
1 

 

  

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

Het dorpsblad is een gratis uitgave van de Stichting Dorpsraad VortumMullem en verschijnt 12 maal  

per jaar. 

 

Redactie Dorpsblad: 
Marjan Jakobs en Maria van Duren 
Kosten: 
De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn 14 euro voor een hele pagina, en 7 euro voor een 
halve pagina 

e-mail: 
U kunt uw te plaatsen artikel mailen naar: redactie@vortum-mullem.info 
Kopij inleveren voor de 22e van de maand. 

Inhoud Dorpsblad: 

 
Vieringen 2022  .......................................................................  2 
Vortum-Mullem.info  ...............................................................  2 
 

 

 
 

Januari 2023 

www.Vortum-Mullem.info 
De website door en voor Vortum-Mullem 

 

 
 

Jaargang…..  41 

Nummer ….. 01 



2 

 

Vieringen in 2022 
 

Familie kerstviering 26 december 10.30uur 
 
Intenties kunnen bij het Parochiehuis in Boxmeer door gegeven worden. 
Telefoon: 0485 573277 
 
 
 
 

www.Vortum-Mullem.info 
 
 
 

Jeugdpronkzitting 

publicatiedatum: woensdag 23 
november 2022 
Heb je zin om je talenten te laten 
zien? 

 

Geef je op via 
jeugdcideplekkers@gmail.com 

Bron: De Plekkers 
Geplaatst door: Stef van 
Mullekom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vortum-mullem.info/
https://deplekkers.vortum-mullem.info/
https://www.vortum-mullem.info/images/1000x0/aankondiging-jeugdpronkzitting.jpg
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https://www.vortum-mullem.info/images/1000x0/opgave-jeugdpronkzitting.png
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Afvalkalender 2023 

publicatiedatum: woensdag 23 november 2022 
Afvalkalender ook dit jaar digitaal 
  

Gemeente Land van Cuijk vindt het belangrijk om haar inwoners juist en 
effectief te informeren. Door informatie digitaal te verspreiden kan de 
gemeente snel inspelen op actualiteiten. De afvalkalender is daarom ook dit 
jaar alleen digitaal beschikbaar. Op deze manier weten de inwoners altijd wat 
de juiste inzameldag van het afval is, ook als het is een keer anders is dan 
normaal. De papieren afvalkalender is al snel niet meer actueel als een 
ophaaldag wijzigt. Het is daarnaast kostenbesparend en ook nog eens 
duurzaam omdat het papier en transport voorkomt. De afvalkalender voor 2023 
is vanaf halverwege december beschikbaar via de website en DeAfvalApp.  

DeAfvalApp 
DeAfvalApp heeft meer voordelen dan de papieren afvalkalender dankzij 
handige functies. In DeAfvalApp staan de ophaaldata en via de app kun je 
herinneringen ontvangen, zodat je niet meer vergeet om je afval aan de weg te 
zetten. Ook krijg je een melding als een ophaaldag wijzigt. Dat is handig 
tijdens bijvoorbeeld gladheid en sneeuw. Daarnaast bevat de app informatie 
over het scheiden van afval en milieustraten. DeAfvalApp is te downloaden in 
de App Store (voor iPhone of iPad) of Google Play Store (voor mobiel of 
tablet). 

Website 
Naast DEAfvalApp staan de ophaaldagen en de afvalkalender ook op onze 
website www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender. Je kan via de website de 
ophaaldagen koppelen aan je eigen agenda op je mobiele apparaat (iCal) of 
de kalender downloaden. Heb je vragen over het scheiden van afval, 
containerlocaties van oud papier en luiers en (mini)milieustraten kijk dan ook 
op de website voor meer informatie. 

Toch op papier? 
De afvalkalender voor 2023 is vanaf half december beschikbaar via de website 
en DeAfvalApp. Als de inwoner de afvalkalender toch liever op papier wil, dan 
adviseren we dat ze deze uitprinten via de website. Dit kan vanaf half 
december.   
Kan iemand niet printen of heeft iemand hulp nodig bij het digitaal opvragen 
van de afvalkalender? Dan bieden we volgende mogelijkheden:  

https://www.gemeentelandvancuijk.nl/deafvalapp
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 Vraag buren, vrienden, familie of iemand uit de omgeving om hulp.   
 Inwoners kunnen ook terecht bij het Informatiepunt van de bibliotheek. Ook als zij 

geen lid zijn van de bibliotheek kunnen zij daar terecht.   
 Lukt dat ook niet? Bel de gemeente dan op telefoonnummer 0485-854000. Dan 

denken we mee voor een oplossing.   
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op onze 
website https://www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender/ 
Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem 
Geplaatst door: Frans Broeder 

 

Pronkzitting vrijdag 3 en zaterdag 4 
februari 

publicatiedatum: dinsdag 06 december 2022 
Bron: De Plekkers 
Geplaatst door: Stef van Mullekom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.biblioplus.nl/levenlangleren/IP.html
tel:0485854000
https://www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender/
https://dora.vortum-mullem.info/
https://deplekkers.vortum-mullem.info/
https://www.vortum-mullem.info/images/1000x0/gezocht-podiumtijgers.jpg
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Belevingsvlucht Vliegbasis De Peel 

publicatiedatum: zaterdag 10 december 2022 
Beste allemaal, 

Op 18 oktober 2022 voerde een F35 van de Koninklijke Luchtmacht een 
belevingsvlucht uit in de omgeving van vliegbasis De Peel. Zo kregen inwoners 
een idee van het geluid van een F35 en de impact daarvan op de 
leefomgeving. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en de 
regionale omgevingsdiensten voerden tijdens de belevingsvlucht 
geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. Dit onderzoek vond 
plaats in opdracht van Defensie en in samenwerking met de omliggende 
gemeenten. 

Ruim 5.200 inwoners in de hele regio hebben deelgenomen aan het 
belevingsonderzoek. Ook het onderzoek naar de geluidsmeting is nu 
openbaar. 

Ter informatie attendeer ik jullie op de onderzoeksresultaten die via 
bijgevoegde link op de website van het ministerie van Defensie 
staan. Onderzoeksresultaten F-35 belevingsvluchten rond De Peel openbaar | 
Nieuwsbericht | Defensie.nl 
Met vriendelijke groet, 
Lieke Vogels-Smits 
Strategisch communicatieadviseur 

Team  Communicatie 
  

0485 - 85 46 89  

 

www.landvancuijk.nl  

 
 

 Liedjesavond 

publicatiedatum: zondag 11 december 2022 
Plekkers en Plekkerinnekes, 

op een druk bezochte liedjesavond heeft de deskundige jury het liedje  

"Un Vortums jong" uitgeroepen tot schlager 2023!  

Suzanne van Bree heeft deze avond op de gevoelige plaat vastgelegd, heel 
veel kijkplezier 

http://www.vortum-mullem.info/fotoalbums/2022-12-10-liedjesavond/ 

https://www.vortum-mullem.info/images/1000x0/opgave-jeugdpronkzitting.png
https://www.vortum-mullem.info/images/1000x0/opgave-jeugdpronkzitting.png
https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2022/12/09/onderzoeksresultaten-f-35-belevingsvluchten-rond-de-peel-openbaar
https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2022/12/09/onderzoeksresultaten-f-35-belevingsvluchten-rond-de-peel-openbaar
tel:0485%20-%2085%2046%2089
https://landvancuijk.nl/
http://www.vortum-mullem.info/fotoalbums/2022-12-10-liedjesavond/
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Dorpsraadvergadering 

publicatiedatum: maandag 12 december 2022 
Dorpsraadvergadering:  Maandag 12 december 2022 
Locatie: Café KNILLUS 
Aanvang: 20.30 uur 
  

1. OPENING 
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de laatste 
vergadering van het jaar. Speciaal woord van welkom voor Willem Engbers en 
José Jacobs van de gemeente land van Cuijk die aansluiten bij de 
vergadering. 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING 
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd 

3. WERKGROEPEN 
 Zorg en Welzijn 
Wilhelmien meldt dat Sinterklaas in de huiskamer in samenwerking met de 
school heel positief verlopen is. Een leuke ochtend voor de ouderen, kinderen 

en ook Sinterklaas 😊. Verder heeft ze contact gehad met Sambeek over 

mogelijke samenwerking rondom BHV (o.a. gezamenlijke scholing en 
uitwisseling van informatie). Wilhelmien gaat vanuit Vortum zitting nemen in de 
werkgroep. Er is subsidie aan te vragen bij de gemeente voor scholing van 
BHV. In Vortum-Mullem staan momenteel 17 mensen geregistreerd. Voor de 
huisbezoeken in Vortum zijn na afgelopen bijeenkomst enkele vrijwilligers 
beschikbaar gevonden. 

 Kermis 
De commissie is tevreden over de kermis van afgelopen jaar. De gemeente 
heeft ook voor 2023 een bijdrage van € 3000,- toegezegd. Daarna is nog niet 
duidelijk wat we kunnen verwachten vanuit de gemeente. De gemeente wil wel 
voor alle dorpen een uniform beleid hanteren. Op 7 februari 2023 is er een 
informatie avond om hierover de verschillende dorpen te informeren. Pedro 
sluit aan bij deze teams meeting! 

 Sports2 play 
Er is wederom contact geweest met Sports2play. Alle seinen staan op groen 
om volgend voorjaar te starten. Sports2play komt met een concreet plan met 
als uitgangspunt om het project budget neutraal uit te voeren. 

 Knillus 
Het gaat goed met Knillus. We krijgen vanuit gemeente nog een bijdrage in 
energiekosten op korte termijn. Financieel zijn we stabiel op dit moment. 
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Buitenopslag is gereed. We stevig subsidie gekregen vanuit enkele fondsen. 
O.a. Unive waar ook een ook artikel over op VM.info staat. Het bouwteam zelf 
is erg tevreden over het eindresultaat. 

 Sint Cornelisstraat 
Er zit schot in de zaak. Volgende week 20-12 hebben Greetje en Maarten een 
afspraak met de nieuwe projectleider op locatie hier in Vortum-Mullem bij 
KNILLUS. 

 Bouwen 
Guido en Maarten hebben een sessie gehad met de wethouders (Bouke en 
Mark) en de gebiedsmakelaar op 11.11 jl. Was een prima sessie. Er is een 
dorpswandeling gemaakt waarbij een aantal mogelijke locaties voor een 
volgende plan zijn bekeken. Voorkeur en focus ligt voorlopig op Bosch-Akker; 
daar wordt nu verder gekeken naar mogelijkheden. Qua quotering zou Vortum-
Mullem de komende 10 jaar ongeveer 3 woningen per jaar mogen bouwen 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
Het is de bedoeling om binnenkort een luiercontainer te plaatsen bij de glas- 
en kledingcontainer. 

Er is een onderzoek geweest naar belevingsvluchten op vliegbasis de peel. 
Hiervan is een rapport op gemaakt dat terug te vinden is op onze site.  

Als er nog zaken zijn voor op de lijst van WIU (Werk In Uitvoering) kan dit nog 
worden op gegeven tot 15 januari. Vanuit het kernen-CV zijn er nog subsidie 
mogelijkheden voor punten die vernoemd zijn in het CV. Pedro meldt het punt 
om de Molenhof woonrijp te maken. 

Vorige bijeenkomst is er een toelichting geweest over gasvrij wonen. Tot nu 
toe is er 1 aanmelding. Peter probeert nog een keer of er meer animo is en als 
dit niet zo is dan blazen we dit af. 

De dorpsraad wil de jaarlijkse nieuwjaarsborrel houden op vrijdagavond 6 
januari om 20.30 uur houden in Knillus. Idee is om het welkom van de nieuwe 
bewoners dan ook plaats te laten vinden. De werkgroep Welkom gaat hier mee 
aan de slag. 

Momenteel hebben we ons Advenster. Gedurende de maand december komt 
er regelmatig een mooi verlichte woning bij. Afsluiting van het Advenster is op 
23 december bij Knillus met een gezellig samenzijn op een kleine kerstmarkt.  

José Jacobs meldt dat er misschien subsidie mogelijk is voor verbetering van 
het kerkplein bij Postcode Loterij buurtfonds 

  

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD 
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Greetje is naar de bijeenkomst van toerisme in de gemeente land van Cuijk 
geweest (visit land van Cuijk). Er zijn diverse kleine werkgroepjes die met dit 
thema mee bezig zijn, ook nog gerelateerd aan de oude gemeente. Er is 
toelichting gegeven over review management. De werkgroep toerisme in 
Vortum-Mullem zou hier ook iets mee kunnen doen. Peter stemt dit af de 
werkgroep. 

6. SLUITING 
Peter sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is de nieuwjaarsreceptie op 
6 januari 2023. Volgende vergadering is de eerste maandag in februari.  

 

Gezellige afsluiting Vortumse 
Advenster 

publicatiedatum: maandag 19 december 2022 
Op 23 december om 19.00 uur zal het venster van onze Knilllus openen. Hier 
willen we een gezellig samen zijn voor jong en oud organiseren. Met een warm 
kampvuurtje en wat lekkere drankjes en hapjes. Dit alles op het plein en bij 
slecht weer binnen in Knillus. Zelfs de kerstman komt een kijkje nemen! 

Op de site en 
de Facebook 
pagina van 
Vortum-
Mullem.info 
zullen ook 
regelmatig foto's 
van de 
Advenster te 
zien zijn. 
Namens 
werkgroep Zorg 
& Welzijn, 
Tiny Lamers en 
Linda van Raaij 

  

 
 

 

http://www.facebook.com/VortumMullem
http://www.facebook.com/VortumMullem
https://www.vortum-mullem.info/images/1000x0/2022-12-19-vortumse-advenster_1.jpg
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Nieuwjaarsconcert Fanfare st 
Cornelius 

publicatiedatum: dinsdag 13 december 2022 
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De afvalkalender voor 2023 is vanaf 
nu beschikbaar 

publicatiedatum: dinsdag 20 december 2022 
De afvalkalender is ook in 2023 alleen digitaal. Zo kunnen we snel inspelen op 
veranderingen in de inzameling en weet je altijd wat de juiste inzameldag van 
het afval is. Op de kalender staan alleen de dagen wanneer je afval wordt 
opgehaald. 

Vul hier je postcode en huisnummer in om je persoonlijke afvalkalender te 
bekijken, te printen of te downloaden. 

https://www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender/  

Webinar Gasvrij wonen 

publicatiedatum: dinsdag 20 december 2022 
  

Van Gemeente Land van Cuijk hebben wij de volgende webinar gekregen 
waarmee we meer info kunnen geven over de woning gasvrij te maken. 

Wilt u de webinar bekijken druk dan op de onderstaande knop Webversie. 
U komt dan op de website van de informatieverstrekker en kunt u de webinar 
starten 

  
  

  
Hopenlijk is de info nuttig en duidelijk 

V.r.g. Dorpsraad Vortum-Mullem 

(Hieronder de begeleidende mail van gemeente) 

Beste gemeentelijke verduurzamingsexpert, 
 
Op 13 en 15 december vond de webinar Smart Twin voor gemeenten plaats! Hierin 
stelden wij u voor aan Smart Twin; de meest accurate en uitgebreide online 
verduurzamingstool voor alle woningen in Nederland. U bent in deze webinar uitgebreid 
geïnformeerd over de mogelijkheden voor een op maat gemaakte wijkaanpak. 
 

http://www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender/
https://www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender/
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Was u niet in de gelegenheid om de webinar bij te wonen? Geen probleem! Zoals beloofd 
kunt u de opname nu terugkijken wanneer het u zelf uitkomt. 
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@smarttwin.nl of neem telefonisch contact 
op via 073 7506365. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Team Smart Twin 
 
info@smarttwin.nl 
073 7506365 
 
 

 Inloopbijeenkomst over plannen Sint 
Jansbeek 

publicatiedatum: woensdag 21 december 2022 
Inloopbijeenkomst over plannen Sint Jansbeek 
  

Benieuwd hoe de Sint Jansbeek tussen Vierlingsbeek en de Maas bij Sambeek 
ingericht gaat worden? De plannen voor de herinrichting liggen vanaf 19 
december 2022 ter inzage. Op maandag 9 januari 2023 organiseert 
waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst voor omwonenden en 
geïnteresseerden om de plannen te bekijken. De inloopbijeenkomst vindt 
plaats in MFA Knillus in Vortum-Mullem van 16.00 tot 19.30 uur en geeft 
gelegenheid om vragen te stellen. 

Herinrichting Sint Jansbeek 

Waterschap Aa en Maas gaat de Sint Jansbeek ontwikkelen tot een meer 
natuurlijke beek die ook de klimaatextremen beter aan kan. Oftewel: 
voldoende water in droge perioden en voldoende afvoer van water in natte 
perioden. De ambitie is om vissen en andere onderwaterdieren die van nature 
thuishoren in de beek, en vanuit de Maas stroomopwaarts willen zwemmen, 
een betere leefomgeving te bieden.  Ook wordt er een ecologische 
verbindingszone gerealiseerd ter hoogte van het dorp Vortum-Mullem. Dit is 
een natuurstrook langs de beek die meer ruimte geeft voor flora en fauna. In 
totaal wordt 7 kilometer beek anders ingericht, zal de beek op sommige 
plaatsen weer gaan meanderen en worden natuurvriendelijke oevers en 
onderhoudspaden aangelegd. Daar waar mogelijk wordt het onderhoudspad 
beschikbaar gesteld als wandelpad. 

mailto:info@smarttwin.nl
mailto:info@smarttwin.nl


13 

 

 

Ter inzage: twee projectplannen 

Samen met inwoners en belanghebbenden zijn de afgelopen jaren de kansen 
en mogelijkheden verkend. Deze input is verwerkt op ontwerptekeningen en 
samen met de analyses van het waterschap zijn concrete inrichtingsplannen 
gemaakt. In de periode van 19 december 2022 tot en met 29 januari 2023 
liggen er twee ontwerp-projectplannen ter inzage: één voor het buitendijkse 
traject van de Sint Jansbeek(opent in nieuw venster) (van de dijk bij de 
Veerweg in Vortum-Mullem tot aan de Maas) en één voor het binnendijkse 
traject van de Sint Jansbeek(opent in nieuw venster) (van Groeningen tot de 
dijk bij de Veerweg in Vortum-Mullem). Deze plannen, die op elkaar afgestemd 
zijn, beschrijven de maatregelen, de nut en noodzaak van de maatregelen en 
de beoogde effecten op het watersysteem. Meer informatie over de plannen en 
procedures staat op www.aaenmaas.nl/sintjansbeek. Na de officiële 
procedures wordt de uitvoering voorbereid. Naar verwachting starten in 2023 
de werkzaamheden. In totaal duren de werkzaamheden ongeveer tot eind 
2024. 

Inloopbijeenkomst 

Op maandag 9 januari 2023 organiseert waterschap Aa en Maas een 
inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden om de plannen te 
bekijken. De inloopbijeenkomst vindt plaats in MFA Knillus in Vortum-Mullem 
van 16.00 tot 19.30. Leden van het projectteam zijn aanwezig om een 
toelichting te geven op de plannen en vragen te beantwoorden. 
 

Fijne Feestdagen door VoMuZi 

publicatiedatum: vrijdag 23 december 2022 
VoMuZi wenst iedereen Fijne Feestdagen en een Voorspoedig, Gezond en 
Muzikaal 2023 toe. 

Wij hopen elkaar op het Nieuwjaarsconcert van de Fanfare met 
medewerking van VoMuZi op 7 janauari 2023 te mogen begroeten. 

Foto's Avondje uit Kerstshow Clean Pete ( Dirigent Loes Wijnhoven) 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-14090.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-14090.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-14091.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-14091.html
https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/sint-jansbeek/


14 

 

Compilatie Vortumse Advenster 2022 

publicatiedatum: zondag 25 december 2022 
Dank aan alle lieve én creatieve deelnemers die deze tweede editie van de 
Vortumse Advenster tot een succes gemaakt hebben. 

Namens werkgroep Zorg en Welzijn wensen we jullie allen hele fijne 
kerstdagen toe en een gelukkig én gezond 2023!! 
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