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De geplande uitleg van eerwaarde pastoor Timmermans van de parochie Boxmeer op 
zondag 29 maart in de kerk van Sambeek zal door omstandigheden komen te vervallen. 

Dit zal verschoven worden naar  
 

ZONDAG 10 MEI NA DE H. MIS IN DE KERK VAN VORTUM-MULLEM.  

 
Op ZATERDAG 27 JUNI ZAL DEZE UITLEG NA DE H.MIS GEGEVEN WORDEN IN DE 

KERK VAN SAMBEEK. 
 

namens het kerkbestuur, 
Tonny van Duren 

 

 

Zondag    3 mei.         viering te Sambeek. 

 

Zondag  10 mei.   10.00 uur      m.m.v. vomuzi. 

                                    Voor alle levende en overleden leden v.d. V.O.V.M. 

                                    Wilie en Sjef van Hout. 

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

                                     Bets Martens Brienen nms de vriendinnen uit Vierlingsbeek. 

                                     Peter Stevens en Gertruda Joosten en oud vicaris Stevens. 

                                     Koos van Bree        jaargedachtenis. 

 

Zondag   17 mei            viering te Sambeek. 

 

 

Zondag   24 mei.   10.00 uur   m.m.v. kerkkoor.                                       

                                      Zr. Hendrina de Jong. 

                                     Oud pastoor v.d. Munckhof    jaargedachtenis.                                    

                                      Frank Roelofs        nms de kaartvrienden. 

                                      Overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim.                                    

                                      Sjaak Engels en overl. Fam. 

 

Zondag  31 mei.    10.30 uur  1
e
 communieviering. 

                                      Teng Botden 1
e
 jaargedachtenis.         

 

 

Vieringen in juni:         1 juni gildemis te Sambeek. 

                                    14 juni. 

                                    28 juni. 

 

Parochie H.Cornelius Vortum-Mullem. 

 

De opbrengst van de vastenakte 2009 bedroeg  €  594,18. Hiervoor onze hartelijke dank, ook 

voor de collectanten, zonder hun steun was dit bedrag niet gehaald. 

 

Kerkbestuur, H.Cornelius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen in mei 
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Beste leden, 
 
Woensdag 6 mei a.s. vieren we het feit ons dorp al 75 jaar een vrouwenvereniging rijk 
is. Onze leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om er samen een feestelijke 
dag van te maken. 
Denkt u er wel aan even via het antwoordkaartje door te geven of we op uw 
aanwezigheid mogen rekenen? 
 
Zaterdag 9 mei is er een misintentie voor onze leden en overleden leden. 
 
Op woensdag 27 mei willen we nog een creatieve avond houden. Indien u zin heeft om 
mee te doen dan kunt u zich tot 22 mei aanmelden bij het bestuur, dan krijgt u van ons 
een briefje met verdere bijzonderheden. 
 
Tot 20 mei kunt u via onze vereniging nog kaartjes bestellen voor het Zoo Parc te 
Overloon. De kaartjes kosten € 7,25 en zijn onbeperkt geldig. 
Wilt u kaartjes bestellen dan kunt u dit doorgeven aan Toos van Bree. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem. 
 
 
 

         E-mail adres:   hefimako@home.nl 

 

 

Groot Assortiment 

Perk / Kuip en Terras planten 

ook Potgrond 

 

           Verkoop 
Van 25 april tot en met 23 mei 

  
  

VoVm 



    4 

 

 
 

      KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 

                     Belangenorganisatie voor senioren 
 

 
          april 2009 
Beste mensen, 

 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen gaat komende herfst voor de eerste keer een meerdaagse reis maken. 
Graag willen wij de leden van KBO Vortum-Mullem in de gelegenheid stellen om ook aan deze reis deel te 
nemen.  
 
We hebben in samenwerking met de fa. Rutjens-Ponjee uit Bergen een  
5-daagse reis uitgestippeld naar het Zwarte Woud in Duitsland.  
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

5 Dagen Zwarte Woud 
 

Reisdatum: donderdag 8 oktober t/m maandag 12 oktober 
 

Dag 1   Vertrek vanaf Vierlingsbeek naar Oberwolfach 
     Hotel Zum Walkenstein 
 
Dag 2   Via een toeristische route rijden we naar Strasbourg. 
     Bezoek aan Kathedraal, boottocht, vrije tijd. 
     Diner in hotel 
 
Dag 3  Vandaag gaan we een schitterende route rijden van de 

Schwarzwaldhochstraße. Bezoek openlucht museum. 
 Diner in hotel 
 
Dag 4  Na het ontbijt gaan we het Zwarte Woud verkennen. 
  Bezoek aan: glasblazerij, porseleinfabriek en de 
 bekende Kuckuckurhstraße. 
 Diner in hotel 
 
Dag 5  Na het ontbijt gaan we weer naar huis en maken onderweg nog 

een paar stops met o.a.  
een afscheidsdiner 

 

Wijzigingen in het programma mogelijk 
 

Prijs € 399,-- per persoon, vol pension. (incl. entree volgens programma) 
 
U vindt bij deze informatie een inschrijfformulier waarmee u zich kunt 
aanmelden tot uiterlijk 20 mei. U mag een introducé mee nemen.  
Te zijner tijd krijgt u meer informatie. Betalen hoeft u nu nog niet.  
Voor vragen kunt u terecht bij Maria Rouwens, tel. 631919 
 
 
 



    5 

 

 
 

 
 

 KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 
             Belangenorganisatie voor senioren 

 

Inschrijfformulier 
 

5 daagse reis Zwarte Woud 
 

Reisdatum: donderdag  8 oktober t/m maandag 12 oktober 
 
Ondergetekende 
 
Achternaam…………………………………………………….. 
 
Roepnaam………………………..Geb.datum…………………………man/vrouw 
 
Roepnaam………………………..Geb.datum…………………………man/vrouw 
 
Adres………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode…………………Woonplaats……………………………...Tel : …………………….. 
 
Geeft zich op voor : 
 
□       Verblijf in een  1 persoonskamer.   Toeslag € 36.-- 
 
□       Verblijf in een  2 persoonskamer met…………………………………..………     
 
 
De reissom voor deze 5 daagse geheel verzorgde reis is : € 399,-- per persoon 
 
 
Dit formulier voor 20 mei opsturen naar : Mevr M. Rouwens-Thiesen 
       Laurentiusstraat 23 
                   5821 AT Vierlingsbeek 
                                                             Tel.  0478 631919                                    
 
                                                                
 
Handtekening:        
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Nieuws van Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem 

 

Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem houdt voor alle 

belangstellenden een inloopkwartiertje tijdens de 

groepsavonden. Er kan dan gekeken worden welke 

activiteiten er zoal tijdens deze avonden georganiseerd  

worden. Ook is er dan natuurlijk gelegenheid om eventuele vragen te stellen. 

De kwartiertjes zijn gepland op: 

- 8 mei van 20.30 uur tot 20.45 uur bij Rouwe Start. 

- 12 en 13 mei van 19.15 tot 19.30 uur bij De Wilde Bende. 

- 14 mei van 19.00 tot 19.15 uur bij De Panters. 

 

Tijdens deze avonden is er ook iemand van het bestuur aanwezig. 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. 

 

Leiding en bestuur van Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem. 

 
www.malibusoundenlight.nl 

 

 
IN DE WEEK VAN 3 T\M 9 MEI IS WEER DE JAARLIJKSE COLLECTE VOOR  

HET ASTMAFONDS. 

IN DEZE WEEK KUNT U EEN COLLECTANT AAN DE DEUR VERWACHTEN! 

 

NAMENS HET ASTMAFONDS ALVAST BEDANKT VOOR UW GULLE GIFT!!!!!! 
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Aangeboden : Bouwperceel Veerweg 1a 
 

Deze bouwkavel van 1.291 m² ligt aan de oostzijde aan de rand van ons 

dorp, op loopafstand van het fraaie “Maasheggengebied” en de Maas.  

 

De kavel is uniek gelegen in een groene omgeving grenzend aan een 

natuurlijke sloot. Op deze plek kunt u genieten van rust, ruimte en privacy. 

 

Het bestemmingsplan biedt ruimte voor de realisatie van een vrijstaande 

woning. Bij de koop behoort een (reeds uitgevoerd) bodemonderzoek.  

 

Meer specifieke gegevens vind je via www.Funda.nl en aanvullende 

informatie is verkrijgbaar via Geert van Raaij, 06 – 53786013.  

 

 
Fanfare-nieuws. 

  
Voor fanfare St. Cornelius zal de maand mei in het teken staan als voorbereiding 
voor het peeltoernooi op 7 juni. Na een geslaagd concours in november 2008 zal 
de fanfare zich laten beoordelen op het peeltoernooi. Dit zal dus, na de promotie 
op het concours, een beoordeling worden op 3e klasse niveau. De te beoordelen 
werken zijn Trimbeka en Festa Pasana. Fanfare St. Cornelius zal om 12.00 

uur haar klanken laten horen. Het peeltoernooi wordt gehouden in Meijl. Echter, voordat de 
muzikanten afreizen naar Meijl zullen ze op zondag 24 mei eerst een uitwisselingsconcert 
houden in Broekhuizen. Meer informatie hierover volgt op www.vortum-mullem.info. Houd de 
site dus goed in de gaten.  
  
Slagwerkgroep.  
  
Terwijl voor de fanfare de maand mei een voorbereiding, zullen de slagwerkers zich weer van 
hun beste kant laten horen. Hieronder het programma. 
 
21 mei optreden in centrum Boxmeer tijdens koopzondag 
24 mei s’morgens uitwisselingsconcert met Sambeek en ? vanaf 11.00 -13.00 uur 
24 mei s’middags concert in Broekhuizen samen met de fanfare  
7 juni Open podium in Geldrop vanaf 13.00 uur (exacte speeltijd is nog niet bekend) 
  
Ook hiervoor geldt dat als meer informatie bekend is dit op de site van Vortum-Mullem bekend 
wordt gemaakt. 

   
Jeugdorkest. 
  
De jeugdige muzikanten uit Vortum-Mullem hebben in de maand mei ook een druk programma. 
Nadat de ze op het euro-festival te Maasbracht een keurige "ruim voldoende" hadden gescoord 
zullen ze op 17 mei deelnemen aan een concert-programma in St. Anthonis. Aan dit concert 
zullen diverse jeugdorkesten uit de regio deelnemen. Het jeugdorkest zal een luchtig concert ten 
gehore brengen, maar ook dit wordt door een officiële jury beoordeeld. De muzikanten zullen dus 
hun beste beentje voor zetten. Het tijdstip van optreden is op dit moment nog niet bekend, maar 
ook dat kunt tzt terugvinden op de site van Vortum-Mullem. 
  
Op 31 mei, 2e pinksterdag, is het in Vortum-Mullem de viering van de communicanten. Zoals 
het al een jarenlange traditie is, zal het jeugdorkest deze viering ook dit jaar weer muzikaal 
opluisteren. De communieviering begint om 10.30 uur. 
  
 Voor in de agenda. 
Noteer deze datum nu alvast in uw agenda. 13 september is er op het kerkplein weer de 
jaarlijkse rommelmarkt, georganiseerd door fanfare St. Cornelius. 
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                                                                                                                                               Vortum-Mullem 15-04-09 

 

Beste inwoners van Vortum-Mullem,      

 

 

Wij als bestuur en instructeurs van de HBSV Boxmeer, (Honden Behendigheid 

Sport Vereniging boxmeer) zijn zeer verheugd dat wij onze trainingen kunnen 

houden op het sportveld in Vortum-Mullem.  

Wij verzorgen gedrag- en gehoorzaamheidstrainingen van honden van allerlei rassen, met als doel leuke gezinshonden 

te creëren.  

Alsmede verzorgen wij  Behendigheid (Agility) trainingen, wat het afleggen van een parcours met hindernissen 

betekent.  

Kortom gewoon leuk met je hond bezig zijn en dat ie doet wat jij wilt. 

  

Als HBSV zijn wij jarenlang actief geweest in boxmeer op het veld bij de Witte Brug. Echter aldaar wordt nu een huis 

gebouwd en zijn wij vriendelijk verzocht een andere locatie te zoeken voor het uitoefenen van onze trainingen.  

Dit is een enorme zoektocht geweest en in boxmeer of omliggende dorpen  zijn geen geschikte locaties gevonden. 

  

Op enig moment zijn wij in overleg getreden met de Gemeente Boxmeer, de dorpsraad Vortum-Mullem en de 

voetbalclub ONI om de mogelijkheden te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om in Vortum-Mullem onze 

vereniging voort te zetten.  

Blij zijn wij te kunnen melden dat zowel de dorpsraad, ONI als de gemeente Boxmeer hier vol aan mee willen 

werken. 

  

Wat betekent dit voor het sportveld: 

1.  er zullen nutsvoorzieningen komen en er zal verlichting aangelegd  

 worden met masten. Deze kunnen natuurlijk ook ten dienste van andere  

 activiteiten gebruikt worden. 

2.  er zal een 'hutje' geplaatst worden om onze gasten te kunnen ontvangen,  

 spullen op te kunnen slaan en ook een kopje koffie te kunnen drinken.  

3.  er zal  omheining worden geplaatst, zodat de honden niet weg kunnen  

 rennen. 

  

Wat betekent dit voor u: 

Een sportveld wat  meer gebruikt wordt en er nutsvoorzieningen aanwezig zullen zijn, welke voor meerdere 

doeleinden gebruikt kunnen worden.  

Tevens zal er natuurlijk een keer overlap met een andere activiteit kunnen zijn,  

hiermee willen we natuurlijk graag overleggen hoe we dat dan oplossen. 

In principe is de HBSV aldaar het hele jaar rond op de woensdag en donderdag avond van 19 tot 21 uur actief, met 

wisselend aantal groepen.  

Op maandag traint ONI. 

Parkeren is nog een issue: wij hebben onze cursisten gevraagd langs het spoor te parkeren of indien mogelijk op 

woensdag op het kerkplein, maar er zal nadrukkelijk getracht worden om geen overlast te veroorzaken in het dorp. 

Uitwerpselen van honden zult u aldaar niet aantreffen, omdat wij onze cursisten opvoeden dat indien een hond zijn 

behoefte toch per ongeluk doet dit middels een zakje op te ruimen. 

  

Wij zijn inmiddels gestart in Vortum-Mullem per 1 april jl. en tot op heden tot volle tevredenheid. Het veld is groot en 

uitermate geschikt.  

Blij zijn we dat we tijdelijk de schuur van Jan Hendriks als opslag kunnen gebruiken van onze behendigheids spullen, 

totdat ons nieuwe "hutje'  er staat.  

Natuurlijk bent u allen van harte uitgenodigd om een keertje te komen kijken bij onze activiteiten. In de toekomst op 

woensdag en donderdag avond van 19 tot 21 uur. 

Nu er nog geen verlichting is:  woensdag van 19 tot 20 uur 

                                 donderdag van 19 tot 20 uur 

                                 zondagochtend van 9.30-12.30 

Tot ziens aldaar: zie voor meer informatie onze site www.hbsv-boxmeer.nl 

  

Met vriendelijke groeten,  

 

Bestuur HBSV boxmeer/Vortum-Mullem 
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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: 

 
 
30-04  9.45  Koninginnedag 
06-05    VoVm: 75 jaar vrouwenvereniging 
3-9 mei   Collecte Astma fonds 
08-05  20.30  ’t Benkske: Inloopavond Rouwe Start 
10-05 Uitleg samenwerkende parochie pastoor 

Timmermans 
12-13 mei 19.15  ’t Benkske: inloopavond wilde bende 
14-05  19.00  ’t Benkske: inloopavond de panters 
17-05    jeugdorkest beoordelingsconcert in 
St.Anthonis 
21-05 Slagwerkgroep in boxmeer met koopzondag 
24-05  11.00  Slagwerkgroep treed op in Sambeek 
24-05    Fanfare en slagwerkgroep concert in 
Broekhuizen 
26-05   8.00  KBO: Dagtocht 
27-05 VoVm: Crea avond 
07-06  13.00  Open podium in Geldrop 
3-7/aug   ’t Benkske: Kamp 
13-09    Fanfare St.Cornelius: Rommelmarkt 
8-12 okt   KBO reis 
 
 
 
 
 

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. 


