
 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud Dorpsblad: 
 

Diensten in Februari ........................................................................................   2 

Dorpsblad ........................................................................................................   2 

KBO .................................................................................................................   3 

Vovm ...............................................................................................................   3 

Kerstpakkettenactie .........................................................................................   3 

Uitnodiging ......................................................................................................   4 

Carnaval 2010 ..................................................................................................   4 

Fanfare St.Cornelius ........................................................................................   5 

Agenda .............................................................................................................   6 

Januari 2010 

Jaargang…..28  

Nummer ….. 2 

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

 

E-mail adres dorpsblad: dorpsbladvortum@home.: dorpsbladvortum@home.: dorpsbladvortum@home.: dorpsbladvortum@home.nlnlnlnl 

Kopij inleveren vóór  de  22 e van de maand. 

 



    2 

 

Diensten in februari 

 

 

 

Zondag     7 febr.         9.00 uur  m.m.v. kerkkoor. 

                                        Henricus Boumans    v. w. sterfdag 

                                        Gerrit v. Kempen en Lies de Groot  v. w. verjaardag 

                                        Sjaak Engels en overl. fam. 

 

Zondag    14 febr.        10.00 uur   carnavalsviering m.m.v. kerkkoor. 

voor alle leden en overleden leden van  

c.v. “de plekkers” 

                                       

Woensdag 17 febr.        19.00 uur   aswijding in vortum.  

                                       

                                                                            

Zondag   21 febr.         9.00 uur  m.m.v. kerkkoor. 

                                       Marie v. Bree Peters           maandgedachtenis 

                                        Thei v. Bree     v. w. verjaardag 

                                        Wilie en Sjef van Hout.                                      

                                        overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 

                                        Guus Arts       v. w. verjaardag 

                                      

 

                                    

 

Vieringen in maart:   

                                 

Zaterdag 6 maart vormselviering 19.00 uur. 

Zondag 21 maart. 

Zondag 28 maart w. en c. viering Palmpasen. 

 

Dorpsblad 
 

 

 

Zoals bekend is dit het eerste nummer van het Dorpsblad dat op deze nieuwe manier 

verspreid wordt. 

Vanaf heden wordt u verzocht om, als u het dorpsblad op papier wilt inzien, dit uit te printen 

vanaf de website, www.vortum-mullem.info, of dorpsblad.vortum-mullem.info 

 

Als u hiertoe niet in de gelegenheid bent, kunt u een exemplaar ophalen bij Geert Peeters of 

ondergetekende in de winkel, gedurende de openingstijden. 

Het geld dat op het drukwerk  wordt uitgespaard, wordt ingezet voor de Website. 

Fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2010 

 

Jos Tamminga 
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K B O 

 

 

Als een lid wegens ziekte thuis of in het zieken huis ligt , en men wenst bezoek van 

het bestuur bel dan met Corry van Raaij tel 571958 of Riek Brienen tel 571827 

Voor in de agenda: De dag van ouderen is 15 oktober  

 De kerstviering is op 10 december  
 

 

 

VoVm 
 

 

Beste leden en andere belangstellenden, 

 

Op woensdagmiddag 24 februari brengen we een bezoek aan Van Veldhuijzen te Boxmeer. Bekend van 

ongediertebestrijding, maar Van Veldhuijzen-Boxmeer heeft ook een heus museum op het gebied van 

ongedierte en desinfectie. Van kleding, drinkbekers, oude schoolplaten, opgezette dieren, oude bestrijdings- 

en desinfectiemiddelen. 

En een hele collectie insecten, zoals krekels, lieveheersbeestjes, bijen, knaagdieren. 

We vertrekken om 13.45 vanaf het kerkplein en we zijn rond 16.15 uur weer terug. 

Graag aanmelden als u mee wil gaan en ook even laten weten of u kunt rijden. 

 

Rayonreis:  

"U kunt u aanmelden voor de rayonreis op 20 april a.s. Deze reis gaat dit jaar naar onze zuiderburen, naar 

Leuven. We brengen eerst een bezoek aan chocolaterie Anmadis, 's middags een (vrijblijvend) bezoek aan 

de St.Pieterskerk en haar schatkamer en een stadswandeling door het centrum van Leuven. (Wie liever niet 

hieraan deelneemt kan dit kenbaar maken en kan zelf de tijd indelen, omdat  het centrum klein is, hoeft er 

niet veel gelopen te worden). 

de kosten zijn 55 euro, voor de reis incl. bezoek chocolaterie, koffie met gebak, brabantse koffietafel, 

stadswandeling o.l.v. een gids en een 3-gangen diner op de terugweg. 

Het aantal plaatsen is beperkt, dus graag zo snel mogelijk aanmelden". 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem. 
 

 

 

 

 

Kerstpakkettenaktie 

 
Mede dankzij uw bijdrage is het 1

e
 lustrum van de kerstpakkettenaktie van de 

vereniging “Sneeuwbal” in 2009 weer een groot succes geworden. Ongeveer 250 

pakketten vonden hun weg naar diegenen voor wie ze bedoeld waren. 

Wij bedanken u en hopen dat u ons, bij de aktie in 2010, weer steunen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De leden van de vereniging “Sneeuwbal”. 
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     Op dinsdag 16 februari 
2010 gaon 

    Mark Cremers 
        & 
  Hedwig Hendriks 
zich ien d’n onecht verbiende. 
Wej stelle ‘t op pries dé gullie daor bij bint 
um same mit ons (‘tbruudspoar) dit te viere en 
dur unne gezellige 
 en onvergètelijke middag van te maoken. Ger 
in boere kleding. De trouwerij viend plats bij 
“‘t hooghuus” in de luinbeek um 11.11 uur, en de 
receptie is aansluitend bij café “spoorzicht”. 
                  ‘t Boerebruudspoar  
                                  Hedwig en Mark 
 
 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 2010. 
  

 

 

Voor de Plekkers breekt de drukke tijd van carnaval weer aan. Nu alle hoogheden bekend zijn, 
wordt het tijd voor de pronkzitting en natuurlijk de beide recepties. 
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 januari is het weer pronkzitting. Ook dit jaar is de organisatie erin 
geslaagd om een gevarieerd en leuk programma in elkaar te zetten. Dit is natuurlijk vooral te 
danken aan de artiesten die ook dit jaar weer allemaal van eigen bodem komen. Dat de 
pronkzitting jaarlijks een geslaagde avond is, bleek wel weer tijdens de kaartverkoop, want binnen 
de korste keren waren de kaartjes voor beide avonden uitverkocht. 
  

Jeugdprinsessenreceptie. 
Voor jeugdprinses Manon 1e, prins Chielian en adjudant Vera is zondag 31 januari de dag. Dan 
namelijk houdt de 1e jeugdprinses van het plekkersriek haar receptie. Natuurlijk zal ook prins 
Patrick met zijn gehele gevolg aanwezig zijn. Aansluitend op de receptie zal er een jeugdbal 
worden georganiseerd. De receptie wordt gehouden bij Cafe Spoorzicht en begint om 14.11 uur. 
  

Vrouwenavond. 
Zaterdag 6 februari is dit jaar bij de plekkers voor de vrouwen. Dan is er namelijk voor de 2e keer 
de vrollieavond. Op deze avond mogen er alleen maar dames "'t Gemeenschapshuus". Aan de 
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vrollie-avond zit ook een thema en dat is dit jaar "POETSEN". De vrollie-avond begint om 20.30 
uur. 
Nu gaat het gerucht in Vortum-Mullem dat er diezelfde avond een mannenavond wordt 
georganiseerd bij Cafe Spoorzicht. Dus mannen, houd www.vortum-mullem.info in de gaten. 
  

Prinsenreceptie. 
Op zondag 7 februari is er in "'t Gemeenschapshuus" de receptie van prins Patrick, prinses 
Nathaly en adjudant Geert. Om 13.30 zal de prins de zaal binnentrekken en de receptie officieel 
openen. Zoals gebruikelijk binnen het plekkersriek zal het eerste deel van de receptie zijn voor de 
inwoners van Vortum-Mullem of iedereen die het prinsentrio graag persoonlijk wil feliciteren. Het 
tweede gedeelte van de receptie zal prins Patrick worden toegesproken en gefeliciteerd door de 
diverse collegaprinsen uit de regio. 
  

EN DAN IS HET CARNAVAL. 
  

Kijk voor het volledige programma op www.vortum-mullem.info. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nieuws van Fanfare St. Cornelius. 
 

 

  

Na een geslaagd nieuwjaarsconcert, waar tevens de nieuwe kleding werd 

gepresenteerd, gaat fanfare St. Cornelius verder met de voorbereiding van het 100 jarig 

bestaan. Zoals al vaker vermeld zal op 28-29-30 mei een groots feestweekend worden georganiseerd. Op 

vrijdagavond is er de proms. Dit is een concert waarin klassiek,pop en rock samenkomen. De fanfare zal 

diverse lokale en regionale artiesten begeleiden, maar zal zelf ook haar beste beentje voorzetten. Ook zullen 

de slagwerkgroep en de nieuwe musicalgroep van de partij zijn. Zaterdag 29 mei zullen zeer bekende 

artiesten naar Vortum-Mullem worden gehaald. Wat te denken van George Baker en Jan Keizer. Maar ook 

de zus van, Monique Smit is in Vortum-Mullem aanwezig. Het hoogtepunt echter is het optreden van Nick 

en Simon. Zondag is de voor Vortum en Oud-vortum. Dan is het reunie. Iedereen die ooit in Vortum-

Mullem heeft gewoond wordt uitgenodigd om op de reünie te komen. Voor meer informatie over het gehele 

feestweekend kunt u terecht op www.fanfarevortum.nl 

  

De Tent. 

Natuurlijk zullen de standaard activiteiten ook dit jaar weer worden georganiseerd. Wat te denken van de 

Metworsttent. Al jaren organiseren fanfare St. Cornelius en V.C Avance "de tent". 'n Zeer gezellige 

maandagochtend die elk jaar drukker en drukker wordt bezocht. Voor de sfeer zorgt dit jaar VGTumult. 

  

Solistenconcours. 

Op 18 april wordt er voor alle spelende leden van fanfare St. Cornelius het solistenconcours georganiseerd. 

Alle deelnemers, van klein tot groot, worden door een deskundige jury beoordeeld. Op het einde van de dag 

wordt diegene met het hoogste aantal punten uitgeroepen tot winnaar van het solistenconcours. Om de 

amusementswaarde te verhogen heeft de organisatie dit jaar iets nieuws bedacht. Alle muzieksecties uit de 

fanfare kunnen strijden voor de titel "sectie van het jaar". Zullen dan een optreden moeten verzorgen wat 

zowel een hoge amusementswaarde heeft en dat ook nog 'n beetje muzikaal overkomt. 

  

Fanfare St. Cornelius, door na(ar) 100!  
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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: 

 
 

29/30-01   CV de Plekkers: Pronkzitting 
31-01     CV de Plekkers: Jeugdprinsreceptie 
06-02 CV de Plekkers: vrolliebal 
07-02 CV de Plekkers: Receptie v.d. Prins 
14/15/16-02  Carnaval 
19-02 KBO: Ledenvergadering 
24-02   13.45  Vovm: bezoek aan Veldhuizen 
18-04 Fanfare st.Cornelius: Solistenconcours 
20-04     Vovm: Rayonreis 
28-05 100 jaar fanfare: Promsconcert 
29-05 100 jaar fanfare: Volendamse avond 
30-05 100 jaar fanfare: Reünie 
13-06   14.30  KBO: Passiespelen in Tegelen 
26-06 100 jaar fanfare: Jeugddag 
15-10     KBO: Dag van de ouderen 
24-10 100 jaar fanfare: Receptie, presentatie 

jubileumboek 
10-12      KBO: kerstviering 
 
 

 
 

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 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. 


