
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 2021  .......................................................................  2 

Samen sterk  ...........................................................................  2 
St.Corneliusviering  .................................................................  3 

Centrum mantelzorg  ...............................................................  3 
Oude Schoenendoos  ...............................................................  4 
We gaan er weer voor: Rommelmarkt  ......................................  5 

www.vortum-mullem.info  ........................................................  6 
 

 
 

 

Pas goed op elkaar! 
 

Augustus en September 2021 

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

 

 
 

Jaargang…..  39 

Nummer ….. 08/09 

http://www.vortum-mullem.info/


2 

 

Vieringen in 2021 
 

Zondag 19 september 10.30 uur Corneliusviering 

Zondag 31 oktober 10.30 uur Allerzielen/allerheiligen viering 

Zondag 26 december 10.30 uur 2e kerstdag vierling 

 

 
 



3 

 

St.Corneliusviering 

 
Op Zondag 19 September om 10.30u in Knilles 

Graag nodigen wij U hiervoor uit. Het is een viering waarin veel aandacht is voor 
kinderen. 

Wij vieren het feest van de  H. Cornelius . In vroeger jaren kwamen veel mensen naar 
deze viering om bescherming te vragen voor de kinderen en ook voor het vee en 

gewassen. 
Kinderen kunnen vanaf elke leeftijd mee komen. Graag om 10.15u verzamelen bij 

Knilles  Ze mogen dan een klein emmertje meebrengen wat gevuld wordt met water en 

dat water wordt tijdens de viering gezegend door de pastor. Dat gewijde water geeft 
kracht en laat je groeien. Water is immers een levensbehoefte. Na de viering kun je het 

water mee naar huis nemen. 
 Vanwege Corona mogen er 50 volwassen in de viering zijn. GRAAG ff een telefoontje naar 

het Parochiehuis 0485 573277 als U deze viering bij wilt wonen.  Van dinsdag t/m 
donderdag kun je bellen tot 12u. Kinderen tot 12 jaar mogen zonder opgave meekomen. 

Hopelijk mogen wij U ontmoeten in deze viering die zo echt bij ons Vortum-Mullem hoort. 
Hartelijke Groet. T.v. Bree en D. Fleuren. 
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WE GAAN ER WEER VOOR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezien de huidige omstandigheden mag vanuit de gemeente onder bepaalde voorwaarden  

de rommelmarkt doorgaan.  

 

VERPLICHTE CORONACHECK 

- Een negatieve PCR-test, welke maximaal 24 uur oud is. 

- Een volledig vaccinatiebewijs. 

Dit wordt bij de ingang gecontroleerd. 

 

Parkeren op het terrein van “Van Mullekom bedrijven”.  

Volg de aanwijzingen van de organisatie. 

 

Voor de meest actuele informatie, bekijk Vortum-Mullem.info. 
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Fietspool gemeente Boxmeer van start 

wo 30-06-2021 

Fietspool gemeente Boxmeer van start 

  

Sinds dinsdag 22 juni kunnen inwoners van de gemeente Boxmeer gebruikmaken van een fietspool. 

Hiermee kunnen zij gratis een aangepaste fiets lenen, waaronder een tandemfiets, rolstoelfiets, duofiets 

en binnenkort ook een driewielfiets. 

  

De fietspool is opgericht door Pantein en de gemeente Boxmeer. De aangepaste fietsen staan gestald bij 

Pantein (Madeleine), Velgertstraat 1 in Boxmeer. Reserveren kan gratis per mail via 

fietslenen@boxmeer.nl of telefonisch via 0485-84 6610. 

  

Om de drempel voor de uitleen zo laag mogelijk te houden, is er geen aanvraag of indicatieprocedure 

nodig. Wethouder Willy Hendriks-van Haren: “Onze gemeente biedt prachtige uitzichten en sfeervolle 

locaties om te bezoeken. Zoiets ervaar je juist zo mooi op de fiets. Daarom maken we deze fietspool in 

samenwerking met Pantein gratis en eenvoudig beschikbaar voor al onze inwoners, want wat is er mooier 

dan met je ouders of kinderen een rondje door de gemeente Boxmeer te fietsen?” 

  

De wethouder en wijkmanager Yoni Rijcken openden de fietspool met de allereerste ronde op een van de 

fietsen. Afhankelijk van het gebruik van de fietspool kan het assortiment aan fietsen worden uitgebreid of 

gewijzigd. Hierdoor vormen we een fietspool met een geschikte fiets voor iedereen. 

 
Azc Overloon uiterlijk mei volgend jaar dicht 

za 10-07-2021 

Azc Overloon uiterlijk mei volgend jaar dicht 

  

Gemeenteraad verlengt bestuursovereenkomst met COA niet 

  

De gemeenteraad van Boxmeer stemt unaniem niet in met verlenging van de bestuursovereenkomst voor 

het asielzoekerscentrum in Overloon. Dat betekent dat het azc uiterlijk in mei 2022 gaat sluiten. 

  

De partijen in de raad betreuren dat het zover heeft moeten komen. Ze benadrukken dat  Boxmeer een 

gastvrije en tolerante gemeente is, waar mensen in nood niet vergeefs aankloppen. De fracties voelen 

zich gedwongen om dit besluit te nemen, omdat het Rijk en het COA de afgelopen jaren te weinig hebben 

gedaan om de problemen veroorzaakt door een kleine groep asielzoekers op te lossen. En de raad heeft 

er geen vertrouwen in dat dit nu op korte termijn wel gaat lukken. De raad wil dat er een einde komt aan 

de overlast voor de inwoners van vooral Overloon en Stevensbeek. Hoe spijtig dat ook is voor de 

overgrote meerderheid goedwillende vluchtelingen. 

 

Onvermijdelijk 

Burgemeester Karel van Soest zei goed te kunnen leven met het besluit, dat zich vorige week al 

aftekende in de commissie. Van Soest gaat het besluit aan het COA overbrengen en stuurt het eveneens 

naar de staatssecretaris. 

Aansluitend op het raadsbesluit legde de burgemeester een verklaring af. Daarin schetste hij kort de 

geschiedenis van het azc: de eerste jaren, waarin voorkomende onregelmatigheden steeds beheersbaar 

waren, en de kentering na de komst van vluchtelingen uit veilige landen, waaronder alleenstaande 

minderjarigen. 

Volgens Van Soest is het besluit van de gemeenteraad om te overeenkomst met het COA niet te 

verlengen onvermijdelijk. Daarvoor houdt de Boxmeerse burgemeester het Rijk en het COA 

http://www.vortum-mullem.info/
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verantwoordelijk. Het ministerie en het COA  hielden vast aan het spreidingsbeleid voor de 

overlastgevende asielzoekers en kwamen altijd pas achteraf met maatregelen. Ook wilde en kon het COA 

niet voldoen aan de voorwaarden die de gemeente aan voortzetten van het azc stelde. 

  

 

Domino-effect 

Van Soest waarschuwde voor een domino-effect in ons land. Ook andere gemeenten in ons land met een 

azc hebben twijfels over de aanpak van het Rijk en het COA. “Wanneer meer gemeenten het besluit van 

Boxmeer, en eerder andere gemeenten, volgen, dan hebben het Rijk en het COA een groot probleem dat 

ze helaas dan zelf veroorzaakt hebben”, aldus de Boxmeerse burgemeester. 

  

Gedupeerden 

Van Soest stond verder stil bij de gedupeerden van het falende beleid: de eigen inwoners die de overlast 

aan den lijve hebben ervaren en de echte vluchtelingen, die zich door crimineel gedrag van anderen ook 

in ons land onveilig moeten voelen. In het bijzonder vroeg hij aandacht voor de positie van de vrijwilligers 

uit Overloon en Stevensbeek die zich al jaren belangeloos voor de bewoners van het azc inzetten. Zij 

moeten zich in eigen dorp verdedigen voor hun werk en durven soms nauwelijks te vertellen dat ze 

vrijwilligerswerk doen. “Ik ben daarvan geschrokken en heb persoonlijk veel bewondering en respect voor 

de vrijwilligers en hun werk.” 

 
Notulen dorpsraadvergadering maandag 5 juli 2021 

  
Locatie: Knilllus 

  

Aanvang: 20.30 uur 
  

  

1. Opening 

Peter moet zich verontschuldigen vanwege een hernia. John neemt de taak van Peter over en opent de 
vergadering en heet iedereen van harte welkom 

  

2. Werkgroepen Knillus 
Knillus is weer opgestart. Evenementen die worden georganiseerd moeten voldoen aan de 1,5 meter regels. 

  

Zorg en Welzijn 
Linda meldt dat er nog steeds vrijwilligers worden gezocht voor de commissie Zorg en Welzijn. Verder meldt 

Linda dat er in Boxmeer een pool is opgericht om fietsen te lenen (ook onder de mededelingen). De fiets moet 

dan echter in Boxmeer worden opgehaald. Linda is daarom aan het kijken of het mogelijk is om een fiets 
speciaal voor Vortum-Mullem te regelen. Ze is hierover in gesprek met de gemeente om te kijken of de 

gemeente hierin mee wil werken. 

  

Een tweede idee wat leeft binnen de werkgroep komt vanuit Duitsland. Basis is het idee van de 
adventskalender. In dit geval is er dan 24 dagen voor Kerst elke dag een huis wordt versierd. Bij de huizen 

die zich aanmelden mag elk huis zelf bedenken hoe het huis versierd wordt. Elke dag komt er dan een 

versierd huis bij waar mensen elkaar dan kunnen ontmoeten in de donkere dagen voor kerstmis. Tiny Lamers 
en Linda van Raaij gaan dit voor dit jaar organiseren en kijken hoe het bevalt. 

  

  
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Nieuwe site  

De huidige site van Vortum-Mullem is sterk verouderd en wordt niet veel langer meer ondersteund. Geert van 
Raaij is daarom aan het uitzoeken wat voor opties er zijn voor een nieuwe site met een moderne uitstraling en 

ook een link naar de social media om de jeugd van Vortum-Mullem te bereiken. Hij heeft enkele aanbiedingen 

waaruit een voorkeurspartij is gekozen. Geert zal met deze partij een definitief plan verder uitwerken . 
 

Sint Jans beek 

15 Juli is er een digitale bijeenkomst over de herinrichting St Jansbeek. Inschrijven kan op de site van 

waterschap de Aa; 
 

Fietspool gemeente Boxmeer 

Het is mogelijk om in Boxmeer zonder indicatie een zorgfiets (tandem, duofiets, rolstoelfiets of driewieler) te 
lenen; 

 

Afscheidstoer Burgemeester van Soest 
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Elk dorp krijgt een datum om een afscheidsbijeenkomst in het eigen dorp te organiseren. Voor Vortum-Mullem 

is 4 december gepland. Peter van Bree gaat kijken of hij de datum kan verzetten. We zoeken dan nog een 

team om de bijeenkomst verder te organiseren 
  

              

4. Rondvraag/bewoners aan het woord 
Henk Broeren meldt dat er nog steeds geen invalide parkeerplaats is bij Knillus. 

  

Ligi meldt dat er in de St.Hubertus ook een bloemenweide is. Waarschijnlijk de uitgroei van wat er vorig jaar 
is ingezaaid. 

  

                                          

5. Sluiting 
John bedankt iedereen voor de aanwezigheid. In augustus is er vanwege de vakantieperiode geen 

dorpsraad.   

 
O.N.I. onderuit tegen F.B.M. '68 

zo 11-07-2021 

MAASHEES | Zaterdag 10 juli mocht O.N.I. na bijna een jaar weer 

opdraven in het vertrouwde tenue voor de derby der cafévoetbal van de 

gemeente Boxmeer tegen F.B.M. '68 uit Maashees. De ploeg van coach 

Guido Stevens kon helaas een nederlaag in stadion De Vetbak niet 

voorkomen: 3-0. 

 

O.N.I. kon ditmaal niet beschikken over vedettes als Sam Litjens, die nog helemaal in de wolken was van 

zijn transfer naar De Zwaluw, en Stefan Hermans, die de delta-variant ging opzoeken in het buitenland. 

Daarentegen maakte Koen van Gaal zijn debuut voor het Vortumse café-team. Zijn talent werd ontdekt 

toen hij achter de schapen aan het rennen was. O.N.I. begon met de volgende opstelling: Thomas 

Massop; Guido Hermans, Dave Jacobs, Thomas Rijn, Lucas Peeters; Chielian Jacobs, Tom Derks van de 

Ven, Bram Oteman; Nick van Mullekom, Wout Loenen en Patrick Jacobs. Invallers waren ditmaal de 

gebroeders Van Gaal, die nog moesten ontnuchteren van een heftige avond.  

 

 

De wedstrijd was amper begonnen of de bal werd na een 

diepe bal van F.B.M. '68 door de aanvaller langs de 

uitkomende Thomas Massop geschoven. Ook daarna waren 

de kansen voor F.B.M. '68 en werd nog een Maashese goal 

afgekeurd door onze oplettende vlagger Guido Stevens. 

O.N.I. ging de rust in met een 2-0 achterstand na een 

kluts-goal. Tussendoor was Tom Derks van de Ven dichtbij 

een treffer, maar de middenvelder schoot rakelings over. 

 

Na rust kwam O.N.I. iets meer aan aanvallen toe door de 

inschuivende Thomas Rijn, maar grote kansen volgden er 

echter niet. Aan de andere kant zorgde de behendige 

aanvaller van F.B.M. '68 voor de 3-0 met een heel fraai 

schot in de bovenhoek. Met verschillende reddingen voorkwam Thomas Massop een grote uitslag op het 

scorebord en bleef het bij 3-0. Ondanks de nederlaag smaakte de biertjes op het veld en in Knillus er niet 

minder door.  Op 24 juli staat alweer de volgende wedstrijd op het programma, dan zal er worden 

opgenomen tegen FC 't Veule. 

 

Van de clubreporter ter plaatse 
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Vortumse meiden gezocht! 

wo 28-07-2021 

Hallo meiden van Vortum!! 

 

We hebben helaas een heel rustig jaar achter de rug maar hopen komende november toch weer carnaval 

te kunnen gaan vieren en daar horen de dansmariekes natuurlijk ook bij! We zijn  op zoek naar nieuwe 

enthousiaste meiden.   

Als je van de basisschool af bent (in november 2021) en zin hebt om sportief bezig te zijn met de 

carnaval, meld je dan NU aan!! 

  

Dit kan via mijn e-mailadres: i_fleuren@hotmail.com 

  

Graag reageren vóór 3 september zodat we op tijd voor het nieuwe seizoen kunnen beginnen met 

trainen. 

Het trainen zal snel na de zomervakantie starten.  

  

Ik zie uit naar jullie reacties! 

  

Namens het bestuur van CV De Plekkers, 

Ilse Lamers-Fleuren.  

 

 

 

Oproep vrijwilligers duofiets Vortum-Mullem 

ma 12-07-2021 

Beste inwoners van Vortum-Mullem, 

 

vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn in samenwerking met 

onze Dorpsraad en de gemeente Boxmeer zijn we momenteel 

gezamenlijk de mogelijkheden aan het verkennen om een 

duofiets aan te schaffen en (gratis) beschikbaar te stellen voor 

de inwoners van Vortum-Mullem. 

 

Je zit bij een duofiets naast elkaar op de fiets waarbij de 

hoofdbestuurder de mogelijkheid heeft om te remmen en te 

sturen terwijl de bijrijder wel lekker kan meetrappen en in 

beweging kan blijven. De meest voorkomende vorm van deze 

fiets is dat deze als elektrische duofiets wordt uitgevoerd zodat u heerlijk ondersteund wordt tijdens het 

fietsen en gemakkelijker afstanden kunt afleggen. 

Het is daarmee dan dus prima mogelijk om samen met iemand die bijvoorbeeld minder mobiel is, onze 

mooie omgeving van de Maasheggen te verkennen te fiets. Zo kunt u er samen heerlijk op uit gaan.  

 

Om dit goed te kunnen organiseren en faciliteren zijn er enkele randvoorwaarden waaraan we moeten 

voldoen. 

 

Wij zijn nu op zoek naar vrijwilligers die deze duofiets zouden willen beheren. 

Denk daarbij aan het zorgdragen dat de duofiets klaar staat op het moment dat iemand deze wil lenen en 

daarbij de benodigde instructies geeft. En dat bij retour gecontroleerd wordt of de fiets nog in orde is. 

 

Daarnaast zoeken we een ruimte waar de duofiets veilig gestald kan worden als hij niet 

gebruikt wordt. 

 

Graag horen wij wie er eventueel ruimte beschikbaar wil stellen en/of wie dit mooie nieuwe project in 

Vortum-Mullem zou willen ondersteunen als vrijwilliger. 

 

Mail dan even je reactie naar Linda@van-Raaij.nl 

of bel me (graag in avonduren) via 06-20808901 

mailto:Linda@van-Raaij.nl
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Namens de werkgroep Zorg en Welzijn Vortum-Mullem, 

Linda van Raaij 

Laatste repetitie Fanfare St Cornelius 

za 24-07-2021 

 

Afgelopen donderdag was de laatste repetitie voor de zomervakantie. Traditiegetrouw 

het moment om de geslaagden aan de muziekschool hun diploma uit te reiken en nog 

even extra in het zonnetje te zetten. Daarnaast ook een moment om enkele 

muziekstukken ten gehore te brengen. Dit alles in een ontspannen sfeertje. Voor de 

blokfluiters, olv Marjan Versteegen, is het vaak het eerste optreden dat zij uitvoeren 

voor een publiek. Ontzettend knap dat zij hun muzikale klanken al ten gehore brengen. 

Ook het opleidingsorkest, olv Frank van Wely, liet van zich horen, zij speelde nummers 

zoals de Slapstick show waarin de leden van het opleidingsorkest niet alleen laten 

horen hoe ze op hun muziekinstrument kunnen spelen maar ook hoe ze een mooi 

deuntje kunnen fluiten. Natuurlijk brachten de jeugdslagwerkgroep, olv Frank van 

Wely, en de fanfare, olv Henk Houben, ook een aantal nummers ten gehore. Al met al was het een 

gevarieerde muzikale avond. 

 

De volgende diploma’s werden uitgereikt: 

  

Blokfluit diploma: 

Liz Bakker 

Julie Ebben 

Nimm van de Groes 

Merel Kamminga 

  

Diploma A: 

Anne Jakobs op de Sopraan Saxofoon 

Femke van Bree op de Alt Saxofoon 

Rick Willems op de Trombone 

  

Diploma B: 

Luc Jakobs op de Trombone 

Gijs Achten op de Bugel 

  

Nogmaals allen van harte gefeliciteerd! 

  

(Foto’s staan in het fotoalbum) 

 
Ook al de moeite om in de agenda te noteren: 

12 September Rommelmarkt bij Knillus 

09 Oktober Concert in Knillus ism Fanfare Eendracht Maakt Macht uit Heijen 
08 Januari 2022 Nieuwjaarsconcert in Knillus 

 
Effectief O.N.I. wint op bezoek bij FC 't Veule 

zo 25-07-2021 

YSSELSTEYN | Twee weken na de nederlaag tegen F.B.M. ’68 mocht 

O.N.I. zich revancheren tegen FC ’t Veule. De wedstrijd werd door 

omstandigheden gespeeld in Ysselsteyn. Na 70 minuten spelen nam 

O.N.I. de volle buit terug naar Vortum: 0-2. 

 

Guido Stevens was koelbloedig voorafgaand aan de wedstrijd: "We gaan dat varkentje veulentje wel even 

wassen!", aldus de coach tegenover de aanwezige pers waaronder Vortum TV. Na een kleine vertraging 

waren de spelers net op tijd aanwezig voor de match. O.N.I. trad ditmaal aan in de volgende opstelling: 

Thomas Massop; Teun van Gaal, Dave Jacobs, Dennis Ruhl, Lucas Peeters; Stefan Hermans, Tom Derks 

van de Ven, Chielian Jacobs; Nick van Mullekom, Wout Loenen en Giel. Patrick Jacobs en coach Guido 

Stevens begonnen aan de kant. Guido Hermans kwam opdagen vlak voordat de derde helft werd ingezet, 

een goede timing. 



11 

 

 

Door het natte en smalle veld viel er weinig te genieten in Ysselsteyn. Thomas Massop hield, met behulp 

van zijn verdediging, zijn doel schoon. Na een overtreding mocht O.N.I. in de eerste helft aanleggen voor 

een makkelijk gegeven strafschop. Tom Derks van de Ven wist de bal vanaf elf meter feilloos langs de 

keeper te schieten. 

 

Na rust was FC ’t Veule meermaals dichtbij de gelijkmaker, maar het was Massop die een tegentreffer 

voorkwam met fraai keeperswerk. O.N.I. loerde op de counter en diepe ballen van onder andere keeper 

Massop. Dit resulteerde ook in een treffer; na een diepe bal en een mislukte voorzet van Chielian Jacobs 

kwam de bal alsnog terecht bij Wout Loenen die met een fraai afstandsschot de rechterbovenhoek wist te 

vinden. Daarna stond O.N.I. in de verdrukking en moest het alle zeilen bijzetten om de nul te houden. In 

de tegenstoot maakte de opgekomen Teun van Gaal de 3-0, echter werd zijn goal afgekeurd na een lichte 

overtreding. Na een spannende slotfase hield O.N.I. stand en nam het de overwinning mee naar Vortum, 

waar de overwinning werd gevierd in Knillus. Volgende week zaterdag staat de derby van de Gemeente 

Boxmeer tegen F.B.M. ’68 weer op het programma, om 15:00 uur klinkt het eerste fluitsignaal.  

 

Van onze clubreporter ter plaatse 

 

 

Tekenwedstrijd voor de jonge inwoners 

di 27-07-2021 

Oproep aan alle kids uit Vortum-Mullem 

 

Doe ook mee aan de teken- en verhalenwedstrijd en 

schep op over jouw dorp! 

Woon je in Land van Cuijk, zit je in groep 1 t/m 8, en 

vind je jouw dorp, buurt of straat de mooiste, leukste, 

gekste of gezelligste van heel Land van Cuijk? Het 

team Kernendemocratie is erg benieuwd waarom dat 

zo is. Dus daar mag je best even een beetje over 

opscheppen. Teken, schilder of schrijf wat jij zo tof 

vindt, en misschien win jij wel LEGO (of een ander 

bouw- of speelpakket naar keuze) ter waarde van 

max. €50.-! We kiezen 8 winnaars, 1 per 

leerjaar/leeftijdsgroep (groep 1 t/m 8), dus je maakt 

zeker kans. Sowieso komt jouw creatie in een groot 

boek, dat later officieel overhandigd wordt aan de 5 

huidige burgemeesters. Weten hoe je mee doet? 

Kijk gauw verder op 

www.ons.landvancuijk.nl/tekenwedstrijd of in de 

bijlage 

 

 

 

 
 

 

http://ons.landvancuijk.nl/tekenwedstrijd
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Familie Bingo 

wo 28-07-2021 

 

Het is alweer even geleden maar zaterdag 17 juli heeft de online Familie Bingo plaats gevonden voor de 

jeugd Plekkers. 

 

Het was een hartstikke leuke avond, vol met prijzen, lekkers en vertier! De jeugdcommissie heeft er weer 

erg hun best voor gedaan om er het beste van te maken! Harstikke bedankt daarvoor. Nogmaals hartelijk 

dank ook voor alle sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt. 

 

Op zondag 18 juli is het jeugdtrio op hun wagen nog een rondje door Vortum-Mullem gereden om de 

prijzen uit te rijken. Het was Een mooie afsluiting van een weekend zomercarnaval! 

 

 

 

 

 

O.N.I. toont veerkracht tegen F.B.M. '68 

zo 01-08-2021 

MAASHEES | Na de 3-0 nederlaag eerder deze zomer had O.N.I. nog 

iets recht te zetten tegen de Friet Boys. Na een moeizame eerste helft 

toonden de spelers van Vortum-Mullem veerkracht en wist het een 

punt mee terug te nemen: 2-2. 

 

Guido Stevens ontbrak in de selectie. De allrounder moest bijkomen van zijn (noodgedwongen) invalbeurt 

van 8 minuten afgelopen week. Door diverse afmeldingen (waaronder sjaak afhaak Guido Hermans) was 

het ouderwets winkelen bij buurtclubs. Luuk en Nino (Volharding) en Jorn (Sambeek) wilden maar al te 

graag een wedstrijd bij O.N.I. ervaren, waarvoor dank. O.N.I. zou O.N.I. niet zijn door Thomas Peeters 

vijf minuten voor vertrek te strikken als vlagger. Met zijn vlag kon hij zijn luchtverkeerleidingskwaliteiten 

prima in stelling brengen. O.N.I. verscheen met de volgende elf aan de aftrap: Thomas Massop; Patrick 

Jacobs, Dave Jacobs, gastspeler Nino, Lucas Peeters; Chielian Jacobs, Thomas Rijn, Dennis Rühl; 

gastspeler Jorn, gastspeler Luuk en John Hendriks. Koen van Gaal en Joris de Haas begonnen op de bank. 

 

O.N.I. liet in de eerste helft F.B.M. '68 voetballen en dat pakte verkeerd uit. De grote en brede spits van 

F.B.M. '68 profiteerde van een verkeerde kopbal en schoot met een hakbal de bal onder de voeten van 

keeper Thomas Massop. Niet veel later kopte dezelfde spits de 2-0 makkelijk tegen de touwen. O.N.I. 

creeërde weinig kansen. John Hendriks zag zijn schot vanuit een moeilijke hoek boven het doel eindigen. 

 

In de rust werd het een en ander omgezet om F.B.M. '68 onder druk te zetten. De Friet Boys van 

Maashees dachten het klusje wel even met 10 man te kunnen klaren en kwamen na de 2-1 van 

gastspeler Luuk achter dat ze een speler op het veld mistte. O.N.I. verscheen door de omzetting veel 
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vaker voor de goal van F.B.M. '68 en zag een vrije trap van gastspeler Nino rakelings over de kruising 

gaan. Daarnaast zag Thomas Rijn zijn schot gekeerd worden door de keeper. Via John Hendriks kwam 

O.N.I. op gelijke hoogte. Na een actie aan de linkerflank legde hij de bal op maat af voor gastspeler Luuk: 

2-2. Daarna ging O.N.I. nog op zoek naar meer, maar voorzetten van Chielian Jacobs en Lucas Peeters 

vonden geen eindstation. Aan de andere kant hielden Thomas Massop, Koen van Gaal, Dave Jacobs en 

Patrick Jacobs de pot dicht waardoor het duel eindigde in 2-2 en er na afloop onder het genot van een 

goudgele rakker volop werd nagepraat over de wedstrijd in stadion De Vetbak. Aanstaande vrijdag staat 

alweer de volgende wedstrijd op het programma, O.N.I. speelt dan om 19:30 uur tegen De Zwarte 

Kapstok uit Vierlingsbeek. Dit vriendenteam is momenteel bezig aan een uniek trainingskamp (lees: 

zuipvakantie) voor deze wedstrijd! 

 

Van onze clubreporter ter plaatse. 

 

 

 

 

 

 

Vrienden van het maasziekenhuis 

wo 18-08-2021 

Dansend in Balans 

Twee keer per maand kunnen oncologiepatiënten van Pantein Maasziekenhuis dankzij donatie van de 

Vrienden van het Maasziekenhuis dansend in balans komen. Onder deskundige begeleiding van 

dansdocente Gerty Jansen biedt ‘Dansend in Balans’ gelijkgestemden de mogelijkheid actief te zijn in een 

inspirerende en veilige omgeving en zich vrijer en onafhankelijker te voelen. 

Door Wanda Laarakkers 

Elke twee weken bieden vrijwilligsters Len de Bruin, Renée Nijtmans en Mary de Best oncologiepatiënten 

van Maasziekenhuis Pantein een creatief programma aan. Len: Deze bijeenkomsten onder de naam 

Creabea’s, zijn een manier om lotgenoten bij elkaar te brengen, hun verhaal kwijt te kunnen en 

ondertussen lekker creatief bezig te zijn.” Deze ontmoetingen brengen zoveel positiefs dat Len en Mary 

het idee kregen tussenliggende week ook een activiteit te organiseren en dan op het gebied van 

bewegen. Dansdocente Gerty Jansen uit Boekel van Dansend in Balans bleek de perfecte oplossing. 

“Bewegen is gezond,” stelt Gerty, “het is goed voor je balans, houding, flexibiliteit en kracht. Ook je geest 

wordt er vrolijk van!” Deelnemers van de ‘Dansend in Balans’- les (in de bibliotheek van verpleeghuis 

Madeleine) starten op een stoel. Met rustige klassieke muziek op de achtergrond worden alle spieren in 

gang gezet. Doordat de deelnemers zitten, hoeven zij niet bang te zijn te vallen. Vervolgens worden er 

diverse oefeningen gedaan vanuit de stoel onder genot van meer motiverende muziek. Na ongeveer een 

half uur volgt er een korte drinkpauze, waarna tot slot een kwartier gedanst wordt op de ‘dansvloer’. “Het 

maakt niet uit hoe de oefeningen uitgevoerd worden, je hoeft geen ster te zijn. Het belangrijkste is dat je 

beweegt en geniet,”  volgens de dansdocente. 

De Vrienden van het Maasziekenhuis betalen de ‘Dansend in Balans’ lessen. Dankzij donaties en giften 

kan een groep oncologiepatiënten even hun zorgen vergeten. “Door de dansles is het ziek-zijn even uit 

hun gedachten. Vaak heeft het vertrouwen in het lijf een deuk gekregen. Door bewegen komt dat 

vertrouwen weer terug. Wanneer ik zie dat mensen vooruitgang boeken en genieten word ik daar zo 

vrolijk van, dat is met geen pen te beschrijven,” besluit Gerty. 

Niet alleen patiënten van het Maasziekenhuis hebben de mogelijkheid deelnemen aan Dansend in Balans. 

Ook kankerpatiënten uit de regio zijn van harte welkom voor deelname. Meld je aan bij dagbehandeling 

oncologie, telefoonnummer  0485-845527. 

Wilt u stichting Vrienden van het Maasziekenhuis steunen? Kijk op www.vvhm.nl/doneren 
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Stichting Kermiscultuur 

wo 18-08-2021 

 

 

Kermisboek l’ Autopède, de modellen, auteur 

Piet Winkelmolen. 

  

L’ Autopède, een in Gent (B) gevestigd bedrijf,  heeft 

70 jaar attributen vervaardigd voor draaimolens, 

vliegtuigmolens, kinderrijscholen e.d. 

Bijna alle Nederlandse draaimolens zijn voorzien van 

deze pareltjes. Na het overlijden van de eigenaar zijn 

de activiteiten van het attributenbedrijf gestopt en 

heeft Piet Winkelmolen, die goed bevriend was met 

de eigenaar,  alle fotoalbums uit het 70 jarig bestaan 

van l’ Autopède geërfd. Hierin trof hij zoveel nieuw 

fotomateriaal aan dat het absoluut zou lonen hier een 

boek van samen te stellen. Na 4 jaar eraan gewerkt 

te hebben is het boek L’Autopède de modellen 

gereed,  maar kan ivm vakantie pas einde van deze 

maand afgeleverd worden. 

Daarom is de presentatie van het 2-talige, 300 

pagina’s dikke boek op zondag 5 september, tussen 

11.00 en 17.00 uur. 

 

Op deze dag kun je het boek hier afhalen in ons 

kleine speelgoed- en kermismuseum en kun je, als je 

dat wilt, ook nog even rondkijken in het museum. 

Uitsluitend op deze dag wordt er bij het boek een 

certificaat afgegeven genaamd "Certificaat eerste dag 

van uitgifte", vergelijkbaar met de eerstedagenvelop 

voor de postzegel verzamelaars. Het boek kost 29,95 euro en kan direct gesigneerd meegenomen 

worden. Het adres staat op het kaartje. Ben je verhinderd of is het te ver, dan kun je een boek bestellen 

via kermisboeken@hotmail.nl. 

  

Dus, 

5 september a.s. presentatie boek in het Speelgoed- en Kermismuseum Vortum-Mullem tussen 11.00 en 

17.00 uur. 

Van harte uitgenodigd. 

  

 

Heb je nog vragen, stuur even een berichtje. 

  

Vriendelijke groet en mogelijk tot dan. 

Stichting Kermis-Cultuur (Nederland), uitgever. 

Piet Winkelmolen, auteur 

 

 

 

mailto:kermisboeken@hotmail.nl
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Selectie nieuwe huiswijnen KNILLUS - DOE en KIES MEE! 

wo 18-08-2021 

 
Selectie nieuwe huiswijnen MFA KNILLUS. Zaterdag 18 september 15.00-17.00. 

  

KNILLUS en DE WIJNBAKKER gaan - samen met jou - op zoek naar de lekkerste huiswijn voor KNILLUS. 

Voor jou dus! 

Wil jij meebepalen en samen met ons de keus maken voor de nieuwe huiswijn voor MFA KNILLUS? Dit is 

je kans! 

  

Kom op zaterdag 18 september as tussen 15.00 en 17.00 uur naar MFA KNILLUS om een leuke selectie 

wijnen te proeven! Jij bepaalt mede welke witte, rode, rosé en zoete witte wijn er vanaf eind september 

geschonken gaat worden in MFA KNILLUS! 

  

Kom langs, proef en help mee om de lekkerste wijnen te selecteren. 

  

Zaterdag 18 september 15.00-17.00 uur in MFA KNILLUS. Zet het in je agenda. 

  

Tot dan! 

Groeten van MFA KNILLUS én DE WIJNBAKKER 

 

 
Vrijwilligers gezocht voor IVN dag op 4 september bij Schutskooi 

do 19-08-2021 

Hallo Vortum-Mullem, 

  

Voor het evenement Fete de la Nature bij de Schutskooi (zie hieronder en bijlage) ben ik op zoek naar 

vrijwilligers. 

Wellicht zijn er in Vortum jongeren/ouderen die dit leuk vinden om in eigen dorp actief te zijn, maar ik 

ken niet zoveel mensen. 

Vandaar dat ik jullie via deze site van en voor Vortum-Mullem benader. In de bijlage staan de workshops, 

eenvoudig maar leuk voor de kinderen 

Heb je zin om hier aan mee te helpen? Bel of mail me dan. jac_de_cock@hotmail.com of 06-42613473   

Alvast hartelijke dank voor je medewerking en tot 4 september! 

  

Groeten Jac 

  

 
 

IVN  ORGANISEERT NATUURFEEST IN UNESCO  MAASHEGGEN   

  

IVN  ORGANISEERT  OP VELE PLAATSEN IN NEDERLAND EEN GROOTS  “FETE DE LA NATURE”. 

IN ONZE REGIO “LAND VAN CUIJK” WORDT DIT NATUURFEEST GEHOUDEN OP 4 SEPTEMBER IN 

HET UNESCO MAASHEGGENGEBIED BIJ DE SCHUTKOOI IN VORTUM-MULLEM AAN DE VEERWEG 3. EEN 

EEUWENOUD NATUURGEBIED MET UNIEKE FAUNA EN FLORA ZOALS BESSEN VOOR VOGELS, HOP VOOR 
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BIER, BRAMEN VOOR BIJENKORVEN, EIKENHAKHOUT VOOR VERWARMING EN KOKEN,   

ESSEN VOOR STELEN VAN GEREEDSCHAP, WILGEN VOOR HET VLECHTEN VAN MANDEN  ETC.   

  

De jeugd mag deelnemen aan 8 workshops met als thema :  “CREATIEF MET WILGEN”  

Een interessante natuurbeleving voor opa/oma, ouders en (klein)kinderen. 

1. Vlecht een vogelvoedermandje-waxinelichthouder  

2. Bezempje maken van wilgentakjes  

3. Pijl en boog maken en schieten op doel 

4. Mikado spel maken  

5. Wilgenwandelstok maken  

6. Vlecht een wilgenmuurtje voor een huisje   

7. Schaapstalletje bouwen  

8. Uilen braakballen uitpluizen   

 

Tijd : Van 10.30 tot 16.30 uur. Er is begeleiding bij de workshops.   

Bij de Schutkooi kunt U gebruik maken van het terras voor een hapje en drankje.  

Bij slecht weer worden de activiteiten binnen gehouden.  

In het Avonturenbos is de jeugd welkom om te spelen.  

Een familie wandeling (2,5 km) op De Pontipad in de Maasheggen is aan te bevelen. 

Er zijn parkeerplaatsen aanwezig maar kom svp op de fiets als mogelijk.  

Bijdrage € 3,- per kind, mag hiervoor aan alle workshops deelnemen.   

Als vrijwilliger ontvang je consumpties en broodjes en je (klein)kinderen mogen gratis deelnemen aan de 

workshops 

Natuurlijk ben je altijd welkom op dit natuurfeest, ook al ben je deze dag geen vrijwilliger ??. 

 

Informatie : Jac de Cock, Tel. 06-42613473   

 

 
Kom naar de Land van Cuijk Foodtour! 

wo 18-08-2021 

Kom naar de Land van Cuijk Foodtour! 

 

Stichting Een Goei Leven start aan het einde van de zomer met de eerste échte Land van Cuijk Foodtour. 

De Smaakwagen gaat alle 33 kernen langs met heerlijke hapjes en drankjes, dus ook jouw dorp komt aan 

de beurt! Het doel van de Foodtour is elkaar ontmoeten, praten over wat het leven hier fijn maakt - nu en 

in de toekomst - en genieten van (h)eerlijk eten. De Foodtour start op 27 augustus in Groeningen. Kijk 

wanneer we bij jou zijn op www.goeileven.nl. Dit wil je niet missen, toch? 

  

Lokale chefkoks en leerlingen van de Leijgraaf gaan voor jullie koken. Het Land van Cuijk heeft namelijk 

veel lekkers en gezonds te bieden. Een Goei Leven ambassadeurs en boeren & telers van Boert Bewust 

komen gezellig mee, net als Verrassend Platteland van Cuijk. Ook verschillende bouwteams uit de nieuwe 

gemeente Land van Cuijk zullen aanwezig zijn. 

 

De Foodtour is er om te luisteren naar jouw verhalen en ideeën, en om verbindingen te leggen. Een trots 

Land van Cuijk dat voorbereid is op de toekomst creëren we immers samen. Als extraatje zal in iedere 

kern onder alle aanwezigen een mooi pakket met lokale producten verloot worden. Iedereen ontvangt 

daarvoor een lot. Aan het einde van de Foodtour wordt uit al deze loten ook een ballonvaart voor 4 

personen getrokken. 

  

Een Goei Leven 

‘Een Goei Leven’ is een samenwerking van ondernemers, organisaties, verenigingen, 

onderwijsinstellingen en gemeenten in het Land van Cuijk. Ze werken samen om onze regio op de kaart 

te zetten en dingen snel en doeltreffend te doen. In het Land van Cuijk kunt u heerlijk én eerlijk eten, 

want alles wat we nodig hebben is dichtbij. Het doel is om het Goeie Leven in het Land van Cuijk vast te 

houden en waar mogelijk te versterken voor jong en oud en om onze trots te delen. Misschien kunnen we 

je tijdens de Foodtour enthousiasmeren om voor jouw dorp of kern ambassadeur van Een Goei Leven te 

worden! 
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Bouwteams 

Om als nieuwe en grote gemeente Land van Cuijk dichtbij de inwoners te blijven, wordt er gewerkt aan 

kernendemocratie. Een manier om straks meer samen te werken met de inwoner. De bouwteams vormen 

een eerste stap in die richting. Iedere kern heeft een eigen bouwteam. Dit is een divers samengestelde 

groep van 5 tot 16 inwoners, opgericht door de wijk- of dorpsraad. Zij werken (dit jaar) samen aan een 

KernenCV voor jouw wijk of dorp. In het KernenCV leest de nieuwe gemeenteraad straks waar jouw kern 

goed in is én wat er beter kan. Kijk voor meer informatie op ons.landvancuijk.nl. Een Goei Leven heeft de 

bouwteams uitgenodigd om – als zij dat willen en daartoe in de gelegenheid zijn – op de Foodtour met 

inwoners in gesprek te gaan. Een aantal van hen heeft al laten weten aanwezig te zijn. 

  

Agenda 

Heb jij wel zin in een uitje dichtbij huis? Wil je proeven van een goeie sfeer en lekkere lokale hapjes? 

Of ben je benieuwd of het bouwteam van jouw dorp aanwezig is? Je bent van harte uitgenodigd om een 

kijkje te komen nemen op de Land van Cuijk Foodtour! Check de agenda wanneer de Smaakwagen bij jou 

in de buurt is op www.goeileven.nl of facebook.com/goeileven 

   

Mogelijk gemaakt door 

De Foodtour Land van Cuijk is mede mogelijk gemaakt door de community Leefbaarheid in Dorpen, 

onderdeel van de Regiodeal Noordoost Brabant. Leefbaarheid in Dorpen ondersteunt, versnelt en 

vermenigvuldigt initiatieven van onderop door kennis en ervaring te delen. Volg ons op Facebook! 

Ook Sociom draagt een steentje bij.  

 

 
 

Verhuisd 

wo 25-08-2021 

Zoals velen al weten, zijn we verhuisd naar Nieuw-Bergen. 

Na 25 jaar met veel plezier in Vortum-Mullem gewoond te hebben, zijn we noodgedwongen geëmigreerd naar 

Limburg. 

Gelukkig is de afstand erg klein (7 km) en zit alleen de Maas ertussen. 

De telefoon en E-Mail zijn niet veranderd. 

En ook de werkzaamheden niet, alleen de winkel is er niet meer. 

Bel of mail gerust voor een afspraak. 

Het was de bedoeling om in Knillus een keer bij te praten, met jullie, 

maar de Corona maatregelen en de volle agenda van Knillus gooien roet in het eten. 

En wachten tot ze voorbij zijn is voor ons ook geen optie. 

 

Bij deze iedereen bedankt voor de fijne tijd, en hopelijk tot ziens. 

Als de huizenmarkt er klaar voor is komen we beslist weer terug naar de Brabantse gezelligheid. 

 

Houdoe en bedankt. 

 

José van den Brink en Jos Tamminga 
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Inschrijving Vortum-Mullem KermisKwis 2021 geopend! 

do 19-08-2021 

 

KermisKwis 2021 

 

 

Avond vol gezelligheid 

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

  

Kermiskwis Vortum-Mullem : "Back to Normal editie"! 
 

  

Voor degene die er vorige jaren niet bij waren; Wat is de KermisKwis? 

De mannen van Pepe's PubQuiz toeren al bijna 15 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 speciale "back 

to normal" editie in Vortum-Mullem. 

  

Hoe kun je meedoen? 

 Vorm een team van (bij voorkeur) 4 personen. Met dat team speel je de kermiskwis vanaf 20 uur 

tot ongeveer 23 uur. 

 Met parate kennis (dus zonder hulpmiddelen) beantwoord je team de vragen. 

 De rubrieken gaan over allerlei onderdelen. In deze editie spelen we 75 multiple choice vragen. 

 Antwoorden worden dit jaar door je team ingevuld via je mobiele telefoon (Kahoot). De scores 

worden individueel bijgehouden, maar ook per team. Dat maakt dat iedereen constant meedoet 

aan de kwis. De jury houdt de score bij.  

We delen dan de score van je team door het aantal spelers dat in je team meegespeeld heeft. Je 

team mag er dus voor kiezen om met één telefoon te spelen, of met meerdere. 

 We spelen 3 sets van 25 vragen. Tussen de sets en na de laatste sets is er een pauze. 

 Het moet vooral leuk zijn! Het competitie-element komt vanzelf! 

 Na de laatste rubriek volgt de eindstand en de prijsuitreiking 

 

Inschrijven kan door onderstaande formulier in te vullen en op Verzenden te klikken. 

 

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 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. 

 

Corona en de KermisKwis 

Vanuit de kermis commissie Vortum-Mullem gaan we van het positieve uit en we na de volgende 

persconferentie van 17 september groen licht krijgen om deze activiteiten door te mogen laten gaan. 

Omdat een KermisKwis en de 1,5 meter regel niet te combineren zijn, zullen we (als de dan geldende 

coronaregelgeving ons dat voorschrijft) iedereen bij binnenkomst controleren op een geldige QR-code 

vanuit de CoronaCheck-app i.c.m. een bijbehorend geldig ID. We hopen op jullie begrip. 

https://dora.vortum-mullem.info/Info.aspx?RecId=02042a09-c8e6-4cae-9e56-7ff06ec5fff8
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