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Zondag 1 febr. 10.00 uur  m.m.v. kerkkoor.                                    
   Henricus Boumans  v. w. sterfdag. 
 
Zondag     8 febr.           Viering te Sambeek. 
 
Zondag    15 febr. 10.00 uur  m.m.v. kerkkoor. 
                                      Wilie en Sjef van Hout. 
                                      Gerrit v. Kempen en  
   Lies de Groot  v. w. verjaardag. 
                                      Sjaak Engels en overl. fam. 
                                      overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 
                                       Guus Arts   v.w. verjaardag. 
                                       Tien en Tony Swinkels  Stiphout en  
   overl. Fam. 
 
Zondag   22 febr.  10.00 uur   m.m.v.vomuzi. 
                                     Voor alle leden en overleden leden  
   van c.v. “de plekkers” 
                                      Teng Botden   maandgedachtenis. 
                                      Bets Martens Brienen  maandgedachtenis. 
                                      Thei v. Bree  v. w. verjaardag. 
                                    
Woensdag 25 febr. 19.00 uur   aswijding in Sambeek.  
 
Zondag    10 febr.  10.00 uur    viering Sambeek.    
 
 
Vieringen in maart:   
                                 
Zaterdag 7 maart vormselviering 19.00 uur. 
Zondag 22 maart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieringen in Februari 
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Beste Parochianen, 
 
Ondanks het feit dat Pastor Gerard Oude hengel nog fantastisch werk verricht voor onze 
parochie, moeten we onder ogen zien dat dit vroeg of laat eindigt. 
Dit is de reden van het kerkbestuur geweest om de samenwerking te zoeken met andere 
parochies. 
Op de inspraakavond van 28-10-2008 in onze kerk is met de parochianen het volgende 
besproken. 
Op 29-10-2007 is het eerste overleg geweest met parochie Sambeek, met de vraag wat te doen 
als Pater Oudenhengel stopt. 
Op dit moment is er noch voor Sambeek noch voor Vortum-Mullem een nieuwe pastoor 
beschikbaar, ze zijn er gewoon weg niet. 
Ook financieel is het voor Vortum-Mullem niet haalbaar een pastoor voor fulltime of deeltijd aan te 
trekken. 
Daarom is hierna contact gezocht met de Karmelieten in Boxmeer, de geestelijke verzorger van 
de parochie Boxmeer. 
In een overleg tussen de kerkbesturen van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem is een 
commissie in het leven geroepen welke mogelijk samenwerkingsvormen heeft onderzocht. 
Hierin kwamen drie mogelijk samenwerkingsvormen naar voren van lichte samenwerking tot totale 
fusie. 
Wat in eerste instantie ondenkbaar leek, blijkt op dit moment de enige reële mogelijkheid. 
Fusie van de parochies Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem tot één parochie. 
Dit is de enige manier om op langere termijn pastorale zorg te waarborgen zonder door het 
Bisdom gedwongen te worden te fuseren tot “Mega parochie” met omliggende parochies. 
 
Conclusies Commissie. 

• De tijd dringt voor het samen gaan van de drie parochies, het vereist voortvarendheid. 

• Basiliek Boxmeer wordt hoofdkerk, met elke zondag een dienst. 

• Zolang Gerard Oudehengel beschikbaar blijft, blijft alles bij het oude. 

• Hierna zal er, ook bij fusie, verschraling optreden voor de kerkgangers van Vortum-Mullem 

• Fusie van de drie parochies blijkt noodzakelijk. 

• Karmelieten blijven Boxmeer als hoofdvestiging houden en dus is dan pastorale zorg 
gewaarborgd. 

• Het Bisdom is op de hoogte van de plannen maar heeft tot op heden nog niet gereageerd. 
 
Opmerkingen vanuit de Vergadering. 

• Probeer niet iets nieuws te bedenken vele parochies zijn al samengegaan doe daar je 
voordeel mee. 

• Koester de unieke situatie met de Karmelieten (parochie Boxmeer) in overleg met het bisdom. 

• Probeer het kerkgebouw voor Vortum-Mullem te behouden voor de (parochie) gemeenschap. 
 
Conclusies: 

• Fusie van de drie parochies is een noodzaak. 

• Behoud van minimaal gelegenheidsdiensten voor Vortum-Mullem. 

• In eigen beheer houden van Kerk en Kerkhof. 

• Blijvend cultureel gebruik van kerk en bijgebouwen voor de parochie. 

• Gewaarborgde onderhoud van de kerk. 
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GOEDE WENSEN OVER EN WEER. 
  
De dagen van Kerstmis en de jaarwisseling zijn al een hele tijd voorbij. Het nieuwe jaar 
heeft al zijn verrassingen meegebracht, zoals het spannend afwachten of een elf 
stedentocht er dit jaar in zou zitten. Nee dus.  Het ijs op sloten en plassen heeft toch 
maar korte tijd de gelegenheid gegeven om echt een winterseizoen  te genieten van het 
schaatsplezier. Dan maar wachten op de volgende winter! Ondertussen 
wisselen zich droevige gebeurtenissen  en blijde gebeurtenissen af, zowel in Vortum 
Mullem als elders. 
Ofschoon het al lang geleden is wil ik toch nog even terugkomen op de voorbije 
feestdagen. Hartelijk dank voor alle goede en hartelijke wensen rond Kerstmis en de 
jaarwisseling. Soms wel heel mooie kaarten, met zorg bewerkt! 
U zult me niet kwalijk nemen dat ik alle goede wensen die ik mocht ontvangen, niet 
persoonlijk beantwoord. Maar het doet wel goed! Het geeft het gevoel met veel mensen 
verbonden te zijn.  Ik hoop  bemoedigd en bemoedigend te kunnen zijn  temidden van 
allerlei mensen die van het komende jaar iets zinvols proberen te maken voor ieder van 
ons. 
Ondertussen gaat het leven door: alle dagen met blijde en droevige gebeurtenissen. Van 
ons wordt gevraagd dat we dat leven zo goed mogelijk gestalte geven in verbondenheid 
met onze medemensen door vreugde en droefheid te delen  en de band met elkaar te 
versterken. 
Velen hebben het deze weken extra druk omdat er werk verzet moet worden voor 
Carnaval.    
Ik wens  iedereen een prettige voorbereiding en nóg prettiger Carnavalsdagen toe. 
Vraag: is Carnaval zó te beleven dat het ook een voorbereiding is op een periode van 
veertig dagen van bezinning? Het antwoord hierop  vind je niet in een boekje, alleen in je 
eigen beleving! 

G. Oude Hengel. Karmeliet.  
 

 
Beste leden, 
 
Voor woensdag 18 februari hebben wij een rondleiding in Boxmeer besproken met de 
VVV Boxmeer. Onder leiding van een gids lopen wij de Kloosterroute, deze gaat via het 
Karmelietenklooster en Petrusbasiliek naar het klooster Elsendael, waar we na een kop 
koffie/thee, het klooster bezichtigen. 
Graag vóór 28 januari doorgeven of u mee wil gaan en of u eventueel in de gelegenheid 
bent om te rijden. 
We vertrekken om 13.15 uur vanaf het kerkplein (let op; dit is een kwartier eerder dan in 

het programmaboekje is vermeld. !!!) 
 
U kunt u al aanmelden voor de rayonreis op woensdag 22 april 2009. Deze gaat via 
Ameide, waar u na ontvangst met koffie en gebak een demonstratie glasblazen krijgt te 
zien. Na een koffietafel gaat de rit naar Alblasserwaard, o.l.v. een gids, waarbij ook de 
molens van Kinderdijk worden bezichtigd. 
Op de terugreis wordt gestopt voor het diner. De kosten zijn (afhankelijk van het aantal 
deelnemers) ca. € 47,=. Aanmelden kan tot 1 maart 2009, zolang er plaatsen 
beschikbaar zijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem. 

VoVm 
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RUSTIGE PERIODE FANFARE ST. CORNELIUS. 
  
Na een drukke periode met het concours en een zeer geslaagd nieuwjaarsconcert, is 
er nu een rustige periode aangebroken voor fanfare St. Cornelius. Allereerst is op 12 
februari de jaarvergadering. Hier zal het bestuur de plannen van 2009 presenteren en 
zal ook het programma van 2010 bekend worden gemaakt. In 2010 bestaat de fanfare 
nl. 100 jaar en dit zal groots worden aangepakt. 
  

 

DE TENT. 
Waar niet voor hoeft te worden gerepeteerd, maar waar de leden wel jaarlijks hun beste beentje 
voorzetten, is carnavalsmaandag. Dan organiseert de fanfare, samen met AVANCE, de tent tijdens de 
metworst.  
  

SOLISTENCONCOURS. 
Een nieuw jaar betekent voor alle leden van de fanfare en slagwerkgroep dat er weer wordt gerepeteerd 
voor het solistenconcours. De meeste leden zijn al begonnen met de voorbereidingen maar helaas kunnen 
we op dit moment nog niet de precieze datum doorgeven. Houd daarom dus www.vortum-mullem.info en 
het dorpsblad in de gaten. 
   

JEUGDORKEST 
Er is wel nieuws vanuit het jeugdorkest. Daar waar de "oudere" leden het wat rustiger hebben, breekt er 
voor de jeugd een drukke periode aan. Natuurlijk zijn zij ook volop bezig met het solistenconcours, maar 
als orkest zijn de voorbereidingen voor het vormsel ook al weer volop aan de gang. Op 7 maart zal het 
jeugdorkest de vormelingen, zoals gebruikelijk, weer muzikaal begeleiden. 
  

EUROFESTIVAL. 
En ook dit jaar neemt het jeugdorkest weer deel aan het euro-festival. De muzikanten willen bewijzen dat 
de prijs van meest veel belovende orkest van vorig jaar geen toeval was. Daarom wordt er dit jaar weer 
voor de prijzen meegedaan. Het euro-festival is op zondag 5 april in Maasbracht. 
 
 

 
 
 
Hallo allemaal,  

 

Wat gaat de toneelvereniging Vortum Mullem in 2009 doen? 

 

Nou wij hebben een geweldig plan. Dit jaar wordt het moeilijk om een toneelstuk neer te zetten omdat we 

helaas kampen met een spelers tekort. 

Wat gaan we wel doen, we gaan een echte Vortumse Avond organiseren! 

Dit houdt in een avondvullend programma met hilarische en komische stukken.  

Er zullen veel mensen in Vortum Mullem bij betrokken worden. 

Hoezo zult u denken, nou wacht maar af u hoort vanzelf van ons! 

 

Wel zijn we op zoek naar leden, mensen die met ons deze avond in willen vullen. Jong of oud het maakt niet 

uit. Ook kost het u dit jaar niet veel tijd om te repeteren omdat het géén heel toneelstuk is. 

 

Dus laat u verrassen op zaterdag 18 april a.s., het wordt gezellig en hilarisch. Een uitdaging om dit te 

organiseren. Dus hebt u zin om op de bühne of achter de bühne mee te werken aan deze avond chroom niet 

en bel of mail één van ons. 

 

Contactpersonen voor de organisatie van deze avond zijn; 

Michel Hooijmans  lillian@etthome.nl   520017  

Trudy Hermans en  trudy.hermans@planet.nl  574587 

Veronique Verheijen  veronique.v@home.nl  577443 
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Vrijdag 6 februari 2009 

Zaterdag 7 februari 2009  pronkzittingen 
Aanvang 20.00 uur gemeenschapshuis 

 

Zondag 8 februari 2009  jeugdprinsreceptie / jeugdbal 
Aanvang 14.00 uur gemeenschapshuis 
 

Nieuw nieuw 

14 februari 2009 vrolliebal dus alleen voor vrollie 
Ook dames van buiten vortum mullem zijn van harte welkom 

Heren zijn welkom vanaf 23.00 uur 

Aanvang 20.00 uur gemeenschapshuis 

 

15 februari 2009 Receptie Prins math d’n twedde 
Aanvang 13.41 uur Café spoorzicht 
 

Zondag 22 februari 2009  H. Mis  10.00 uur in de kerk 
 

12.00 uur optocht aansluitend prijzenbal in het gemeenschapshuis 
 

Jongerenbal met watjesrace 
Aanvang 19.30 uur gemeenschapshuis aansluitend groot bal 
 

Dinsdag 24 februari 2009 Boerenbruiloft 
Aanvang 11.00 uur Café spoorzicht 

 

Kriemelbal   15.30 uur gemeenschapshuis 
 

Slotbal Aanvang 20.00 uur gemeenschapshuis 
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Op dinsdag 24 februari 2009 gaon 
 

    Frans Visee 

        & 

  Antoinette Jakobs 
zich ien d’n onecht verbiende. 

Wej stelle ‘t op pries dé gullie 

daor bij bint um same mit ons 
 (‘t bruudspoar) 
dit te viere en dur unne gezellige 
 en onvergètelijke middag  
van te maoken 
. 
‘t Boerebruudspoar  
                          Antoinette en Frans 
 

 

 

Hoe loat en waor! 
 
10.30uur Vanaf Math Fransen gôn  
                      we de Bruid ophale op de  
                       Steenklef . 
11.11uur Frans Visee en Antoinette Jakobs 
                      worre ien d’n onecht verbonden in 
                      café “Spoorzicht” dûr amtenares  

Elly van An van d’n elastieke. 
dôrnao kunde het bruudspoar felicitiere. 

13.30uur        boeremoes mit worst eten. 
14.30uur       Einde boerenbal 
 
                                                                                        
Getuge zien                                                                cv “De Plekkers” 
                    Maria Hendriks en Jacob Fleuren                                      café “Spoorzicht” 
  
 
 
 
 
 
 

 



    8 

 

H 
 Agenda   Vortum  -  Mullem Colofon 

 Het dorpsblad is een gratis 

 uitgave van de Stichting 

 Dorpsraad VortumMullem  

 en verschijnt 12 maal  

 per jaar. 
 

  Redactie Dorpsblad: 

  - Marjan Jakobs 

    St.Hubertusstraat 27 

    Tel. : 0485-571097 

  - Maria v. Duren 

    St.Hubertusstraat 4 

    Tel. : 0485-576428 

 

Wekelijks: 

 
10-01 Fanfare St.Cornelius: Nieuwjaarsconcert 
12-01 CV de Plekkers: Laatste kans opgave 
12-02  jeugdpronkzitting 
25-01  14.00  Jeugdprinsenbal/pronkzitting 
28-01 VoVm: Jaarvergadering 
12-02    Fanfare St.Cornelius: Jaarvergadering  
6-7/02  20.00  Pronkzitting 
18-02    VoVm: Rayonreis in Boxmeer 
08-02  14.15  Jeugdprinsreceptie 
20t/m24-02   Carnaval 
05-04 jeugdorkest naar Eurofestival in 

Maasbracht 
18-04    Toneel 
22-04    VoVm: Rayonreis 
3-7/aug   ’t Benkske: Kamp 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Met dank aan onze sponsoren en vrijwilligers. 
Zonder hen zou deze 
uitgave niet mogelijk zijn. 

 
 

 
 
 

Maandag  14.00 u   KBO: meer bewegen voor ouderen in ‘t Gemeenschapshuus 

Dinsdag  13.30 u 15.30 u  KBO: Koersballen 

Dinsdag 18.30 u 19.30 u  Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr.6 en 7  

Dinsdag 20.30 u 22.00 u  Repetitie slagwerkgroep 

Woensdag 13.30 u   KBO: kaarten in ‘t Gemeenschapshuus 

Woensdag 17.45 u 18.45 u  KBO: yoga in ‘t Gemeenschapshuus 

Woensdag  18.30 u 19.30 u  Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr. 4 en 5 

Donderdag 18.15 u 19.15 u  Stichting jeugdhuis: De panters gr. 1,2,3 

Donderdag 19.30 u 21.45 u  Repetitie Fanfare St.Cornelius 

Vrijdag  20.30 u 23.00 u  Stichting jeugdhuis: Rouwe Start van gr 8 tot 16 jaar 

Vrijdag  19.30 u 20.30 u  Repetitie Jeugdorkest 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adverteren: 

is alleen mogelijk indien 

ingeleverd met vermelding 

van het factuuradres,  

bij voorkeur op floppydisk  

of per E-mail: 

dorpsbladvortum@home.nl 

Advertenties zonder  

factuuradres worden niet 

geplaatst! De kosten  

hiervoor bedragen € 14, - per 

pagina naar rato. 

 
Eenmalige plaatsingen  

Kunnen contant betaald 

worden bij de redactie. 

De kosten hiervoor zijn: 

       A4: € 14, -- 

½    A4: €  7, -- 

1/3 A4: € 4,75 

¼    A4: € 3,50 

1/5 A4: € 1,75 

Indien de plaatsing per 

e-mail wordt verzonden, 

dan graag betaling voor de 

22
e
 van de maand, in  

envelop voorzien van naam. 

Anders kan het artikel helaas 

niet geplaatst worden. 


