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Vieringen in 2020 
 

 
 
 

 

   
 

 NIEUWS 

 

 

 
KBO nieuws 
  

Februari  en maart van oudsher de tijd waar carnaval gevierd word en we uitgedost 
,of niet, ons in het feestgewoel mengen en ons vermaken met de optocht, 
metworstrennen , pronkzitting en de nodige bals . Als prins Chris de scepter heeft 

ingeleverd gaan we ons weer verder met de rustiger en serieuze  dingen in het leven . 
  

Op de agenda voor februari staat naast de wekelijkse terug kerende activiteiten Met 
60 PLUS een tafel op vrijdag 27 maart aanvang 16.00 uur op het programma de 
bezoekers zullen ook deze keer weer genieten van de heerlijke en gezellige middag . 

  
Op donderdag 5 maart is de jaarlijkse bedevaart naar Smakt van de gezamenlijke 

KBO afdelingen uit de oude gemeente Vierlingsbeek .De dienst begint om 14.30 uur 
in de kerk in Smakt deze dienst wordt opgeluisterd door een koor uit Overloon . Na 
de  dienst is er gezellig een kopje koffie drinken in het Pelgrimshuis ,wil je hier aan 

deelnemen geef je op bij Henk 0485 575818 . 
  
Vrijdag 20 maart is er de jaarvergadering na de vergadering zal Ingrid Bongarts van 

de Praktijk de Wilg voor Totaalbalans ons informatie geven over haar praktijk en wat 
dit voor ons kan betekenen. Naast serieuze zaken is er ook het nodige amusement dit 

jaar een voor vele de bekende tonprater/conferencier Rien Bekkers uit Olland . De 
leden krijgen de uitnodiging en de stukken thuis bezorgt . 
  

Zaterdag 21 maart is de jaarlijkse opschoondag 10 vrijwilligers zullen de kern en een 
deel van het buitengebied verlossen van het nodige zwerfvuil we starten om 9.30 uur 
bij Knillus eventuele vrijwilligers kunnen zich hierbij aansluiten om 12.00 uur 

word  koffie met een broodje aangeboden . 
  

Naar aanleiding van het grote enthousiasme van het museum bezoek van verleden 
jaar hebben we besloten om in 2020 een bezoek te brengen aan het bakkerij museum 
Arts in Ottersum op donderdag 7 mei . Het bezoek begint met Koffie en de nodige 

stukken vlaai daarna een rondleiding die 2 uur duurt , dhr. Arts is een geweldig 
verteller en er is een kleine demonstratie van chocolade maken .We hebben wel 15 

deelnemers nodig maar gezien het aantal positieve reacties die we  gehad hebben zal 
dit geen probleem geven . 
En op zaterdag middag 6 juni een bezoek aan het bekende Boerenbond meseum in 

Gemert ook hier voor geld we hebben voldoende deelnemers nodig  dus als je 
interesse hebt geef je op bij het bestuur . 
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Heemkunde-groep Vortum-Mullem van start  

do 30-01-2020  

Beste inwoners van Vortum-Mullem, oud-inwoners  en andere mensen die Vortum_Mullem een 

warm hart toedragen, 

afgelopen jaar is er naar aanleiding van een huis-aan-huis flyer een werkgroep heemkunde 

ontstaan in Vortum-Mullem. 

De groep bestaat inmiddels uit 12 personen van jong tot oud. 

 

Er is een ruimte beschikbaar in de MFA van Vortum-Mullem in de voormalige kerk. 

We hebben daar de voormalige sacristie tot onze beschikking. 

 

We zijn inmiddels opgestart met een aantal subgroepen die ieder een onderwerp over de 

geschiedenis van Vortum-Mullem 

bij de kop gaan pakken. 

 

De onderwerpen zijn: 

 

Huizen in Vortum-Mullem en hun geschiedenis 

Topografie en naamgeving grondstukken 

Beeldmateriaal 

 

Als er nog inwoners of anderen zijn die aan willen sluiten of die ons van informatie kunnen 

voorzien dan horen wij het graag. 

 

Onder de tab informatie vind je de namen van alle leden de heemkundegroep.  
 

Kermis Vortum-Mullem  

za 01-02-2020  

 

Hoe ziet de kermis in Vortum-Mullem er in de toekomst uit. 

  

Een afvaardiging van de kermiscommissie heeft een gesprek gehad met de Gemeente 

Boxmeer. 

Het onderwerp was de toekomst van de kermis in ons dorp. 

Kermisexploitant Jacky v/d Salm heeft aangegeven dat hij niet meer naar Vortum-Mullem wil 

komen, wegens gebrek aan inkomsten. 

Hij heeft echter nog een contract om in 2020 naar ons dorp te moeten komen. 

De Gemeente kan/wil hem hier aan houden. 

  

Dit geeft ons wel het idee dat de kermis, in huidige opzet met kermisattracties, eindig is. 

  

De grote vraag is dan ook: Hoe gaan we de toekomst in? 

  

Deze vraag is iets voor alle inwoners van Vortum-Mullem. 

Hebt U ideeën over hoe en wat? 

Kom maandag 3 februari om 20.30 uur naar de vergadering van de Dorpsraad en leg 

uw ideeën op tafel. 

Wij willen er dan open en duidelijk over discussiëren zodat wij, als kermiscommissie, een beeld 

krijgen van de toekomst van onze kermis. 

  

De kermiscommissie. 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Notulen dorpsraadvergadering 3 februari 2020  

ma 03-02-2020  

 

Dorpsraadvergadering:  Maandag 3 februari 2020 

  

Locatie: KNILLUS 

  

Aanvang: 20.30 uur 

  

  

  

Opening 

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom 

  

  

Notulen van de vorige vergadering                                                            

Er zijn geen opmerkingen en de notulen van 2 december worden goedgekeurd 

  

  

De werkgroepen aan het woord       

Werkgroep Kermis 

Pedro en Frans hebben een bijeenkomst gehad met de gemeente Boxmeer. Kort gezegd stopt 

van de Salm als exploitant (voor 2020 heeft hij nog een contract, maar wil hij al niet meer 

komen). Er zal dus een andere invulling gezocht moeten worden voor het kermisweekend. In 

Beugen staat een andere exploitant die mogelijk ook in Vortum-Mullem wil komen (wordt nog 

over onderhandeld). Voor 2020 willen we van de Salm nog aan zijn contract houden zodat we 

nog ruim de tijd hebben om te zoeken naar een alternatieve invulling 

  

Werkgroep Welkom 

Er is een welkomstpakket afgeleverd bij de nieuwe bewoners Christa en Eric Verberkt 

  

Werkgroep PR 

Erik Willems heeft het idee om op 19 juli mee te doen aan ‘de nacht van het goede leven’ met 

als thema natuur en water. Mensen die hier aan mee willen werken kunnen zich melden bij Erik 

Willems 

Verder heeft Erik volgende week een bijeenkomst bij de IVN. Enkele zaken die in Vortum-

Mullem al lopen zijn de mezenkooien, het bijenhotel, het grasveldje in de St. Hubertusstraat 

Hij is ook bezig geweest om het huidige laarzenpad door te trekken (doorgaande route). Het 

gaat waarschijnlijk 2 jaar duren voordat dit officieel wordt en het pad onderdeel wordt van een 

officiële knooppunten route. Voor het onderhoud van het laarzenpad wil Erik een dag plannen 

om dit te doen met een groep vrijwilligers. Hij plant hiervoor nog een datum 

Mededelingen en ingekomen stukkenEr is een uitnodiging gekomen van sport akkoord die een 

impuls willen geven aan bewegen binnen de gemeente. Er zijn hiervoor elke bijeenkomsten 

gepland 

  

De dorpsraad heeft het idee om ‘het energie café’ naar Vortum-Mullem te halen voor een 

dorpsraadbijeenkomst. Dit voorjaar proberen we een bijeenkomst te plannen. Mensen die 

hieraan mee willen werken kunnen zich melden bij Peter 

  

Er is een aanvraag gedaan om het grasveld in de St. Hubertusstraat in te zaaien met een 

bloemenmengsel 

            

Het materiaal voor het bijenhotel is binnen. Het aanleggen ervan moet nog gebeuren. Idee is 

om dit te doen op 14 maart als MFA Knillus de landelijke NLDoet dag organiseert 

            

Basis school St. Anna heeft gevraagd om aandacht te vragen voor vuurwerk rommel op het 

schoolplein 

            

Het buurtcultuurfonds organiseert projecten op gebied van natuur en cultuur. Voor dit soort 

projecten is subsidie beschikbaar, maar op dit moment hebben we in ons dorp geen projecten 
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die hiervoor in aanmerking komen 

  

  

Rondvraag 

Koos van Bree meldt dat we wellicht een keer een spreker uit kunnen nodigen rondom het 

thema donorcodicil. 

  

John meldt dat op 14 maart MFA Knillus de NLDoet dag organiseert. Nader info hierover volgt 

nog. Verder meldt hij dat Knillus inmiddels voorzien is van spouwisolatie en dat het volgende 

project dat loopt de zonnepanelen zijn 

  

Koos van Bree vraagt of er nog contact is geweest over de bezorging van het Boxmeers 

Weekblad. Peter heeft hier wel contact over gehad maar weet niet wat op dit moment de 

huidige status is. Erik Willems meldt dat je je kunt aanmelden bij de gemeente Boxmeer om de 

gemeentelijke berichten te ontvangen via de mail: www.overheid.nl/overuwbuurt  

  

Marijn vraagt of we tijdens de dorpsraadbijeenkomst de verschillende commissies niet een keer 

vaker aan het woord kunnen laten om te presenteren waarmee ze bezig zijn 

  

Sluiting            

 

 

                         

 

Gemeentelijke dansdag in Gemeenschapshuis “De Pit” in Overloon.  

ma 03-02-2020  

Gemeentelijke dansdag in Gemeenschapshuis “De Pit” in Overloon. 

Op zaterdag 14 maart a.s. wordt de jaarlijkse dansdag van de gem. Boxmeer gehouden. Deze 

wordt georganiseerd door de SWOGB, in samenwerking met de dansdocenten. 

Zoals we allen weten, is bewegen goed voor iedereen, maar zeker ook voor senioren is het 

juist extra belangrijk om te blijven bewegen. Het werelddansen is een activiteit waar de 

deelnemers veel plezier aan beleven. Het geeft een positief effect op lichamelijke, geestelijk en 

sociaal welzijn. Het wordt begeleid door gediplomeerde MBvO docenten die wekelijks in de 

groepen bezig zijn met het herhalen en/of aanleren van een nieuwe dans. 

Tijdens deze middag is de zitdansgroep van de Weyerdonk, ook aanwezig. Zij laten een aantal 

dansen zien, die uitgevoerd worden vanuit de stoel. 

Bent U op zoek naar een leuke en gezellige bewegingsactiviteit, kom dan gerust, vrijblijvend 

een kijkje nemen op zaterdag 14 maart van 14.00u tot 16.30u in de Pit in Overloon. Entree is 

gratis! 

 

 

Eerbetoon (vlooientheater) Henry Dillen  

vr 07-02-2020  

Eerbetoon (vlooientheater) Henry Dillen 

 

Zo'n anderhalf jaar geleden hebben wij uit handen van zijn dochters een prachtige litho in 

ontvangst mogen nemen van het vlooientheater van Henry Dillen uit Orthen. 

 

Henry reisde, naast enkele andere kijk- en vermaakzaken, met zijn vlooiencircus tot begin 

jaren 70. Hij moest noodgedwongen stoppen omdat er, als gevolg van de toenemende 

hygiëne, bestrijdingsmiddelen e.d., geen mensenvlooien meer te krijgen waren. Zijn optreden 

op TV in de Vuist Weg van Willem Duijs in 1974, was een van zijn laatste voorstellingen met 

zijn kleine theater. Henri is in 2005 gestorven. 

 

Tijdens het bezoek van de dames werd afgesproken dat we een hoekje voor hem zouden 

inrichten met een memory bord dat door al zijn nazaten getekend zou moeten gaan worden 
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Afgelopen zondag was het dan zo 

ver. De vrouw van Henri, Dora 

was hier met haar 3 dochters, 7 

kleinkinderen en zelfs 2 

achterkleinkinderen om het bord 

van manlief, vader en opa te 

tekenen. Het werd een prachtige 

en vooral gezellige middag en het 

bord hangt inmiddels op een 

mooi plekje. 

 

Piet en Elly Winkelmolen 

Speelgoed en Kermismuseum 

Vortum-Mullem 
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Samen sterk voor goede doelen  

wo 19-02-2020  

 

 

 

  

Van 30 maart t/m 5 april   is de week van : 

  

Voor de hieronder vermelde ‘goede doelen’ met  CBF keurmerk zal in Vortum-Mullem 

worden gecollecteerd: 

  

Hartstichting, Kinderhulp, Brandwondenstichting, Longfonds, KWF kankerbestrijding , het 

Anjerfonds en nieuw toegevoegd is : Alzheimer Nederland. Alle contactpersonen samen 

vormen een werkgroep: 

  

              “ SAMEN STERK VOOR GOEDE DOELEN ” 

  

Net als voorgaande jaren komen we op 2 ophaalmomenten voor 7 goede doelen tegelijk. 

  

U krijgt een brief  in week 13 waarop u in kunt vullen welk bedrag u aan welk goed doel 

wilt geven. 

U doet daarvoor anoniem een  contant  bedrag in een blanco envelop, die door 2 personen 

wordt opgehaald. Deze 2 personen zijn mensen uit Vortum-Mullem met een identificatie 

pasje. 

  

Het ophalen gebeurt op dinsdag 31 maart en woensdag 1 april tussen 18:00 – 19:30 uur ! 

  

     ZORG ERVOOR DAT DE ENVELOP KLAAR LIGT VOOR ONS! 

  

  

De werkgroep zorgt ervoor dat uw bijdrage op de juiste plaats komt en dat hier 

verantwoord mee om wordt gegaan. 

We weten inmiddels dat dit een heel goed initiatief is en we hopen ook dit jaar weer op uw 

steun. 

Voor alle duidelijkheid: acties van de basisschool, en ook loterijen, en 

verkoopacties van onze Vortumse verenigingen kunt u gewoon aan uw deur blijven 

verwachten! 

  

Met vriendelijke  groet, 

Namens de werkgroep: Petra Broeder, Gerdien Denen, Anja van den Bosch, Marianne 

Broeder, Anja Martens, Karin Deenen en Herman van Bree 
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Op zoek naar namen!  

wo 19-02-2020  

 
De onlangs begonnen Heemkundegroep Vortum-Mullem, werkt nauw samen met stichting de 

OUde Schoenendoos, deze stichting heeft nog een aantal aan Vortum-Mullem gerelateerde 

foto's waarvan ze niet weten wie er op staan. 

Zo ook voor deze foto, weet U wie er op staan, laat het aan een van de leden van de 

Heemkundegroep weten: 

 

Erik Willems 

Frans Broeder          fbroeder@outlook.com 

Henny de Haas 

Herman van Bree 

Irma Thissen 

Jan van den Bosch 

Joop Kroezen 

Maarten Lamers 

Math Broeren        math.broeren@outlook.com 

Peter Ebben 

Tom Janssen 

Toon Gerrits 

 

Mailen mag ook! 
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Seniorenbeurs  

wo 12-02-2020  

7 en 18 april 2020 in Mill 

 

Seniorenbeurs 

 

  

De Regionale Seniorenbeurs, die in 2018 voor het laatst werd gehouden, komt terug. In 

2020 zal het evenement plaatsvinden op vrijdag 17 april van 14.00 – 21.00 en zaterdag 18 

april van 10.00 – 17.00. 

 

De locatie van het evenement is party- en evenementencentrum City Resort Events 

(voorheen Fitland) in Mill. De organisatie is wederom in handen van KBO-Kring Land van 

Cuijk en de KBO-Kring Gemeente Mill en Sint Hubert. 

 

De entree voor bezoekers van de beurs bedraagt €3,00. 

Deze prijs is inclusief 1 consumptie. 

 

 

 

 

 

 

25 Maart: Energiecafe  

vr 21-02-2020  

Op woensdag 25 maart aanstaande, om 19.30 uur, organiseert de Dorpsraad een Energiecafe. 

Hieronder leest u er meer over. 

 

14 maart as NLDOET dus VORTUM-MULLEM DOET!  

za 22-02-2020  

14 maart aanstaande is er de landelijke doe-dag NLDOET. Ook in Vortum-Mullem wordt 

daar dit jaar weer aan meegedaan. Een en ander concentreert zich in het centrum van ons 

dorp. Van 9.00 tot 15.00 uur zijn er allerlei klussen te doen waar de inwoners van Vortum-

Mullem van harte voor worden uitgenodigd om een handje te helpen. De koffie (met 'vrouw 

Wolters-koek), de lunch (broodjes met soep) en middagkoffie ter afsluiting wordt allemaal 

geregeld en aangeboden in Kroeg KNILLUS. 

 

Wat we gaan doen? Onder andere: 

 

- Zeilen in het prieel in het park bevestigen 

- Drankopslag maken achter KNILLUS 

- Het KNILLUSpark een flinke 'lentebeurt' geven 

- ..... 

 

Kortom, voor iedereen is er wat te doen. Heb je zin/tijd? Welkom! 

Tot dan, tot 14 maart - Vortum-Mullem DOET! 
 

 



10 

 

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren. 
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