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Vieringen in 2021 
 

 

Zondag 31 oktober 10.30 uur Allerzielen/allerheiligen viering 

Zondag 26 december 10.30 uur 2e kerstdag vierling 

 

 

KBO  nieuws 

  
Vrijdag 15 oktober hebben we de jaarvergadering gehouden dit was de eerste 

leden vergadering na 5 april 2019 door de coronamaatregels was dit niet eerder 
mogelijk. In de opening kwam de voorzitter terug op deze voor veel mensen 

moeilijke periode waar met name de ouderen aan huis gebonden waren en daar 
door de eenzaamheid op de proef gesteld werd .Nu kunnen we weer de draad op 
pikken en de nodige activiteiten weer door laten gaan, met 50 plus aan tafel heeft 

weer 2 maal een maaltijd verzorgd, Kaarten, jeu de boules, Joga en bewegen voor 
ouderen zijn volop bezig zo dat de ouderen weer gezellig met anderen een dagdeel 

kunnen invullen . 
  

 Programma voor 2021: 
 Met 60 Plus aan tafel         18 november aanvang 16.00 uur 
                                           17 december aanvang 15.30 uur 

 
De kerstviering 10 december aanvang 14.00 uur de leden krijgen te zijner tijd een 

uitnodiging in de bus . 
  

 Wekelijkse activiteiten:        Maandag      bewegen voor ouderen    14.00 uur . 
                                            Dinsdag       jeu de boules                  13.30 uur . 
                                            Woensdag    soos en kaarten              13.30 uur . 

                                            Donderdag   joga                                17.45 uur . 
 

Alle activiteiten vinden plaats in of rond Knillus voor meer informatie kan men 
terecht bij het bestuur heb je interesse kom eens langs en doe vrijblijvend mee 

aan de activiteit je bent van harte welkom . 
  
De huiskamer is geopend maandag middag van af 14.30 uur en de donderdag 

morgen van af 9.30 uur men kan dan onder het genot van een kop koffie of thee 
met elkaar kletsen, een kaartje leggen, een potje biljarten of een ander gezelschap 

spelletje. De inloop is gratis en word verzorgd door vrijwilligers van de werkgroep 
Zorg en Welzijn . 
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www.Vortum-Mullem.info 

 
Kermis 2021 groot success!! 

di 28-09-2021 

 

 
 

Afgelopen weekend vierden we samen met veel Vortum-Mullemse inwoners, 

vrienden en familie onze traditionele kermis tijdens het laatste weekend van 
september.  

 

We kijken als organisatie zeer tevreden terug op een geslaagde kermis met activiteiten voor 

jong én oud. 
Van gezellig kletsen in café Knillus waarbij zangtalenten zichzelf lieten horen, naar een 

muziekbingo voor onze senioren waarbij de innerlijke mens ook niet vergeten werd, naar kids 

die geschminkt werden en gezellig op het kermisterrein konden genieten van de aanwezige 

attracties. 
Ook de Kermis Kwis zorgde weer voor een stampvolle Knillus waar gezellig "gekwist" werd en 

nagekletst over de vragen waar men het dan toch niet helemaal over eens was ??. 

Met als klapper van het weekend kunnen we wel zeggen, het matinee waar nieuwe inwoners 

van Vortum-Mullem welkom geheten werden door de dorpsraad en er vervolgens volop gefeest 

werd met de feestband De Fik Erin. 
 

Graag bedanken we via deze weg iedereen die, op welke manier dan ook, zijn of haar steentje 

heeft bijgedragen om onze kermis tot een succes te maken en uiteraard alle bezoekers voor 

alle gezelligheid! 
 

In dit fotoalbum vind je enkele impressiefoto's van de kermis 2021. 

 

Aanstaande vrijdag 1 oktober "toppen" we de kermisactiviteiten definitief af tijdens de 
Ravechurch - Let's Pray Again! editie!! Er zijn nog tickets te verkrijgen 

via https:/bit.ly/Ravechurch2021 maar let wel; op = op!! 

 

Bedankt namens de kermis commissie Vortum-Mullem! 

http://www.vortum-mullem.info/
https://dora.vortum-mullem.info/FotoAlbum.aspx?PhotoAlbumId=fa79b6a2-3d3d-4a5e-8217-c208a5b3e6e5
https://bit.ly/Ravechurch2021
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Salamanderpoeltje De Pontipad in tv-programma voor kinderen 

do 30-09-2021 

Salamanderpoeltjes in tv-programma voor kinderen 

 

Eind augustus heeft, op initiatief van en geholpen door Staatsbosbeheer, een filmploeg van het 

televisieprogramma BeestenBrigade (KRO-NCRV) opnames gemaakt in De Maasheggen. De 
‘missie salamanderpoeltjes’, zoals deze aflevering is genoemd, wordt uitgezonden op vrijdag 

22 oktober om 7.30 uur op Zappelin (NPO3).  

 

 
 

BeestenBrigade is een vrolijk, inspirerend en educatief tv-programma voor én met kleuters. 

Boswachter Tim trekt met kinderen het land in om, zoals hij zelf zegt, “de natuur een handje te 
helpen.” 

In de uitzending over De Maasheggen snoeit hij samen met de kinderen een overwoekerde 

salamanderpoel langs het De Pontipad in Vortum-Mullem. Daarmee zorgen zij ervoor dat er 

meer zuurstof in het water komt en de salamanders “lekker kunnen zonnen”.  Boswachter Tim 
ging zelfs met een waadpak het water in om voor de camera te kunnen tonen hoe 

salamanderlarven er in het echt uit zien. Kijken dus! 

 

Bron: https://www.maasheggenunesco.com 

 
 

 
 

 
 

https://www.maasheggenunesco.com/
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Coronatoegangsbewijs op papier 

do 30-09-2021 

Vanaf zaterdag 25 september 2021 heeft iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs 

nodig voor een bezoek aan de volgende plekken: 

 alle horeca binnen (behalve bij afhalen zoals in sportkantines) 

 evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele 

sportwedstrijden) 

 vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters). 

Voor andere locaties hebt u geen coronatoegangsbewijs nodig. U kunt dus gewoon sporten, 

naar uw vereniging of naar de (buurt)huiskamer in het gemeenschapshuis.   

 

QR-code 
Het coronatoegangsbewijs is een QR-code (een vierkant bestaande uit blokjes). 

De QR-code toont aan dat u gevaccineerd bent of hersteld bent van corona. Bij uw bezoek 

wordt de QR-code gescand en samen met uw identiteitsbewijs gecontroleerd. 

Let op: het gele boekje is dus NIET voldoende om toegang te krijgen. 

  
Het coronatoegangsbewijs kunt u als QR-code aanmaken op uw mobiel via de CoronaCheck-

app, maar u kunt hem ook zelf op papier printen via www.coronacheck.nl/print. In beide 

gevallen hebt u een DigiD nodig. 

  
Papieren coronabewijs aanvragen 

U kunt ook met een speciaal formulier een papieren coronabewijs met QR-code aanvragen. 

Hiervoor heeft u geen DigiD nodig. De formulieren waarmee u dit coronabewijs aanvraagt zijn 

verkrijgbaar bij de bibliotheken in Boxmeer, Vierlingsbeek en Overloon en op het 
gemeentehuis. 

Op dit formulier hoeft u alleen uw Burgerservicenummer en uw postcode in te vullen en dan 

stuurt u het naar het Ministerie van VWS. Een postzegel is niet nodig. Het Ministerie stuurt u 

het coronabewijs met de QR-code per post toe. Dit duurt minimaal 5 werkdagen. Vraag uw 
bewijs dus op tijd aan. 

  

Hulp nodig bij installeren app of aanvragen coronabewijs 

De bibliotheek in Boxmeer heeft een Informatiepunt waar u terecht kunt met allerlei vragen, 

ook met betrekking tot het coronabewijs. U kunt daar hulp krijgen. Deze hulp is voor iedereen, 
u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. 

De bibliotheek Boxmeer vindt u in De Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. De bibliotheek is 

open op: 

 
maandag, dinsdag, woensdag van 13.00 tot 20.00 uur 

donderdag van 10.00 tot 20.00 uur 

vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur 

zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
  

Op pad met het coronatoegangsbewijs 

Het is heel fijn dat er steeds meer mag en kan. Als u het coronatoegangsbewijs hebt, maak er 

dan ook vooral gebruik van en ga weer op pad. 

 
Bron: https://www.boxmeer.nl 

 

 
 

https://www.coronacheck.nl/print
https://www.boxmeer.nl/
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De Rabobank Clubkas Campagne is van start! 

di 05-10-2021 

De Rabobank Clubkas Campagne is weer van start gegaan, wie helpt ons mee om de prinsenwagen weer te laten 

shinen?! 

Geef je stem aan de Plekkers op: www.rabobank.nl/clubsupport 

 

 
 
 

 

 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
http://www.rabobank.nl/clubsupport
http://www.rabobank.nl/clubsupport
http://www.rabobank.nl/clubsupport
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Tijdelijke uitbreiding azc 

di 12-10-2021 

 
COA mag 36 stacaravans plaatsen voor noodopvang asielzoekers 

  

Boxmeer stemt in met tijdelijke uitbreiding azc 

  
De gemeente Boxmeer geeft het COA toestemming voor het plaatsen van 36 stacaravans op het 

terrein van het azc in Overloon. Het COA heeft gevraagd om tijdelijke uitbreiding om de 

toegenomen stroom asielzoekers te kunnen huisvesten. In de caravans is plek voor 180 

vluchtelingen. Dit aantal past binnen de geldende bestuursovereenkomst. De gemeente Boxmeer 
zal voor de plaatsing een tijdelijke vergunning afgeven. Die geldt tot mei volgend jaar, als het 

azc in Overloon dicht gaat. Boxmeer stelt verder als voorwaarde dat onder de nieuwe bewoners 

geen AMV’ers, veiligelanders en personen zijn die op de lijst van overlastgevers staan, de 

zogeheten top-X-lijst. 
  

Het aantal mensen dat in Nederland aanklopt voor asiel is de laatste maanden fors gegroeid. 

Opvangorganisatie COA heeft op korte termijn niet genoeg plek en is in heel Nederland op zoek 

naar tijdelijke huisvesting. Begin september klopte het COA ook bij Boxmeer aan. Het COA wil 

tussen de 150 en 200 asielzoekers huisvesten in het azc Overloon, maar dat kan niet in de 
bestaande gebouwen. Daarom vraagt het COA vergunning voor de plaatsing van volledig 

elektrische stacaravans. Onder de genoemde voorwaarden willen college en gemeenteraad 

meewerken. De klankbordgroep azc, waarin onder meer omwonenden zijn vertegenwoordigd, is 

op de hoogte van de plaatsing. 
Vanwege de hoge nood aan huisvesting, plaatst het COA volgende week al de eerste caravans. 

Het is de bedoeling dat uiterlijk 1 november de vluchtelingen kunnen intrekken. 

 

 

Openbaar D Examen Thijs Willems 

Op donderdag 28 oktober vind in MFA Knillus het openbaar D examen plaats van onze trombonist; 

Thijs Willems. Eerder heeft Thijs al de andere 3 onderdelen van zijn examen afgerond oa het gesloten 

praktijk onderdeel speelde zich af op 16 oktober jl voor een examencommissie bestaande uit zijn 

muziekdocent Hans Thijssen, Geert Mooren en onze oud dirigent Bart Deckers. 

  

Tijdens zijn openbare examen zal Thijs een trombone trio 

van Lo Presti ten gehore brengen in samenspel met Roel 

Ebben op Bastrombone en zijn docent. Vervolgens het 

virtuose Cavantine onder begeleiding van het fanfare 

orkest olv Henk Houben en tot slot een jazzy duet samen 

met zijn docent Hans Thijssen. Die hem inmiddels al 9 jaar 

les geeft.  Hierna zal de examencommisie zich 

terugtrekken en krijgt Thijs te horen of hij voor zijn D 

examen geslaagd is. 

  

De naam van dit examen zegt het al het is openbaar dus 

iedereen is welkom. Aanvang 19.00u MFA Knillus te 

Vortum-Mullem. 

 In navolging van de coronamaatregelen is een QR check verplicht 
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Dag van de mantelzorg 

di 12-10-2021 
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Initiatief adventskalender Vortum-Mullem 

do 14-10-2021 

 
 

Het klinkt misschien nog ver weg maar de dagen worden al steeds korter. Om die kille 

winteravonden in december voor iedereen in Vortum-Mullem wat gezelliger te maken, willen 

we samen met jullie een soort van adventskalender in ons dorp organiseren. 
 

Wat is het idee? 

Deelnemende bewoners versieren hun huis, raam of deur en vanaf 1 december gaat er iedere 

dag 1 adventsversiering open. 
Op deze manier in de dagen voor de kerst wordt ons durpke 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. De wandelroutes worden t.z.t. gedeeld. 

Hiervoor zoeken we 24 bewoners van huizen die hieraan mee willen werken. De versiering mag 

heel divers zijn, enige praktische voorwaarde is wel dat de versiering vanaf de straat te zien 

moet zijn.  

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

 

Aanmelden graag vóór 31 oktober via de mail: 

adventskalender@vortum-mullem.info 

 

 
 

 

 
 

 
 

mailto:adventskalender@vortum-mullem.info?subject=Aanmelden%20Adventskalender
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swogb 

di 12-10-2021 
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Samen sterk 

di 12-10-2021 
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Oude schoenendoos 
di 12-10-2021 
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