
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

VortumVortumVortumVortum----Mullem.infoMullem.infoMullem.infoMullem.info 
De website door en voor Vortum-Mullem 

U kunt het Dorpsblad downloaden via Vortum-Mullem.info 
 

E-mail adres dorpsblad: dorpsb: dorpsb: dorpsb: dorpsbladvortum@home.nlladvortum@home.nlladvortum@home.nlladvortum@home.nl 

Kopij inleveren vóór  de  22 e van de maand. 

 

             Maart 2009 

Jaargang 20
Nummer 9

Jaargang 20
Nummer 9

Jaargang  27  

Nummer  03 

 
 
 

 



    2 

 

 
Zondag    1 mrt.  10.00 uur Viering te Sambeek 

                                                           

Zaterdag    7 mrt. 19.00 uur     Vormselviering.    

                                 Wilie en Sjef van Hout. 

                                Drika van Hout  Bongers    jaargedachtenis.                              

                                 Piet Jansen      jaargedachtenis. 

                                 Marjon de Bruijn Jacobs    maandgedachtenis.                            

 

Zondag  15 mrt. 10.00 uur  viering te Sambeek.  

 

Zondag        22 mrt. 10.00 uur   m.m.v vomuzi. 

                                   Piet en Marie Versleijen v.d. Bosch 

                                   Koos en Harrie v.d. Bosch   v.w. verjaardag Marie. 

                                   Teng Botden       maandgedachtenis. 

                                   Bets Martens Brienen    namens de vriendinnen  

                                         uit  vierlingsbeek. 

                                   Piet v. Kempen en Josephina Stevens v.w. verjaardag. 

                                   Overl. fam. Winkelmolen Ebben. 

                                   Dries en Anny v.d. Bosch Verberk.               

                                   overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 

                                   overl. fam. van kempen Gerrits. 

                                   overl.  fam. Ebben van Bree. 

                                   Nelly Bernards Jakobs     v.w. verjaardag. 

                                   overl. fam. Bernards. 

                                   overl. fam. Jakobs. 

 

Zondag  29 mrt. 10.00 uur    viering te Sambeek    

 

Vieringen in april:   5 april. 

                                8 april boeteviering Vortum. 

                                9 april  viering Sambeek.                           

                               10 april 19.00 uur goedevrijdag viering.                            

                               11 april 20.00 uur paaswake Sambeek. 

                               12 april  paasviering. 

                               13 april  sambeek. 

                               26 april Vortum.                       
 
Beste parochianen, 
 
Op zondag 29 maart zal de zeer Eerwaarde Heer pater Timmermans, pastoor van de parochie 
Boxmeer,  na de H. Mis uitleg geven over de toekomstige samenwerking van de parochies 
Vortum-Mullem, Sambeek en Boxmeer. Deze uitleg zal in de kerk plaatsvinden. 
 
Hierbij bent U van harte uitgenodigd, 
 
Tonny van Duren 
namens kerkbestuur Vortum-Mullem 
 

Vieringen in maart 
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VAN CARNAVAL NAAR PASEN 
  
Carnaval is voorbij, de veertigdagentijd is begonnen: een 
tijd van bezinning, een tijd waarin we zoeken naar veranderingen in ons eigen leven die 
ons kunnen helpen om met Pasen op een nieuwe manier in het leven te staan en het 
leven zijn kansen te geven. 
Jezus ging na zijn doop in de Jordaan de woestijn in.  Daar was Hij gelovig biddend 
bezig met zijn levenstaak, met de weg die Hij zou gaan. Want Hij wilde ernst maken met 
wat Hij zich bij zijn doop heel bewust was geworden, nl. de verbondenheid van God met 
de mensen, Gods liefde voor alle mensen. Daarvan wilde Hij in zijn leven een getuigenis 
geven.  
Misschien kan ik door bezinning een weg vinden om met heel moeilijke dingen in mijn 
leven om te gaan en om me niet meer blind te staren op die ene grote narigheid, maar 
het leven te leven vanuit de mogelijkheden  die me hier en nu wél gegeven zijn. 
  
Zou voor mij een tijd van stille bezinning ook niet heel zinvol  zijn?  Een  tijd om 
werkelijk tot mezelf te komen en mijn leven niet te laten vullen met allerlei inhoud die 
ons als verrijking wordt aangeboden, maar waar ik eigenlijk geen behoefte  aan heb?  
Misschien is dat een eerste opgave voor mij. Niet, omdat ik zo vroom moet zijn, maar 
gewoon omdat ik het nodig heb, en wel voor mijn innerlijke rust. Dan is er misschien 
ook plaats voor gelovig bezig zijn met mijn leven en mijn hele levensweg. Het is goed 
mezelf enkele vragen  te stellen: ´Met welke voorbeelden ben ik onderweg? Aan welke 
mensen die me voorgingen spiegel ik mij? Welke manier van leven zou ik eigenlijk graag 
zelf navolgen”.   
Mensen die ons zijn voorgegaan,  - ouders, goede vrienden en bekenden, of ook: bekende 
figuren  bredere kring,  zijn vaak voor ons, bewust of  misschien onbewust, een blijvend 
voorbeeld van een manier van leven, waardoor ook óns leven gekenmerkt wordt.. . Het is 
goed om die levensweg en de manier waarop we onze weg gaan, te zien in het licht van 
onze uiteindelijke bestemming. En die bestemming mogen we zelf ‘inkleuren’ naar onze 
eigen situatie en  mogelijkheden, als we ons maar spiegelen aan de gezindheid van Jezus 
van Nazareth. Dan kan het een zinvolle tijd 
van bezinning worden van nu naar Pasen toe. Dan kan 
Pasen een echt feest worden dat ons ook laat beseffen, dat het leven sterker is dan de 
dood. 
Ik wens u een  zinvolle periode naar  Pasen toe.  

G. Oude Hengel  
  
 
 

 

 

 

Beste mensen 
 

Hierbij wil den wij iedereen bedanken voor de kaartjes en steun en 
medeleven. 

 
Bedankt 

Twan, Kevin, Sabine, Sander, 

Senna  
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Beste leden, 
 
Woensdag 11 maart komt de Nederlandse Brandwondenstichting een presentatie geven, 
waarin preventie van brandwonden en eerste hulp centraal staan. 
U leert hoe u in uw eigen leven de risico’s voor u en uw naasten minimaal houdt en hoe 
u adequaat directe hulp kunt verlenen bij brandwonden. 
Ook niet leden zijn van harte welkom en gezien het onderwerp hopen wij dat ook veel 
ouders van (jonge) kinderen deze avond zullen bezoeken. 
Aanvang 19.45 uur in ’t Gemeenschapshuus. 
(graag vooraf aanmelden) 
 
U kunt u al aanmelden voor creatieve avond op 2 april a.s. we gaan dan een paas-
/voorjaarsstukje maken. Aanmelden uiterlijk 1 week tevoren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem. 
 
 
 

 
 
Donderdag 5 maart gaan we naar de Smakt .Wie mee wil kan zich opgeven bij de secretaris  
  

Vrijdag 3 April is het kienen in het Gemeenschapshuus.  
Aanvang 14,00 uur 
Bestuur KBO 
 
 
 

KERSTPAKKETTENACTIE “ SNEEUWBAL”  GESLAAGD 
 

Afgelopen kerst heeft de actiegroep Sneeuwbal weer een groot aantal kerstpakketten 
kunnen uitdelen aan mensen met een minimaal inkomen in de gemeente Boxmeer. 
In de laatste dagen voor kerst kwamen veel inwoners van de kerkdorpen van Boxmeer 
een zelfgemaakt pakket brengen naar De Weijer. Anderen hebben een geldbedrag 
gegeven zodat wij daarvoor een pakket konden samenstellen. 
We willen al deze mensen graag bedanken voor hun ondersteuning en we hopen dat u 
dit jaar weer mee wilt doen. 
Ook de winkeliers en bedrijven die onze actie hebben gesteund door pakketten af te 
staan of geld te storten willen we bedanken. Wij weten ons gesteund door uw 
bereidwilligheid en zullen daarom onze actie eind dit jaar voortzetten. 

Vovm 

KBO 



    5 

 

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: 

 
 

 
05-04 KBO: naar Smakt 
11-03   19.45u VoVm: voorlichting Ned. Brandwonden 
29-03     Voorlichting over samenwerking parochies 
02-04     VoVm: Crea avond 
03-04    14.00u KBO: Kienen in Gemeenschapshuus 
05-05 jeugdorkest naar Eurofestival in 

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

 
 
 
 

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  18.30 u 19.30 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. 


