
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 
KBO nieuws  ...........................................................................  2 
Look good feel better  ..............................................................  2 

KBO kerstviering  ....................................................................  3 
KBO jaarplan  .........................................................................  4 
Vortum-Mullem.info  ...............................................................  5 

 
 

 

 
 

December 2022 

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

 

 
 

Jaargang…..  40 

Nummer ….. 12 



2 

 

Vieringen in 2022 
 

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

KBO   Nieuws 
 
December is de laatste maand van het jaar een maand die vol staat van 
feesten en vieringen de kerstviering van de kbo is 16 december aanvang 
is 14.00 uur alle leden krijgen een uitnodiging in de bus . 
 

Het kookteam zal het jaar feestelijk afsluiten met een 4 gangen menu de deelnemers 
worden uitgenodigd om 23 december om hier van te genieten de aanvang is een half uur 
eerder dan normaal . 
 
In dit blad vindt u ook de jaaragenda 2023 we hebben weer geprobeerd een zo gevarieerd 
mogelijk programma samen te stellen als er behoefte is aan meer activiteiten zo als een 
fiets of wandel middag  ook een keer kienen is mogelijk dan horen we dit graag en zullen 
dit bij voldoende deelnemers in plannen . 
 
Het bestuur wenst allen fijne kerst en een gelukkig en gezond 2023. 
 

Look good feel better: ‘Ik keek in de spiegel en herkende mezelf weer’ 

Dit is een van de vele mooie reacties op de workshop Look good feel better in 
Maasziekenhuis Pantein. De workshops wordt georganiseerd door de Stichting Look Good 
Feel Better voor patiënten met kanker die in het Maasziekenhuis behandeld worden.  
Meer zelfvertrouwen 
Een goed verzorgd uiterlijk geeft meer zelfvertrouwen. Dat geldt voor gezonde mensen, 
maar zeker ook als je ziek bent. En als je er goed uitziet, voel je je vaak ook beter. Dat is 
precies het doel van de workshop, mensen een goed gevoel geven en ze ondersteunen bij 
hun uiterlijke verzorging zodat ze weer meer zichzelf kunnen zijn.  
Mooie reacties 
De deelnemers zijn enthousiast over de workshop: ‘Feel good was even werkelijkheid’ en 
‘De tijd vloog voorbij, erg goed voor de afleiding’. De aanwezigheid van een haarwerker en 
visagisten en de tips en adviezen om zelf aan de slag te gaan met cosmetica worden 
enthousiast ontvangen. De sfeer tijdens de workshops is ontspannen en deelnemers vinden 
een luisterend oor bij elkaar. 
Vrienden van het Maasziekenhuis 
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Het organiseren van de workshops Look good feel better is mede mogelijk dankzij een 
bijdrage van de Vrienden van het Maasziekenhuis. 

Voor meer informatie over de Stichting Look Good… Feel Better en de workshops: 
www.lookgoodfeelbetter.nl.  

 
 
 

 

 Uitnodiging : Kerstviering KBO 
                                                    

 

 

Kerstviering voor de leden VRIJDAG  16 december 2022 

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 Wens ambulance Brabant ] 

  

                                         Optreden Mia Dekkers uit Overloon 

 

                                         Trekking loterij  

 

                                         Sluiting door de voorzitter 

 

 

Wij wensen allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2023 

 

Bestuur KBO afd. Vortum Mullem 

 

 

http://www.lookgoodfeelbetter.nl/
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KBO  Vortum Mullem  jaarplan 2023 

 

 
Januari  27    Met 60 Plus aan tafel         16.00 uur 

 

Februari   24      Met 60 Plus aan tafel                   16.00 uur     

 

Maart         02       Bedevaart Smakt                         14.30 uur 

                    17      Jaarvergadering                           14.00 uur 

                    24      Met 60 Plus aan tafel                      16.00 uur 

        

April           21       Met 60 Plus aan tafel                 16.00 uur 

 

Mei             11      Bezoek bakkerij Arts Ottersum      14.00 uur 

                   26      Met 60 Plus aan tafel                        14.00 uur       

  

Juni            23     Met 60 Plus aan tafel               16.00 uur  

 

Juli             08      Boerenbond museum Gemert       13.00 uur 

                   28    Met 60 Plus aan tafel                          16.00 uur 

 

Augustus    24      Fiets dag tocht naar Kevelaar 

                    25      Met 60 Plus aan tafel                   16 .00 uur 

 

September  29      Met 60 Plus aan tafel                  16.00 uur 

 

Oktober     13      Dag van de ouderen                    14.00 uur 

                   27      Met 60 Plus aan tafel                    16.00 uur 

 

November  17     Kienen                                          14.00 uur 

                    24     Met 60 Plus aan tafel                    16.00 uur 

 

December  15      Kerstviering                                   14.00 uur 

                   22      Met 60 Plus aan tafel                    15.30 uur           

 

Wekelijks: 

Maandag        Bewegen voor ouderen               14.00 uur 

Dinsdag          Jeu de boules                                    13.30 uur 

Woensdag      Soos ,kaarten                                      13.30 uur 

Donderdag     Yoga                                                  17.45 uur 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Alle stemmers BEDANKT!! 

publicatiedatum: donderdag 27 oktober 2022 
 

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 € 
362,48 mogen ontvangen! 

 
Een heel mooi bedrag waarmee we de nieuwe carnavalswagen kunnen gaan 
voorzien van goede muziek. 

Nu op naar 5 en 6 november de start van het nieuwe seizoen! 

 

 

speelgoed-en kermismuseum 

publicatiedatum: woensdag 02 november 2022 
Open dagen Speelgoed- en Kermismuseum Vortum-Mullem. 

Op zaterdag en zondag  26 en 27 november organiseren we weer eens een 
keer, na lange tijd, een open dag in ons knusse Speelgoed- en 
Kermismuseum. De entree is gratis en de openingstijden zijn op beide dagen 
van 11.00 tot 17.00 uur. We hopen je te ontmoeten om een gezellig babbeltje 
te kunnen maken over onze hobby. Het adres is Luinbeekweg 1 Vortum-
Mullem. 

Er zijn geen buitenactiviteiten. 

Vriendelijke groet, 

Elly en Piet Winkelmolen. 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Het perfecte plaatje, namens de 
redactie van het Plekbuukske 

publicatiedatum: zaterdag 05 november 2022 
Let op het gaat om foto's van februari 2022!! 
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Lunbeekbode 

publicatiedatum: zondag 06 november 2022 
Beste inwoners van Vortum-Mullem, eindelijk is het dan zover,  

de eerste uitgave van de "Lunbeekbode" staat online. Het dorpsblad van 
Vortum-Mullem dat eind 1948 het levenslicht zag. Belangrijkste doel, het 
belangrijkste doel om de band met onze jongens in Indonesie in stand te 
houden. 

Komende tijd zullen wij vaker edities van dit dorpsblad met U delen,  

U vind de Lunbeekbode onder Dorpsblad , Vortum-Mullem toen! 

veel leesplezier, 

Vortum-Mullem Toen  

 

 

Lunbeekbode 3 

publicatiedatum: zondag 20 november 2022 
Voor de liefhebbers, ook Lûnbeekbode nummer 3 staat nu online! 

Nogmaals hoe er te komen: 

Verenigingen --> Dorpsblad Vortum-Mullem --> Vortum-Mullem Toen --> 
Luinbeekbodes. 

Veel leesplezier,  

Vortum-Mullem Toen 
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Welk huis doet er mee aan de 
adventskalender Vortum-Mullem! 

publicatiedatum: maandag 14 november 2022 

Wat is het idee? 

Deelnemende bewoners versieren hun huis, raam of deur. 
Op deze manier wordt ons durpke in de dagen voor Kerst dus steeds mooier 
versierd / verlicht. 
Het idee is dan dat er in de avond door de straten gewandeld kan worden om 
te kijken naar de versieringen. 
Hiervoor zoeken we 24 bewoners van huizen die hieraan mee willen werken. 
De versiering mag heel divers zijn. Enige praktische voorwaarde is dat de 
versiering wel vanaf de straat te zien moet zijn.  

Bij vragen kun je terecht bij Tiny Lamers of Linda van Raaij.  

Aanmelden graag vóór 18 november via de mail:  
adventskalender@vortum-mullem.info 
 
 
 

 
 
 

mailto:adventskalender@vortum-mullem.info?subject=Aanmelding%20Adventskalender
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VoMuZi Kerststerren/Appelactie 

publicatiedatum: woensdag 16 november 2022 
Op 10 december komt VoMuZi bij U aan de deur voor haar jaarlijkse 
Kerststerren- en Appel actie. 

Vanaf 11:00 uur kunt U ons verwachten. 

Steun ons koor en koop een zeer mooie Kerstster en/of heerlijke appels. 

Ook in deze tijd is afstand op gepaste wijze. 

 
 

Vortum-Mullem Gasvrij 

publicatiedatum: zaterdag 19 november 2022 
Gemeente Land van Cuijk zoekt enkele dorpen om als pilot te dienen in haar 
streven om de hele gemeente in 2050 gasvrij te hebben. 

Vortum-Mullem is een van de dorpen in de gemeente dat in het verleden al 
heeft bewezen veel te kunnen bereiken met samenwerking onder inwoners.  

Dit is ook een van de redenen dat de gemeente de dorpsraad voor dit project 
benadert heeft. 

De dorpsraad wil daarom peilen of er voldoende belangstelling is om een 
werkgroep te formeren om deze pilot vorm te kunnen geven. 

Nadere informatie vind je in de bijlage. 

Is je interesse gewekt? 

Neem gerust contact op met Peter van Bree of een ander lid van de Dorpsraad 
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Buitenopslag KNILLUS&Univé 

publicatiedatum: zondag 20 november 2022 
MFA KNILLUS heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om een 
buitenopslag aan de achterzijde te realiseren. Een buitenopslag bestemd voor 
opslag van zaken van een aantal gebruikers én van KNILLUS zelf.  Een aantal 
vrijwilligers is heel actief geweest om dit te realiseren. Om het financieel 
mogelijk te maken heeft KNILLUS een aantal fondsen benaderd. 1 van de 
fondsen die stevig heeft bijgedragen is het UNIVE buurtfonds (zij droegen 
maar liefst 10.000 euro bij). Zij hebben ook een item op haar site geplaatst 
over de realisatie van deze buitenopslag. 

Zie hieronder de tekst, of klik op: Buitenopslag MFA KNILLUS (unive.nl) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Buitenopslag MFA KNILLUS 

Het dorp Vortum-Mullem in Noord-Brabant telt ruim 750 inwoners. De lokale 
multifunctionele accommodatie MFA KNILLUS is een groot succes. Zelfs zo 
groot, dat de betrokken verenigingen meer opslagruimte nodig hadden. Het 
Buurtfonds droeg hier financieel aan bij. 

 

Wie zijn wij?  

Stichting MFA KNILLUS Vortum-Mullem bestaat uit een zevenkoppig bestuur 
en vele vrijwilligers die zich inzetten. Er zijn diverse werkgroepen die allemaal 
bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp en de exploitatie van MFA 
KNILLUS.  
 
In 2012 nam Vortum-Mullem zelf het initiatief om de leefbaarheid en 
zelfredzaamheid te vergroten. Het doel is om het een leuke plek te laten zijn 
voor jong en oud om te wonen. Vanuit deze gedachte is een kerkgebouw 
gekocht dat leeg zou komen te staan, wat MFA KNILLUS werd bij opening in 

https://www.unive.nl/over-unive/buurtfonds/buitenopslag-mfa-knillus
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2018. In dit dorpshuis gebeurt nagenoeg alles wat er aan activiteiten 
plaatsvindt in het dorp.  

Ons verhaal  

MFA KNILLUS is grotendeels door de inwoners zelf gebouwd. Er zitten heel 
wat vrijwilligersuren in, ruim 30.000 inmiddels. Alle functies die je zou 
verwachten zijn er te vinden: para-commerciële horeca, verenigingsleven en 
alles rondom rouw, trouw, feesten en partijen van bewoners. Het is écht het 
kloppend hart van het dorp.  

Naast het MFA werd er een park met jeu-de-boules-baan aangelegd en het 
dorpsplein werd opnieuw ingericht inclusief een bruisend terras . Vanwege het 
succes van het dorpshuis ontstond er echter een tekort aan opslagruimte voor 
de verenigingen. De toneelclub, de fanfare, de zanggroep, de biljartclub, etc.: 
iedereen kan er gebruik van maken binnen KNILLUS en de ruimte raakte op. 
Dat is in eerste instantie opgelost met een zeecontainer, maar dit is tijdel ijk en 
verre van ideaal .  

De achterkant van het MFA uitbreiden met een buitenopslag is een structurele 
oplossing. Daar is een plan voor gemaakt, zodat er een goede buitenopslag 
kan komen. Goed beschut en optimaal gebruik makend van de beschikbare 
ruimte.  

Wat vindt de buurt van jullie initiatief?  

Er zijn wel meer dan 80 vrijwilligers actief voor MFA KNILLUS. Dat is meer dan 
10% van het dorp. Dit geeft wel aan hoezeer dit leeft binnen de gemeenschap. 
Het gebouw staat middenin het dorp, daar is het hele dorp heel blij mee. Nu 
met de buitenopslag wordt dat alleen maar beter. Iedere uitbreiding en 
verbetering wordt met gejuich ontvangen. We krijgen heel positieve feedback.   

Hulp van het Buurtfonds  

Nadat we online een aanvraag hebben gedaan bij Univé Buurtfonds, hebben 
we heel prettig contact gehad. Een aantal keren hebben we per telefoon extra 
uitleg gegeven over onze plannen. Het aanvragen ging heel simpel, het 
mailcontact daarna was heel snel. Verder kwam Univé over als een echt 
betrokken partij. Toen Univé de toezegging deed, wisten we zeker dat we écht 
aan de slag konden met ons project. Vanaf dat moment zijn we materiaal gaan 
kopen. Daarom waren we heel blij toen we dit hoorden.  

Om ons project te kunnen financieren, is er een flinke bijdrage gedaan door 
ondernemers uit het dorp door actief mee te werken én door vrijwilligers die 
hun vrije tijd investeerden. Daarnaast hebben we diverse fondsen, waaronder 
Univé Buurtfonds, benaderd voor een bijdrage. Het Buurtfonds droeg € 10.000 
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bij. Omdat het een maatschappelijk betrokken lokaal project is, dat bijdraagt 
aan een fijne leefomgeving, hebben we een donatie toegewezen gekregen.   

Plannen voor de toekomst  

Stilstand is achteruitgang bij initiatieven die gaan over leefbaarheid. Daarom 
zijn er altijd nieuwe plannen. We willen de kritische randvoorwaarden voor een 
fijn dorp in stand houden. Voor alle verenigingen willen we er zijn. We 
investeren volgend jaar stevig in AV-middelen en verlichting, maar ook in de 
parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn we bezig met verdere verduurzaming 
van het pand en het verder optimaliseren van ons terras.  

Contact  

Neem voor meer informatie contact op met  
mfaKNILLUS@vortum-mullem.info – Maarten Ebben.  
Of kijk op https://mfaKNILLUS.vortum-mullem.info/. 

 
 

mailto:mfaknillus@vortum-mullem.info
https://mfaknillus.vortum-mullem.info/
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