekende liedjesbal op zaterdag 14 december. Natuurlijk gaat 

de winnaar van vorig jaar nog één keer hun winnende titel ten gehore brengen en zijn titel 

verdedigen voor dit nieuwe carnavalsseizoen! 

 

Maar hoe meer zielen hoe meer vreugd! Dus sta je te popelen om met je vrienden, familie, 

buurtgenoten of gewoon een gezellige groep mensen je zangtalenten ten gehore te brengen in 

de Plekkesrtempel, geef je dan gauw op!! 

Dit kun je doen bij Jan Hendriks (0485-573325 of 0617746800) tot uiterlijk 1 december.  

 

Heel veel plezier met de voorbereidingen en graag tot dan!       
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Samen kerst vieren 2019  

za 16-11-2019  

 

SAMEN KERST VIEREN 2019 
  
Op eerste kerstdag organiseren de 

Onze Lieve Vrouwe parochie en de 
Protestantse Gemeente Boxmeer een 

feestelijke maaltijd voor iedereen die 
deze dag samen met anderen wil  
vieren. 

Kerst is het feest bij uitstek om samen 
te vieren en ook het moment om iets 

extra’s te doen voor een ander. Dat 
kan allebei op deze dag. Zo kan het 
voor iedereen een goede kerst worden. 

  
Vanaf 14.00 uur bent u van harte 

welkom in MFA Knillus in Vortum-
Mullem dat helemaal in kerstsfeer is 
aangekleed. U kunt daar genieten van 

een maaltijd en gezellig samen zijn. Er 
zal muziek zijn die op deze dag past en 

u kunt luisteren naar gedichten. 
Wij willen ervoor zorgen dat we samen 
een heerlijke en gezellige kerst hebben. 

  
Wij hebben dit aanvangstijdstip 

gekozen zodat u als u wilt deze dag 
kunt beginnen met het bijwonen van de viering in de basiliek of protestantse kerk, 
maar u kunt deze dag ook starten in Sambeek en daar het kerstconcert van Semper 

Unitas bijwonen. 
  

U kunt zich aanmelden bij het parochiehuis via tel.nr. 0485 -573277 (op werkdagen 
van 9.00 – 12.00 uur) en bij Josien Goossens tel. nr. 06-51504293 of bij de 
protestantse kerk bij een van de diakenen. Dat kan na een viering of via tel. nr. 0485-

576711 (Koosje van der Horst). 
  

In verband met alle voorbereidingen hopen we dat u niet te lang wacht met opgeven. 
  

Als u zelf naar Vortum kunt komen of uw vervoer kunt regelen is dat fijn, maar wij 
kunnen ook voor vervoer zorgen. 
Wat het kost? Er staat een pot voor een vrijwillige bijdrage. 

Het is fijn als u wat kunt geven maar ook zonder dat bent u van harte welkom. 
  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Koosje van der Horst 0485- 576711 
Josien Goossens 06- 51504293. 
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Karaoke bal voor de jeugd!  

wo 20-11-2019  

 

 

  



10 

 

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande 

sponsoren. 
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