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Vieringen in 2022 
 

 
 
Zondag 31 oktober 10.30uur  Allerzielen/allerheiligenviering 
 

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

 
 
 

          

 

    UITNODIGING: 

 

  
Op vrijdag 14 oktober 2022 vieren 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 

 
Deze middag vieren we de Dag van de Ouderen hierbij nodigen we de ouderen van 

Vortum Mullen uit om dit met ons te vieren . 

We doen dit op een ontspannen manier waar we actuele onderwerpen onder de loep 

nemen daar naast zullen we enkele filmpjes en oude foto,s  van Vortum presenteren . 

 

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

Gerard van Kol uit Liessel die ons met zang en muziek zal onderhouden. 

 

Deze middag is kosteloos toegankelijk voor alle ouderen uit Vortum-Mullem 

 

Bestuur KBO afdeling Vortum –Mullem  
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Start repetities toneelseizoen 

publicatiedatum: zondag 04 september 2022 
Morgenavond (maandag 5 september) starten wij weer met onze 
toneelrepetities. 
 
Aanvang: 19:30 uur in De Elsenhof te Sambeek. 
 
Begin november zullen wij het toneelstuk ten tonele brengen. 

 
 

Start kaartverkoop 
voorstellingen VEST 

publicatiedatum: dinsdag 06 september 2022 
 
 
 

Vandaag om 10:00 uur exact start de verkoop van entreekaarten voor onze 
voorstellingen op 6, 11 en 12 november. 
 
Vortums En Sambeeks toneel 
presenteert: 
 
'Een moordweekend' 
 
Een blijspel door Carl Slotboom. 
 
Entreekaarten kosten € 12,- p.p. 
Ga naar: https://vest-toneel.nl/kaartverkoop 
Bron: Vortums En Sambeeks Toneel 
Geplaatst door: David Commandeur 

 

http://www.vortum-mullem.info/
https://toneelvereniging.vortum-mullem.info/
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Stem op Fanfare st Cornelius tijdens 
de RABO clubactie 

publicatiedatum: woensdag 07 september 2022 

 

Bron: Fanfare St. Cornelius 
 
 
 

Stem op VoMuZi 
via Rabo 
Clubsupport   

publicatiedatum: donderdag 08 september 2022 
VoMuZi doet ook mee aan de RaboClubSupport.                               

Van 5 t/m 27 september kun je 3 stemmen uitbrengen via 
www.rabobank.nl/leden/clubsupport of via je Rabo app.  

Ook ons koor kan wat extra financiële steun gebruiken.                   

Wij hopen op vele stemmen. 

Alvast bedankt voor jullie support. 

https://fanfare.vortum-mullem.info/
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WE GAAN WEER BEGINNEN BIJ 
VOMUZI!   

publicatiedatum: donderdag 08 september 
2022 
WE GAAN WEER BEGINNEN! 

Na de zomerstop gaan we weer met 
een frisse start aan de repetities beginnen. 

Heb je ook altijd al willen zingen, kom dan maandag 12 september  van 
20.00-21.30 uur naar KNILLUS om kennis te maken op de 1 ste repetitie na 
de zomerstop. 
Juist nu we gaan repeteren met leuk gevarieerd repertoire voor het 
Korenfestival op 5 november in Ysselsteyn. 

Graag tot ziens! 

 

Opening Carnaval 2022/2023 

publicatiedatum: vrijdag 16 september 
2022 
Biercantus de Boer is Troef 

Locatie: MFA Knillus 

Wanneer: Zaterdag 5 NOV.  

  

Alaaaaaff!!!! 
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Update: KermisKwis 2022 gaat hard! 

publicatiedatum: zondag 18 september 2022 

Update; de inschrijvingen voor de KermisKwis 2022 gaan hard! 
Er zijn nog slechts 2 team inschrijvingen mogelijk en dan zitten 
we helemaal vol. 
Dus wil je nog meedoen met je team, meld je dan snel aan!! 
ps. 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. 
  

Avond vol gezelligheid 
In navolging op edities 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2021 kondigen wij 
met gepaste trots aan de: 

Kermiskwis Vortum-Mullem : editie 2022!! 
Voor degene die er vorige jaren niet bij waren; Wat is de KermisKwis? 
De mannen van Pepe's PubQuiz toeren al bijna 16 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 editie 2022 in Vortum-Mullem. 
Hoe kun je meedoen? 
 Vorm een team van (bij voorkeur) 4 personen. Met dat team speel je de 

kermiskwis vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23 uur.  
 Met parate kennis (dus zonder hulpmiddelen) beantwoord je team de vragen. 
 De rubrieken gaan over diverse onderdelen; voor ieder wat wils dus! 
 Het moet vooral leuk zijn! Het competitie-element komt vanzelf! 

Er valt regelmatig wat te lachen. Is het niet een vraag met een knipoog dan is het 
wel een kwinkslag in de presentatie.  

 We spelen dit jaar weer volledig "analoog"; met antwoordformulieren en pennen 
dus. 

 Na de laatste rubriek volgt de eindstand en de prijsuitreiking 
Inschrijven 
Inschrijven kan door het formulier in te vullen en op Verzenden te klikken. 
Open het formulier via deze link. 
Er kunnen zich maximaal 33 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 

http://forms.office.com/r/FuGtXJk2QW
http://dora.vortum-mullem.info/bestuur/kermiskwis/editie-2022/
http://dora.vortum-mullem.info/bestuur/kermiskwis/editie-2022/
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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. 
Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem 
 

 

 

 

https://dora.vortum-mullem.info/
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Kermis programma 

publicatiedatum: dinsdag 13 september 2022 
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Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem 

https://dora.vortum-mullem.info/
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Rave in the 
Church in MFA 
Knillus 

publicatiedatum: zondag 18 september 
2022 
VORTUM-MULLEM | Eind september viert Vortum-Mullem haar jaarlijkse 
kermis weer. Een kermis die sinds een aantal jaren zeer succesvol nieuw 
leven is ingeblazen met een fris programma én een kermis die sinds 2018 
in MFA Knillus wordt gehouden. Het meest in het oog springende 
onderdeel van de kermis in Vortum-Mullem is ongetwijfeld Ravechurch. 
In het eerste jaar dat de kermis in Knillus werd gevierd – 2018 – zag 
Ravechurch voor de eerste keer het levenslicht. Een event dat haar weerga 
niet kende in de wijde regio. Een Rave-festijn dat in 2018 nog wat sceptisch 
werd bekeken, maar dat op 23 september aanstaande alweer de vierde editie 
beleefd (2020 kon niet doorgaan vanwege Covid). Ravechurch – edition 2022 - 
’The Chapel of Sound’, waarbij zo’n 700 jongeren verwelkomd worden, 
verdeeld over meerdere area’s voor verschillende stijlen binnen de 
hardstylemuziek heeft haar bestaansrecht bewezen! Elk jaar is dit evenement 
aan het groeien, waarbij extra showelementen, meerdere artiesten én een 
lading licht en geluid aanwezig is waarvan de glas-in-lood-ramen flink aan het 
trillen raken. Met veel vrijwilligers vanuit het dorp wordt keihard gewerkt om 
meer bezoekers dan inwoners te mogen verwelkomen voor één avond; en met 
succes. Het dorp is flink op de kaart gezet, waarbij jongeren van omliggende 
dorpen enthousiast geraakt zijn om een bezoek te brengen aan Vortum-
Mullem.  

Speciaal anthem – wereldprimeur! 
Ook dit jaar mag Ravechurch vijftien artiesten ontvangen, waarbij één act uit 
een heuse live-show zal bestaan. Hierbij zal een DJ/Producer zijn handen 
ineen slaan met een vrouwelijke vocalist en daarmee diverse nummers ten 
gehore zullen brengen. Waarbij één nummer centraal zal staan: het Anthem; 
Scabtik & Miriam Romeyn - Pray For Us (Official Ravechurch Anthem 2022). 
Dit nummer is speciaal gecreëerd voor dit eendaagse evenement en zal 
wereldwijd uitgebracht worden op verschillende muziekplatformen zoals 
Spotify door een bekende platenmaatschappij in de hard dance. Het eerste 
echte nummer, gemaakt voor het Ravechurch-evenement van het ‘piepkleine’ 
Vortum-Mullem, te beluisteren vanaf vrijdag 23 september 2022. 
Bron: https://www.kliknieuws.nl 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem 

 

https://dora.vortum-mullem.info/


11 

 

De laatste week is in gegaan om te 
stemmen! 

publicatiedatum: dinsdag 20 september 2022 
Van 5 tot en met 27 september kun je je 
stem uitbrengen voor de Plekkers. Op naar 
een carnaval met op carnavalszondag een 
nieuwe prinsenwagen vol goeie muziek!  

Bron: De Plekkers 
Geplaatst door: Ilse Lamers-Fleuren  

 
 

Yoga in Vortum-Mullem 

publicatiedatum: woensdag 21 september 2022 
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: “ thuis komen bij jezelf .“   

Wij zoeken nog enkele enthousiaste deelnemers. 

U mag gratis 2 proeflessen volgen, voor je besluit deel te nemen. 

Voor info kunt U bellen met: 

Camilla Brouwer Docente Yoga 06 – 12947139 

Gerdien Denen Contactpersoon SWOGB   06 - 24353703 

 

https://deplekkers.vortum-mullem.info/
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Verloren Gouden Ring 

publicatiedatum: woensdag 21 september 2022 
Verloren Gouden Ring met steentjes erin. 

Hoogstwaarschijnlijk in de buurt van Knillus. 

Marietje Dammers 

Sint Cornelisstraat 35 

5827ak Vortum mullem 

Tel. 0485 - 572276 

Samen aan de wandel 

publicatiedatum: woensdag 21 september 2022 
Samen aan de wandel met vcBrabant en 
Sociom 
Vitaliteitscentrum Brabant in Vierlingsbeek staat voor ontmoeten en verbinden 
en heeft hiervoor in Sociom een waardevolle partner gevonden. Voor de aftrap 
van deze samenwerking organiseren ze vanaf maandag 19 september: 
“Samen aan de wandel”. Iedere maandag om 9 uur start een wandelgroep (in 
opstart met begeleiding vanuit Sociom) die een ronde maakt van ongeveer een 
uur met aansluitend een kop koffie of thee in het vitaliteitscentrum. Gewoon 
gezellig, gezond, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk!  

Meer informatie? Neem contact op met Linda Custers tel. 06 89973501 of e-
mail lindacusters@sociom.nl. 

 
Sociom 

publicatiedatum: woensdag 21 september 2022 
VVN Cuijk brengt activiteiten onder bij Sociom 
  

Per 1 oktober worden de diensten van de Stichting voor Vluchtelingen en 
Nieuwkomers (VVN) Cuijk voortgezet door welzijnsorganisatie Sociom. 

  

mailto:lindacusters@sociom.nl


13 

 

 VVN werkte al langer samen met Sociom, maar alleen in de voormalige 
gemeente Cuijk.  Karel Janssen (voorzitter VVN Cuijk): “De dienstverlening 
van VVN is bij Sociom in goede handen. Op deze manier kan Sociom onze 
diensten, zoals het taalcoachproject en het sociaal-maatschappelijk spreekuur, 
voortzetten en verbreden voor alle vluchtelingen in de nieuwe gemeente Land 
van Cuijk.” 
  

Sociom zet zich in voor een samenleving waarin mensen zich thuis voelen, 
kansen krijgen én pakken. Vluchtelingenwerk is daar een belangrijk onderdeel 
van. “Daarom was het voor Sociom ook geen moeilijke keuze om de diensten 
van VVN over te nemen, want deze sluiten hier perfect bij aan. Op deze 
manier gaan de mooie initiatieven van VVN niet verloren en kunnen we als 
Sociom de vluchtelingen en nieuwkomers in Land van Cuijk nóg beter van 
dienst zijn bij het verbeteren en ontwikkelen van de Nederlandse taal”, aldus 
Roland van der Heijden (directeur-bestuurder Sociom). 
  

Meer weten over vluchtelingen en inburgering bij Sociom? Kijk 
op www.sociom.nl/vluchtelingen 
  

 
 

http://www.sociom.nl/vluchtelingen
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