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Vieringen in 2022 
 

 
 

Intenties kunnen bij het Parochiehuis in Boxmeer door gegeven worden. 
Telefoon: 0485 573277 
 
 

 

 

Beste leden naast de wekelijkse activiteiten hebben we in de 

zomer maanden op de kalender staan : 

 

Vrijdag 22 juli :  Met 60  PLUS aan tafel aanvang 16.oo uur de kookgroep 

zorgt weer voor een heerlijk 3 gangen menu . 

 

Vrijdag 19 augustus : Brengen we een bezoek aan het klooster en de tuin van 

de Kruisheren in Sint Agatha we vertrekken per auto om 13.15 uur van af het 

Knillusplein wil je mee gaan dan graag opgeven voor 1 augustus bij Henk 

Broeren 0485 575818 of mobiel 06 20645897 we zijn rond 17.00 uur weer in 

Vortum . 

 

Donderdag 25 augustus : Fiets/auto bedevaart naar Kevelaar deze dag word 

na 2 jaar uitstel weer opgepakt in samenwerking met Vierlingsbeek en 

Maashees van uit Vierlingsbeek vertrekken we rond het middag uur word er 

onderweg gegeten als we in Kevelaar aankomen word er eerst een kaars 

aangestoken en een gebed voor de  overleden leden .Daarna kan men de 

middag zelf invullen met een bezoek een museum,winkel of een terrasje op de 

terug weg word nog gestopt voor een hapje te eten , Het programma en tijden 

krijg je bij opgave bij Henk Broeren . 

 

Vrijdag 26 augustus : Met 60 PLUS aan tafel aanvang 16.00 uur . 

 

Woensdag 14 september : Sociaal Culturele Dag KBO Land van Cuijk in de 

ONS van juni was een folder bijgevoegd met een programma van deze dag ,  

er geld wie er het eerst aanmeld ook het eerst in aanmerking komt voor een 

toegangskaartje vol is vol .Geef als je aan deze dag wilt deelnemen zo snel 

mogelijk op bij Riet Swinkels 06 37444083 bij opgave graag de kosten 30 

euro per persoon contant te voldoen .  
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www.Vortum-Mullem.info 
 

 publicatiedatum: zondag 29 mei 2022 

 

 

 

Zoekplaatje is een schoolfoto deze keer. Welke school en waar is dit? Aan de 
kleding te zien is het al een poos geleden. Wie herkent zichzelf? A22233 

De tweede foto in het bos is Scouting A20630. Wie weet waar en wanneer? 

Als u het weet, geef ons een berichtje. Denk niet dat een ander het wel doet 
want dan horen we niets. Help ons met het benoemen van foto’s waarvan we 
niet weten hoe of wat. 

Blijf kijken en zoeken op de site. Mocht u vragen hebben, stuur een mail en u 
krijgt zsm antwoord. 

Nieuws van de Oude Schoenendoos: na drie keer uitstel gaat het echt 
gebeuren. De tentoonstelling die we wilden houden ter gelegenheid van 75 
jaar vrijheid in 2020 verandert nu in: 40 Jaar Oude Schoenendoos. 

Datum 12 en 13 november in de kerk. We zijn bezig met de voorbereidingen 
om er iets moois van te maken. We houden u op de hoogte. 

http://www.vortum-mullem.info/
https://www.vortum-mullem.info/images/1000x0/oude-schoenendoos_2.jpg
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Geen Dorpsraadvergadering 6 juni 

publicatiedatum: zaterdag 04 juni 2022 
Op maandag 6 juni zal er geen dorpsraadvergadering zijn omdat het dan 2 
Pinksterdag is. 

We schuiven alles door naar de volgende maand, maandag 4 juli.  

Graag tot dan en fijne Pinksteren 

Peter van Bree, voorzitter 

 

Uitnodiging 55-jeugd jubileum 

publicatiedatum: donderdag 09 juni 2022 
  

Hallo oud jeugdprinsen/prinsessen/adjudantes 
Het is alweer 55 jaar geleden dat de jeugdcarnaval is 
opgericht in Vortum-Mullem. 

Tijd voor een feestje dachten wij en wel op Zaterdag 9 
juli 2022 in MFA Knillus, 

St. Cornelisstraat 18 te Vortum-Mullem. 

’s Avonds nodigen we alle oud 
jeugdprinsen/prinsessen/adjudantes uit om dit samen met ons te vieren d.m.v. 
een hapje en drankje en kun je helemaal los gaan tijdens onze karaoke avond. 

Heb jij ooit in het jeugdtrio gezeten? Dan nodigen wij jullie graag uit voor 
deze avond! 
Geef je op voor 1 juli 2022 via de mail naar: 

jeugdcideplekkers@gmail.com 

Graag erbij vermelden in welk jaar je in het trio hebt gezeten. 

Groetjes de jeugdcommissie van 

CV de Plekkers Vortum-Mullem 
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FBM '68 maatje te groot voor O.N.I. 
ondanks voorsprong 

publicatiedatum: 
zaterdag 11 juni 2022 
VORTUM-MULLEM | 
O.N.I. heeft de eerste 
wedstrijd van het 
nieuwe seizoen niet 
weten om te zetten in 
een overwinning. 
Friet Boys 

Maashees was op een druk bezocht Sportpark de Paardenbloem met 1-5 
te sterk. 
De thuisploeg verscheen met drie nieuwe gezichten in de basisopstelling. 
Janick Jacobs en Erik de Wolf maakten hun debuut in het shirt van O.N.I. en 
Erik Jenniskens deed als gastspeler mee. O.N.I. begon met de volgende elf 
spelers: Thomas Massop; Janick Jacobs, Dave Jacobs, Dennis Rühl, Patrick 
Jacobs; Chielian Jacobs, Tom Derks van de Ven, Erik Jenniskens; Guido 
Hermans, Erik de Wolf en Koen van Gaal. John Hendriks en Dennis van den 
Hoven begonnen op de bank. 

Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Jack Hermens, die deze avond 
de VAR niet hoefde te raadplegen, waren beiden ploegen in evenwicht. F.B.M. 
'68 loerden met steekballen terwijl O.N.I. vooral de lange bal hanteerde. Na 
een tactische inzicht van Guido Hermans om het veld verlaten (hij moest voor 
de wedstrijd al vol aan de bak om de lijnen te trekken), kwam John Hendriks 
binnen de lijnen. Binnen de kortste keren was het ook raak. Aan de 
rechterkant ontving hij de bal en plaatste de bal van afstand perfect over de 
uitgekomen doelman heen: 1-0. Daarna zette F.B.M. '68, die deze avond een 
flinke verjongingskuur hadden ondergaan, een tandje erbij en kreeg het grote 
kansen waaruit voor rust ook de 1-1 en 1-2 viel. 

Na rust was O.N.I. niet meer bij 
machte om de wedstrijd om te 
buigen. Tom Derks van de Ven 
en Erik Jenniskens deden nog 
een poging van afstand, maar 
zonder succes. Aan de andere 
kant vielen nog drie treffers 
waaronder een prachtige stift 
over doelman Thomas Massop 
waardoor de wedstrijd eindigde 
in 1-5.  
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