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Vieringen in 2022 
 

5 juni 13.00uur  1e communieviering 
 

 
Intenties kunnen bij het Parochiehuis in Boxmeer door gegeven worden. 

Telefoon: 0485 573277 
 
 

 
 

www.Vortum-Mullem.info 
 

'Onze Jan' benoemt als Lid in de 
orde van Oranje Nassau 

publicatiedatum: maandag 25 april 2022 
Plekkers en Plekkerinnekes, het heeft onze koning behaagd om 'onze Jan' te 
benoemen als Lid in de orde van Oranje Nassau. Jan is al bijna 33 jaar lid van 
carnavalsvereniging De Plekkers, actief in het bestuur, Prins en Adjudant 
geweest. Maar ook is Jan actief geweest bij de volleybalvereniging en heeft hij 
voor de dorpsraad menig steentje 
bijgedragen. 

Namens CV de Plekkers willen we Jan, 
Maria, kinderen en kleinkinderen van 
harte feliciteren!   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.vortum-mullem.info/
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Geslaagde KONINGSDAG 2022 

publicatiedatum: donderdag 28 april 2022 
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27 april heeft Vortum-Mullem KONINGSDAG gevierd. En hoe! Onder een 
strakblauwe hemel met een heerlijk zonnetje is er van 10 uur in de ochtend tot 
10 uur in de avond een prachtig feest gevierd. Voor jong en oud; voor iedereen 
was er wat te doen. Mooie opkomst, geslaagde activiteiten en veel 
gezelligheid. Iedereen enorm bedankt voor de aanwezigheid én gezelligheid.   

Het OranjeComité is nu al enthousiast om het feest in 2023 weer te gaan 
organiseren.  

Tot volgende jaar - tot KONINGSDAG 2023! 

Notulen dorpsraadvergadering 2 mei 
2022 

publicatiedatum: maandag 02 mei 2022 
Notulen dorpsraadvergadering  maandag 2 mei 
Locatie: Café KNILLUS 
Aanvang: 20.30 uur 
  

1. OPENING       
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING 
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

3. WERKGROEPEN 
ZORG EN WELZIJN 
Vanuit de werkgroep meldt Peter dat de duo-fiets bij Wilhelmien thuis staat. Er 
komen nog enkele aanpassingen op. Op dit moment wordt er al goed gebruik 
gemaakt van de fiets. 

KONINGSDAG 
Maarten (en Jolanda) geven een terugblik op de koningsdag. De dag was erg 
geslaagd met een leuk ochtendprogramma en de befaamde fietstocht in de 
middag (108 deelnemers). Daarna in een goed gevuld Knillus nog een 
gezellige loterij. Er hebben zich ook weer enkele vrijwilligers gemeld voor de 
organisatie van volgend jaar. 

WONEN 
Korte update wat betreft de woningbouw in Vortum-Mullem. Er wordt actief 
gebouwd op meerdere plekken. Voor de rest geen nieuws ten opzichte van 
vorige vergadering. Vanuit de vergadering komt de vraag of er nog actief 
beleid richting gemeente nodig is voor een eventuele uitbreiding van een 
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nieuw plan (aansluitend aan de Molenhof). De bouwcommissie vraagt de 
status na bij de gemeente. 

KNILLUS 
Knillus is voor dit jaar behoorlijk volgeboekt. De groep vrijwilligers is inmiddels 
uitgebreid tot meer dan 50 mensen. 

St CORNELISSTRAAT 
Er is geen nieuws te melden ten opzichte van vorige maand. We wachten op 
reactie vanuit de gemeente. 

PR 
De werkgroep die zich bezighoudt met promotie van Vortum-Mullem vraagt of 
er mensen willen aansluiten. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het 
bestuur van de dorpsraad 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
 Er is een vraag binnengekomen bij de dorpsraad of er behoefte is aan een 

garage sale. Mensen die het leuk vinden om dit mee te organiseren kunnen zich 
melden bij de dorpsraad 

 Bijeenkomst Wonen Vierlingsbeek heeft op 3 juni een bijeenkomst in de Pit in 
Overloon over “anders wonen in je woning”. De dorpsraad is uitgenodigd voor 
deze bijeenkomst. Als er iemand hier bij aan wil sluiten dan kan die zich melden 
bij Peter. 

 Sports2play heeft 2 maanden geleden een presentatie gegeven aan de 
dorpsraad. Een werkgroepje is bezig om te kijken of er mogelijkheden zijn om in 
Vortum-Mullem iets van de grond te krijgen. 

 De Raboclubactie gaat weer van start. Vereningingen kunnen zich nog 
inschrijven tot 14 juni. 

  

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD 
Henk Broeren meldt dat er veel crossmotoren rijden in het Maasheggengebied. 
Als dit overlast veroorzaakt kan dit gemeld worden bij de gemeente 

Ronnie vraagt of de St. Cornelisstraat helemaal open gaat als de straat wordt 
gerenoveerd of dan tegelijkertijd de elektriciteit verzwaard kan worden. De 
werkgroep zal dit (nogmaals) wordt ingebracht bij de gemeente 

6. SLUITING 
Peter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering     
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Slagwerkgroep Vortum-Mullem 
uitgeroepen tot Slagwerkgroep van 
de Maand 

publicatiedatum: woensdag 04 mei 2022 
De maand mei is een mooie maand voor de Slagwerkgroep Vortum-Mullem. Zij 
zijn door de website www.slagwerkinfo.nl namelijk uitgeroepen tot 
slagwerkgroep van de maand! De hele maand zullen zij in het zonnetje staan 
op deze mooie site door en voor alle slagwerkers van Nederland. Natuurlijk 
zullen ook zij hun ritmische kunsten vertonen tijdens het Sing a Long concert 
op 21 Mei. Ben jij benieuwd welke Sing a Long melodieën via de drums de 
zaal in knallen? Kom dan 21 mei naar MFA Knillus te Vortum-Mullem; aanvang 
19.30u. 

 
 

O.N.I. klaar voor het nieuwe seizoen 

publicatiedatum: zondag 08 mei 2022 
Na een lange winterbreak mocht een delegatie van O.N.I. afgelopen zaterdag 
eindelijk weer de wei in. Echter kwam er ditmaal geen bal aan te pas.  Dankzij 
de hulp van de eendagszaken Hermans Kraanwerken BV, Hoveniersfirma 
Jacobs, Betonboer Van Mullekom, Litjens/Peeters Hekwerken, gebroeders De 
Haas groenonderhoud,  
frietbezorger Stevens, machinist Ruhl en koerier Rijn werd sportpark De 
Paardenbloem flink onder handen genomen. Zo zijn er onder meer nieuwe 
ballenvangers geplaatst op veld 2, is het obstakel (lees: grondverhoging 
waardoor de bal niet de goal in kon rollen) op het veld weggehaald en is 

http://slagwerkinfo.nl/slagwerkgroep-van-de-maand/
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hekwerk geplaatst achter de goal zodat de fanatieke aanhang van O.N.I op de 
zuid-tribune op gepaste afstand kan worden gehouden. 

Na deze intensieve dag voor de veelal kantoorpikkie's werd de inwendige 
mens voorzien van heerlijke sapjes en vettigheid. Daarmee is er een mooie 
start voor het nieuwe seizoen gemaakt, zodat het nieuwe veld op vrijdag 10 
juni kan worden geopend tegen FBM'68 uit Maashees. De clubfotograaf was 
weer ter plaatse en heeft bijgaande plaatjes weten te schieten. 
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Wij zoeken U! 

publicatiedatum: woensdag 04 mei 2022 
WIJ ZOEKEN U!!! 

 Wij zoeken enkele vrijwilligers die onze 
buurtbussen willen rijden. 

 Wij de buurtbus vereniging uit Boxmeer zijn 
een enthousiaste vereniging met 35 
vrijwilligers, mannen en vrouwen. 

 Wij rijden met 2 busjes van het ziekenhuis 
via een vaste route naar Venray v.v. 

 Wij doen dit op alle werkdagen. 
 Wij rijden allemaal 4 uur per week. 
 Wij buurten graag met onze passagiers. 
 Wij stoppen overal langs de route om zo klantvriendelijk mogelijk te zijn. 
 Wij rijden met officiele Arriva busjes waar een klein rijbewijs voor nodig is. 
 Wij hebben diverse malen per jaar een leuke activiteit om de groepsbinding te 

bevorderen. 
 Wij proberen onze vrijwilligers op een vast tijdstip te laten rijden. 
 Wij ontvangen met Kerst een mooi pakket. 
Voelt u zich aangetrokken tot het bovenstaande? Neem contact op met: Henk 
Roeffen 0657344320 

 
Het aftellen is begonnen bij VoMuZi! 

publicatiedatum: maandag 09 mei 2022 
Het aftellen is begonnen! Nog een kleine week en dan wordt het Knillus omgetoverd in 
de sfeer van de Rock en Roll tijd. Dit om het 30 jarig bestaan van VoMuZi te vieren. 
Nodig familie en vrienden uit om op zaterdag 14 mei a.s. deze avond niet te missen. 
Om zangers van eigen bodem en regio te zien stralen met nummers uit de musical 
"Grease is the word"  Entree is gratis. Na afloop is er een After Party. 
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Even voorstellen 

publicatiedatum: woensdag 11 mei 2022 
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Samen fietsen op een duofiets! 

publicatiedatum: vrijdag 13 mei 2022 

Wanneer kan ik gebruikmaken van een duofiets? 

Bent u, of kent u iemand, die niet in staat is om zelfstandig te fietsen of niet 
meer durft te fietsen, maar wel wil genieten van ons prachtige dorp en de 
prachtige omgeving? 
Dan kunt u gebruikmaken van een duofiets. 
U zit op de duofiets met zijn tweeën naast elkaar. 
De bijrijder zit veel steviger dan op een ‘normale’ fiets, door onder andere een  
comfortabele stoel en voetfixatie. De duofiets heeft elektrische 
trapondersteuning. 
U kunt de fiets gebruiken om bijvoorbeeld een fietsroute te volgen, een 
boodschap te doen of om iemand te bezoeken. 

Hoe kan ik reserveren? 

Via de pagina www.Vortum-Mullem.info bovenin onder het kopje Informatie 
vind je het menu voor de Duofiets. Onderaan die pagina vind je een kalender. 
De nog beschikbare dagen worden 
weergegeven in groen. Nadat je een beschikbare dag geselecteerd hebt, kun 
je een reserverings-aanvraag formulier invullen. Geef bij de toelichting aan of 
je zelf een begeleider (bestuurder) hebt of dat je graag fietst met een van onze 
vrijwilligers. 
Kies daarna het gewenste dagdeel en verstuur het formulier. Nadat wij 
gecontroleerd hebben of de duofiets én een van de vrijwilligers die dag 
beschikbaar is, krijg je altijd telefonisch een bevestiging van ons.  
Mocht dit alles niet lukken, dan kun je ook reserveren via onze speciale 
Vortum-Mullem SWOGB telefoonlijn : 0485-792013. 
Namens de werkgroep Zorg en Welzijn, dorpsraad Vortum-Mullem 

 

http://www.vortum-mullem.info/informatie/duofiets/
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Sing a Long Nieuwjaarsconcert 

publicatiedatum: woensdag 18 mei 2022 
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Inloopbijeenkomst prostaatkanker 

publicatiedatum: donderdag 19 mei 2022 
Inloopbijeenkomst prostaatkanker 
Vrijdag 3 juni van 14.00 tot 16.00 uur organiseert Maasziekenhuis Pantein 
samen met de ProstaatKankerStichting een inloopbijeenkomst voor mannen 
met prostaatkanker en hun naasten. 

  

De ProstaatKankerStichting is een patiëntenorganisatie door en voor mannen 
met prostaatkanker. Tijdens de bijeenkomst gaat het vooral om het contact 
met lotgenoten. Het delen van ervaringen geeft vaak veel herkenning en 
erkenning, ook voor de naasten. Het thema deze bijeenkomst is ‘Mijn PSA 
loopt op na de behandeling, wat nu?’ 

  

De bijeenkomst vindt plaats in het Maasziekenhuis en is gratis toegankelijk. 
Aanmelden is niet nodig. 

 

Stichting Leergeld 

publicatiedatum: donderdag 19 mei 2022 
Leergeld heeft vorig jaar meer kinderen geholpen die opgroeien in gezinnen 
met geldzorgen. Leergeld is een stichting die actief is in de Gemeente Land 
van Cuijk en is onbezoldigd. We werken met 17 vrijwilligers iedere dag hard 
om nog meer kinderen te gaan helpen. 

Ik wil graag het volgende onder de aandacht brengen en ik hoop dat je ons 
hierbij kan helpen. Wij, Leergeld Land van Cuijk, en een hele actieve 
commissie waaronder Jan van Raaij, Karel van Soest, Tiny Weemen, Antoine 
Walraven en Stan Verhaak gaan een FietsFestival organiseren. Wij willen 
vragen of dat er een advertentie geplaatst kan worden. Het festival heeft geen 
winstoogmerk. We hebben diverse sponsoren die de kosten proberen te 
dekken. Het is GRATIS voor ALLE kinderen uit het Land van Cuijk dus wij 
hopen dat er zoveel mogelijk kinderen mee gaan fietsen of naar de festival 
locaties komen. Hieronder de informatie (zie bijlage voor poster): 

Op zondag 3 juli organiseren wij als Leergeld Land van Cuijk een 
spectaculaire fietsfestival voor ALLE kinderen woonachtig in het Land 
van Cuijk. 
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Er zijn twee fietsroutes in de regio uitgezet, dus altijd wel een punt in de 
buurt waar je kan starten. 
De kinderen die zich inschrijven krijgen  gevulde rugzak met onder 
andere bonnen voor eten en drinken. 
Onderweg kunnen de kinderen meedoen met leuke activiteiten. Er is ook 
gezorgd voor wat lekkers. 
Deze fietstocht is voor ALLE kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 
jaar woonachtig in het Land van Cuijk. 
We hebben ook twee festivals georganiseerd waar de kinderen onder 
andere YouTuber Govert Sweep kunnen ontmoeten, kijken naar een 
goochelaar, rijden in een Formule 1 simulator, maar er zijn ook gezellige 
foodtrucks, een springkussen, leuke DJ’s, prijzen te winnen en nog meer! 
Ons doel is om een onvergetelijke (familie)dag te organiseren én zoveel 
mogelijk aandacht voor onze Stichting Leergeld Land van Cuijk te krijgen 
en zodoende meer kinderen te kunnen helpen. 
Schrijf je vast in want vol is vol! Dat kan eenvoudig 
via www.leergeldlandvancuijk.nl 
We hebben gekozen voor 2 fietsroutes en op die fietsroutes hebben we een 
aantal korte stops en op het event locatie een lange stop. Het is ook mogelijk 
om alleen naar de event locatie te komen en niet deel te nemen met het 
fietsen. 

Fietsroute Boxmeer Sint Anthonis                                         Fietsroute Cuijk Grave Mill 

Hermans en Hermans                                                               Camping ‘t Loo                         

Stuw Sambeek                                                                          Drone vliegen Gassel 

Model vliegclub Columbia                                                         Theater De Tongelaar 

Event locatie De Brink Sint Anthonis                                         Event locatie De Barendonk Beers 
Kort geleden hebben wij van MSD in Boxmeer een prachtige donatie 
ontvangen. Om niet alleen de middelen te ontvangen hebben wij gemeend om 
met de grootste werkgever in het Land van Cuijk een event op te zetten. 
Doelstelling is om zoveel mogelijk naamsbekendheid voor Leergeld te 
genereren. Daarnaast bieden we iets unieks aan (mede door het gratis 
karakter) voor ALLE kinderen uit het Land van Cuijk. Organisatie ligt volledig 
bij Leergeld met ondersteuning van Jan van Raaij, Karel van Soest, Tiny 
Weemen, Antoine Walraven en Stan Verhaak. Ondergetekende is 
hoofdcontactpersoon van alles en we zijn dus met een mooie groep 
vrijwilligers die dit gaan organiseren. 

Voor communicatie en inrichting van het event zoeken we partijen die ons 
kunnen helpen om zoveel mogelijk gezinnen naar het FietsFestival te laten 
komen. 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Leergeld Land van Cuijk 

 

http://www.leergeldlandvancuijk.nl/
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Openingstijden maasziekenhuis 

publicatiedatum: donderdag 19 mei 2022 
Openingstijden Maasziekenhuis op Hemelvaartsdag 
Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) heeft Maasziekenhuis Pantein 
aangepaste openingstijden. Voor spoedzorg is het Maasziekenhuis altijd 24 
uur per dag bereikbaar. 

Op deze dag zijn de poliklinieken en de röntgenafdeling van Maasziekenhuis 
Pantein gesloten. De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en Revalidatie van 
de Sint Maartenskliniek locatie Beugen zijn eveneens gesloten. 

Ook de bloedafnamelocaties van het Maasziekenhuis in het Land van Cuijk en 
Noord-Limburg zijn gesloten. Kijk op www.maasziekenhuispantein.nl voor de 
actuele informatie over de locaties en openingstijden. 

Bedankt voor jullie steun, 

publicatiedatum: donderdag 19 mei 2022 
Nog voordat de deuren geopend werden waren de eerste fans er al. De 
belangstelling was groot bij het 30 jarig bestaan van VoMuZi. Iedereen keek vol 
verwachting uit naar dit muzikale gebeuren. 

De voorstelling begint met een superleuke video van Jan Hendriks. In een prachtige 
witte limousine komen de leerlingen van de Rydell Highschool Class '59 vanaf de 
Pont en 't Spoor aan bij KNILLUS. Een uitbundig weerzien bij het begin van het 
nieuwe schooljaar. De directrice maakt de leerlingen erop attent dat we nu na de 
vakantie er serieus tegenaan gaan. 

"Grease is the word" is begonnen. Dit leuke repertoire viel goed in de smaak bij het 
publiek. Het ging veel te snel. Met de toegift van "Grease Lightning" werd de zaal 
volop betrokken. Een staande ovatie viel het koor olv dirigent Loes Wijnhoven met 
op gitaar Wilma Jakobs, ten deel. 

Na afloop is er nog de Afterparty met de geur van suikerspinnen en popcorn. We 
kunnen terugkijken op een geweldig geslaagd feest. Fijn dat u erbij was. 

Dank aan onze Hoofdsponsors, de sponsors op de flyers en iedereen die het 
mogelijk heeft gemaakt om dit 30 jarig jubileum te doen slagen. 
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Brief Peter Stevens aan 
inwoners Vortum-Mullem 

publicatiedatum: zondag 22 mei 2022 

Vortum-Mullem, 22 mei 2022 
  

Beste inwoners van Vortum-Mullem, 

Om maar met de deur in huis te vallen; ik word per 30 mei 
wethouder in de gemeente Gennep. Voor mij een bijzonder 
interessante en uitdagende stap, maar ook een stap waarover ik heb moeten 
nadenken.  Waarom? Omdat ik bij de laatste gemeenteraadverkiezingen nadrukkelijk 
een beroep heb gedaan op de inwoners van Vortum-Mullem om mij als mede-inwoner in 
de gemeenteraad en nog beter, op de stoel van wethouder te krijgen. Dat 1e is met 
voorkeurstemmen gelukt , dat 2e niet. 

Vol goede moed en met veel energie ben ik aan de slag gegaan in de fractie waar ik 
ook volop gebruik maak van mijn opgebouwde expertise vanuit 7 jaar wethouderschap 
op gebied van o.a. wonen en  ruimtelijke ordening. De raadsfunctie is een compleet 
andere dan die van wethouder. Daar moest ik enorm aan wennen én ik kan vanuit de 
raad minder het verschil maken. Dat valt tegen. 

En toen kwam er een enorme kans voorbij.  De laatste weken is de Gemeente Gennep 
tot een afronding gekomen van het coalitieprogramma tussen de 3 partijen. Het CDA als 
grootste partij moest op zoek naar een nieuwe wethouder, want de huidige wethouder 
had te kennen gegeven er mee te stoppen. Er werd gezocht naar een kandidaat die 
sterk is op woningbouw en ruimtelijke ordening. Zodoende werd ik  benaderd of ik me 
beschikbaar wilde stellen als kandidaat gezien mijn portefeuilles in de voormalige 
Gemeente Boxmeer. Verschillende gesprekken zijn gevoerd en ook is gekeken of er 
mogelijkheden waren om zowel wethouder in Gennep als raadslid in LvC te zijn. Die 
combinatie is niet mogelijk, dus moest ik kiezen.  

Ik heb goed nagedacht, gezien de voorkeurstemmen uit Vortum-Mullem en het 
functioneren met de totale fractie. Maar mijn hart ligt bij besturen en uitvoering geven 
aan het beleid en na lang wikken en wegen heb ik toch gekozen voor mijn bestuurlijke 
hart en dus voor de Gemeente Gennep. Ik blijf me inzetten voor Vortum-Mullem 
ondanks dat ik niet direct verbonden ben aan de raad. Samen met dorpsraad en  alle 
inwoners  kunnen we toch de slagen maken die nodig zijn voor Vortum-Mullem. 

Ik had de behoefte om dit op deze manier met de inwoners van Vortum-Mullem te 
delen.  Heel veel bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Met vriendelijke groeten, 

Peter Stevens  - dorpsgenoot en wethouder gemeente Gennep 
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