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Diensten in April 

 

 

Donderdag 1 april         19.00 uur  viering Sambeek 

 

Vrijdag       2 april         19.00 uur  gebedsdienst. 

 

Zaterdag     3 april      20.00 uur  paaswake Sambeek 

 

Zondag       4  april       9.00 uur  m.m.v. kerkkoor 

                                           Jo Deenen     v.w. verjaardag. 

                                           Gerry Deenen van kempen  

                                         

 

Maandag    5 april             9.00 uur  viering Sambeek                      

                                                 

Zondag     11 april            9.00 uur  m.m.v. kerkkoor 

 

Zondag     25 april            9.00 uur   m.m.v. kerkkoor 

                                           Wilie en Sjef van Hout 

                                           overl. ouders Barten Hendricks 

                                           Jan Barten 

                                           Hans Brienen     v.w. sterfdag. 

                                                                                    

                                                                                                                     

Vieringen in mei:      

9 mei      9.00  uur 

23 mei    10.00 uur  1
ste

 communieviering  

30 mei     10.00 uur 100 jaar fanfare St Cornelius     

 

 
 
hallo jongens en meisjes 
 
A.s zondag 28 maart is het Palmpasen. We hebben dan een gezinsviering om 9.00 uur, 
waarbij we jullie allemaal van harte uitnodigen! 
De viering wordt opgeluisterd door het Jeugdorkest olv Anneke Romeijn, het koortje olv 
Petra Broeder en Anneloes Martens en Gonnie Schuurmans met haar accordeon. 
 
Ook zullen de communicanten zich voorstellen in deze viering. 
 
Graag willen we jullie vragen om een Palmpasenstok te maken, en deze mee te nemen 
naar de kerk. Wij hebben dan een broodhaantje voor op de stok. 
 
Tot zondag!! 
 
Werkgroep Gezinsviering 
 
Trudy Jacobs 
Maria van Duren 
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 Pasen 
Na de lange winter zijn we de sneeuw en de gladheid zat. We snakken naar de lente, de 
zon, het nieuwe groen en de nieuwe bloemen.  De lente brengt de natuur die stil en dood 
leek weer tot leven. Het nieuwe leven dat uit de winter te voorschijn komt brengt kleur 
met zich mee. De bomen, de planten en de bloemen tonen zich in volle pracht. Het leven 
laat zich kennen in de verscheidenheid van de prachtige bloemen. Het nieuwe leven is 
werkelijk heel mooi. Ieder jaar vieren we in het begin van de lente Pasen.  
 
Pasen roept het beeld op van nieuw leven. Eeuwen geleden was er een groep mensen die 
in het Egypte van de Farao’s gebukt ging onder de harde slavenarbeid die ze moesten 
verrichten. In hun  verlangen naar betere omstandigheden kwamen ze in verzet tegen de 
hen onderdrukkende machten. Na vele pogingen  lukt het hen eindelijk zich te 
onttrekken aan deze onderdrukkende machten. Voor hen begint de grote uittocht op 
zoek naar een betere toekomst en betere levensomstandigheden. Voordat ze eindelijk 
betere levensomstandigheden hebben gevonden en ze in vrede en vrijheid kunnen  
wonen en werken leiden ze 40 jaar een zwervend bestaan door de woestijn. 
 
Deze groep mensen beleeft hun uittocht uit de onderdrukkende omstandigheden als een 
religieus, gelovig gebeuren. Ze beseffen dat hun geroep om bevrijding eindelijk is 
gehoord. In hun verstaan laat God zich kennen als een bewogen God die begaan is om 
mensen, speciaal om die mensen die er slecht aan toe zijn. Ze beseffen dat hun uittocht 
uit onderdrukking Gods keuze is voor iedere mens. God wil immers het leven, de vrede 
en het geluk voor iedere mens.  Deze mensen, die zich onttrekken aan de 
onderdrukkende macht, beseffen dat in hun uittocht Gods wens en Gods plan 
werkelijkheid wordt. God is immers voor hen een God van leven en toekomst.  
 
Deze fundamentele ervaring van bevrijding, van Gods bevrijdend handelen, dragen deze 
mensen voorgoed met zich mee in hun leven.  Ze hebben hun ervaring samengebald in 
een feest dat ze ieder jaar vieren. Het is immers van belang om steeds weer te gedenken 
dat ze weg getrokken zijn uit omstandigheden van onderdrukking, van dood en niet-
leven. Dit feest was voor hen het Pesach feest, het Paasfeest, het feest van het nieuwe 
leven en de nieuwe toekomst.  Voor hen was God niet een verre vreemde God, maar een 
nabije God die werkelijk het leven en de toekomst gunt aan ieder die er naar verlangt en 
uitziet. Ze beseffen dat God hen naar die toekomst, naar dat land van belofte, heeft 
geleid. 
 
De ervaring  van deze mensen is een oerervaring. Ieder die in doodse, onderdrukkende 
omstandigheden moet leven verlangt naar betere levensomstandigheden; verlangt naar 
een andere toekomst; verlangt ernaar weg te kunnen trekken uit die situatie in de hoop 
een nieuw en gelukkig leven te kunnen opbouwen.  Deze oerervaring is heel actueel. De 
mensen  die alles zijn kwijtgeraakt door het geweld van aardbevingen zien verlangend uit 
naar een toekomst waarin ze veilig kunnen leven en hun armoede te boven kunnen 
komen. Mensen die dag aan dag moeten leven in angst vanwege het geweld van de 
oorlogsomstandigheden zijn dolgelukkig als de wapens neergelegd kunnen worden en 
het leven voor hen weer mogelijk wordt. Voor mensen die van huis en haard verdreven 
zijn door welke omstandigheden dan ook is er niets mooiers dan gastvrijheid te ervaren 
die hun leven perspectief geeft.  Mensen die het moeilijk hebben  om welke reden dan 
ook zijn dolgelukkig als in hun moeilijke omstandigheden nieuw licht opgaat.  Pesach 
vieren is het vieren van deze oerervaring. De weg  doorheen en vanuit een knechting van 
het leven naar een nieuwe toekomst die werkelijk leven geeft.  
 
Jezus is met hart en ziel geworteld in dit geloof dat God een bevrijdende en gunnende 
God is. Heel zijn leven maakt hij God‘s bedoelingen zichtbaar. Hij geneest zieken. Hij 
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laat lammen lopen en doven horen. Aan blinden geeft hij dat ze kunnen zien. Met armen 
en met mensen die honger lijden deelt hij zijn leven, alles wat hij heeft. Hij plaatst zich 
in dat bevrijdend handelen van God voor mensen die verlangend uitzien naar een betere 
toekomt , een beter leven.  Hij geeft dit geloof niet op omwille van macht en rijkdom. Hij 
geeft dit geloof ook niet op  als van hem gevraagd wordt om tot het uiterste te gaan in 
zijn trouw aan Gods bedoelingen met de schepping. 
 
We vieren met Pasen deze oerervaring, totaal werkelijkheid geworden in Jezus van 
Nazareth. Tot in de dood heeft hij zijn leven  gegeven aan Gods bevrijdende werking in 
onze wereld. Hij had geen andere bedoeling dan met zijn leven het bevrijdend handelen 
van God in onze wereld zichtbaar te maken. We vieren met Pasen dat Jezus vanuit God 
door de dood heen het leven heeft ontvangen voorgoed. Hij is de weg geworden van dood 
naar leven.  Hij leeft in ons midden en in onze wereld als beeld van Gods leven, waar 
ieder van ons naar op weg is en naar uitziet.  
 
Pasen is het feest van het nieuwe leven dat ons vanuit God wordt aangereikt  en waarna 
we mogen uitzien. Graag wens ik ieder namens het pastorale team, de gezamenlijke 
parochiebesturen en de Karmel gemeenschap een zalig Pasen. 
 
Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor 
 

 

 
 
ZENDEREN: MIJN TOEKOMSTIGE WOONPLAATS . 
 
Er is misschien al dikwijls gezegd: die Pater Gerard Oude Hengel  die mag toch wel een 
keer stoppen met zijn werk.  
Het is al bijna een jaar geleden dat  meer dan de helft van de  pastorale taak die ik 
voordien vervulde, door anderen wordt verzorgd. Sambeek, Vortum Mullem en Boxmeer 
zijn één samenwerkingsverband, verzorgd door één team van pastores, waarbij ik  tot nu 
toe nog een soort incidentele hulp ben.  Ik heb daarbij het laatste jaar ervaren dat het 
een weldaad is het wat rustiger aan te doen en ik heb ook heel duidelijk gevoeld dat het 
goed voor me is en ook goed doet  minder pastorale verplichtingen te hebben. Dat 
betekent dus: echt te stoppen met een officiële pastorale taak.  
Via de publicaties van de Stappenplangroep en de wekelijkse kerkdiensten  hebt u allen 
kunnen weten en ervaren dat  er inmiddels een nieuw samenwerkingsverband gegroeid 
is.  
 
En mijn persoonlijke toekomst?   Eigenlijk heb ik me in het verleden nooit zorgen 
gemaakt over de vraag: wat doe je  met je leven, als je geen pastorale taak meer hebt en 
niets meer te “doen”  hebt? 
Maar het bestuur van onze Nederlandse Karmelprovincie  heeft wel – heel terecht – zijn 
ideeën over de verdeling  van Karmelieten in Nederland over verschillende plaatsen waar 
we  een vestiging hebben.  Zo is Zenderen (bij Almelo)   al meer dan anderhalve  eeuw 
een plek waar Karmelieten wonen.  In 1855  zijn een aantal Karmelieten precies vanuit 
Boxmeer naar Zenderen toe getrokken. Het  is de plaats waar  meer dan een eeuw lang 
jonge priesterstudenten opgeleid zijn. Vanuit Zenderen  zijn er ook veel andere 
activiteiten door de Karmelieten in Twente ondernomen. Een van de resultaten is 
geweest dat ook ik, evenals vele tientallen andere jongens de priesteropleiding in 
Zenderen gevolgd heb en Karmeliet geworden ben.  Dat seminarie bestaat  niet meer.  De 
laatste tientallen jaren is Zenderen vooral de plaats waar oudere Karmelieten die geen 
officiële functie meer hebben, samen een groep vormen. 
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Op een heel andere manier dan voorheen is  de Karmel van Zenderen nu toch ook een 
plaats waar veel mensen uit de  streek geregeld samenkomen om hun interesse in geloof 
en spiritualiteit te delen.  Voor die Karmelietengroep ben ik ook uitgenodigd  door het 
bestuur.  Daar ga ik dus binnenkort naar toe!   Op 1 juni as. hoop ik te kunnen 
verhuizen. 
  
En vraagt U me: vind je het niet erg om uit Boxmeer, Sambeek en Vortum weg te gaan, 
dan zeg ik: dat was inderdaad mijn eerste gevoel: “ik kan eigenlijk niet meer weg hier, 
want ik ben reeds in 1975 in Boxmeer komen werken als pastor en begin 1994 in 
Sambeek en Vortum. Dat gaf me het gevoel dat dit gewoon mijn plek is. “ 
Het voorstel van ons bestuur zette me toch aan het denken. Bij nader inzien en na enige 
tijd nadenken  heb ik er toch heel andere gedachten en gevoelens bij. Het klooster in 
Boxmeer is  - gelukkig -  een opleidingshuis en een Centrum van vorming en bezinning 
met een  goed gevuld jaarprogramma en een dagritme dat minder afgestemd is op  
mensen van mijn leeftijd. Zo heb ik me er al jaren in verheugd, dat we hier mogen 
ervaren dat zich hier een nieuwe toekomst  ontwikkelt, ook voor de Karmel in Nederland. 
Er treden van tijd tot tijd nieuwe kandidaten in om Karmeliet te worden. Dat zijn 
mensen op rijpe leeftijd, die zich bij de Karmel aansluiten. Dat is alleen maar 
verheugend: je ziet en ervaart hier iets van een nieuwe toekomst voor de Karmel in 
Nederland. Dat is ook een bijdrage voor de kerk van Nederland.  Dat verheugt me 
allebei.  
Tegelijk is het zo dat ik soms het gevoel  heb  dat ik ook dat mooie  en zinvolle dat hier 
gebeurt, niet allemaal meer kan bij houden. Zo ben ik in het laatste jaar er toch wel 
naar toe gegroeid  om mijn bindingen hier te relativeren 
En wat die nieuwe situatie betreft in Zenderen: daar woont  een aantal Karmelieten, 
ouder en jonger dan ik, bijna allen vijfenzestigplusser, die ik vrijwel allemaal ken. 
Het weekprogramma en de dagindeling is aan die leeftijd aangepast.  Ik begin dus niet 
iets heel nieuws, maar pak een aantal oude draden weer op en sluit me aan in een 
vertrouwde sfeer.  En wat de vele dierbare kontakten met Boxmeer, Sambeek en Vortum 
betreft:  ik hoop het verleden tot een kostbare herinnering te laten worden,  waar ik met 
dankbaarheid en vreugde op kan terug zien,  omdat ik met velen van u een gelovige 
beleving mocht delen in allerlei feestelijke en soms droevige situaties. Dat zijn ervaringen 
om dankbaar voor te zijn en die  ik niet zomaar zal vergeten.  
 
Pater Gerard Oude Hengel. Karmeliet.   
 
 

 

 
Aanmelden Peuters: 
  
Op onze speelzaal zijn peuters welkom van 2 tot 4 jaar. 
Een kind kan vanaf anderhalf jaar aangemeld worden. 
Vanaf nu is er ook de mogelijkheid voor peuters om 1 dagdeel ( 
voormiddag ) de 
Peuterspeelzaal te bezoeken, b.v. voor kinderen die op een 
kinderdagverblijf zitten en 1 dagdeel naar de peuterspeelzaal willen 

komen als voorbereiding naar de basisschool. 
We werken dan met het VVE programma Puk en Ko. 
Heeft u interesse, loop dan gerust eens bij ons binnen, 
U kunt dan tevens een aanmeldformulier ophalen. 
We zijn iedere dinsdag en donderdag morgen aanwezig. 
Ons adres: Basisschool Sint Anna St. Cornelisstraat 14  Vortum-Mullem 
Tel. 06-20902812 
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Inschrijven nieuwe leerlingen basisschool Sint Anna 
 
Op dinsdag 6 april willen we ouders met kinderen van 13.30 uur 
tot 16.30 uur de gelegenheid bieden op school te komen kijken en 
zich in te schrijven voor onze school. 
Deze inschrijving is bedoeld voor de kinderen die in de periode 
van 1 oktober 2010 t/m 31 september 2011 4 jaar worden. 
Wanneer u uw kind in komt schrijven, zal u ook gevraagd worden 

naar het sofi-nummer van uw kind. Dit wordt opgenomen in onze 
leerlingenadministratie. (wet WON: wet op onderwijsnummer). Wij vragen u een (kopie 
van een) geldig officieel document mee te brengen. 
Het komt wel eens voor dat ouders niet op de hoogte zijn van deze inschrijfdag. 
Wellicht dat u kennissen, familie of buren hier alvast op kunt attenderen. 
 
Team B.S. Sint Anna 
 
 
 

 

K B O 

 

Kienen 

 
Vrijdag 9 april is het in Vortum-Mullem kienen in het gemeenschapshuus  Aanvang 
14.00 uur.  

 
Zityoga 

 
Bij voldoende deelname minimaal 10 personen,kunnen wij waarschijnlijk hier in vortum 
zit yoga organiseren Opgave hiervoor kan tot half april bij Riek Brienen telefoon 571827 
Wie belangstelling heeft zeker bellen   KBO  

 
Volendamse avond 

 
Bij de organisatie van de fanfare feesten zijn signalen binnen gekomen, dat er bij de wat 
oudere mensen de vraag leeft , of er mogelijkheid is , om de volendamseavond mee te 
maken in de feesttempel . Graag willen wij inventariseren hoeveel en wie daar graag bij 
willen zijn,zodat we er op een of andere manier aan tegemoet kunnen komen ,en daar 
een voorziening voor kunnen maken . Voor info en of opgave neem dan contact op met 

Herman  van  Bree . tel 0485-573478 of 0651617836 .  
 
 

Ambulance vraagt om ice code. 
 

Wij, medewerkers van ambulance diensten, maken steeds vaker mee dat de patiënt wel 
een mobieltje bij zich heeft, maar dat we de hele gsm moeten doorspitten om het telefoon 
nr te vinden van ouder/partner. Dit hebben we landelijk in de groep gegooid en we zijn 
tot een slimme oplossing gekomen. 
De zgn ICE code. 
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Het zou dus een goed idee zijn, mocht er een standaardnaam zijn die overeenstemt met 
de te contacteren persoon.  
 
Wij stellen voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE" (=In 
Case of Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die 
moet gecontacteerd worden in geval van nood. "ICE" IS ONDERTUSSEN AL 
INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING.  
 
Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz... steeds wie ze moeten 
contacteren.  
 
Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, 
ICE2, ICE3 ,...  
 
't Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel 
moet gaan.  
 
Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM; stuur deze mail door 
naar zoveel mogelijk personen, dan pas zal deze naam bekend en gebruikt worden. 
Met vriendelijke groet,  

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BANKPASSEN. 
 
Het komt in Nederland regelmatig voor dat, met name oudere mensen door criminelen 
onder dwang hun bankpas en pincode af moeten geven. Binnen korte tijd wordt er dan 
een groot bedrag van de rekening afgeschreven. Dit bedrag is op geen enkele verzekering 
te verhalen en is dus voor risico van de klant. 
Ook gebeurt dit met een zogenaamde “babbeltruc”. Enkele, meestal dames komen aan 
de deur en raken aan de praat, Een derde persoon glipt naar binnen en doorzoekt 
ongemerkt de hele woning en neemt op deze manier ook waardevolle spullen mee. 
 
Dit soort zaken is natuurlijk moeilijk te voorkomen. 
 
De schade enigszins beperken kan wel. U kunt enkele dingen doen: 

1. De pincode niet bij de pas bewaren en zeker niet afgeven. 
2. Het saldo op de betaalrekening zo laag mogelijk houden. Dus regelmatig 

overboeken van- en naar de spaarrekening. 
3. De limieten in de pas aanpassen. 

 
Dat laatste werkt zo.  
In de zwarte strip op de achterkant van een bankpas zit een chip. In deze chip zijn een 
aantal zaken opgeslagen. Zo ook de maximaal op te nemen of te besteden bedragen.  
 
Ik denk dat misschien wel 80 % van de ouderen niet weet  om wat voor bedragen het 
hier gaat. 
De standaard limieten ofwel de maximaal op te nemen bedragen die in deze chip zijn 
opgeslagen zijn: 
Opnames aan geldautomaten  € 1.250,00  PER WEEK 
Betalingen via betaalautomaten € 5.000,00  PER WEEK 
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Opnames buitenland   €    500,00  PER DAG 
Dat alles mits het saldo van de rekening het toelaat. 
 
Voor ouderen zijn deze bedragen aan de hoge kant en het is misschien verstandig 

om deze limieten bij de bank te laten verlagen.  
 
Dan is er ook nog het skimmen.  
Door criminelen wordt er een camera’tje geplaatst boven het toetsenbord van de geld- of 
betaalautomaat. Dit blijkt vrij eenvoudig te kunnen en is door een leek nauwelijks te 
zien.  
 
Op deze manier kunnen de pasgegevens in de chip worden gelezen en de pincode 
meegelezen.  
Het komt regelmatig voor dat er op deze manier rekeningen geplunderd worden. 
Hiervoor kan de bank aansprakelijk worden gesteld en wordt onder bepaalde 
voorwaarden vergoedt.  
 
Probeer altijd bij geldautomaten of betaalautomaten je hand boven het toetsenbord te 
houden zodat u de pincode onder die hand intoetst. Laat ook niemand, die achter u 
staat meekijken als u de pincode intoetst. 
Voor diegenen die doen internetbankieren kijk eens op de site van de Rabobank. 
Betalen-Betaalpassen en creditcards-Rabo Europas met chipknip. Hier kun je ook de 
Algemene Voorwaarden vinden.  
 

 

 

50 jaar kinderhulp: een halve eeuw collecte voor “gewoon geluk”. 
 
Dankzij de inkomsten uit de jaarlijkse collecte kan het Nationaal fonds 
kinderhulp elk jaar tienduizend kinderen helpen. 
Dingen die soms zo gewoon lijken, zijn voor een grote groep kinderen in 
Nederland niet weggelegd. Van 18 tot en met 24 april gaan er daarom 

bijna 25.000 vrijwilligers op pad met de collectebus van Kinderhulp. 
Kinderhulp hoopt daarom op uw gulle gift aan de collectant. 
 
 

 

VoVm 
 

 

Beste leden en andere belangstellenden, 
 
Op woensdag 6 april wordt in De Looijerij te Mill de jaarlijkse volksdansavond van de 
KVO gehouden. Aanvang is 19.30 uur, de entree bedraagt € 2,50. 
 
Op dinsdag 20 april is de rayonreis. We wensen de deelnemers een prettige dag. 
 
Graag tot ziens, 
met vriendelijke groeten, 
 

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem. 
 
 
 

 



    9 

 

 
 

 
KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN – VORTUM-MULLEM 

     Belangenorganisatie voor senioren 
 
 

           DAGTOCHT OP DINSDAG 1 JUNI 2010 
 

Beste leden van de KBO Vierlingsbeek/Groeningen en KBO Vortum-Mullem, 
 
Onze besturen hebben besloten ook dit jaar weer samen een busdagtocht te maken. 
We brengen een bezoek aan Barneveld en Spakenburg  
en reizen met de fa. Rutjens-Ponjee uit Bergen 
 
Het programma: 

08.30  uur  vertrek vanaf Vrijthof Vierlingsbeek 
10.00  uur  bezoek Pluimvee Museum Barneveld              
               inclusief rondleiding        
11.30  uur vertrek naar Spakenburg   
 Barneveld 
12.30  uur lunch in Restaurant Mandenmaker 
14.00  uur bezoek klederdracht museum 
  inclusief rondleiding        
                  daarna vrije tijd in Spakenburg. 
16.30  uur vertrek naar dineradres 

                                                                
          
  Spakenburg 
Deze dagtocht kost € 59,00 per persoon.   
In de prijs is inbegrepen: koffie met gebak, 2 maal entree + rondleiding museum, lunch en diner. 
Er is maar één opstapplaats, daarom dienen de mensen uit Vortum-Mullem  
in Vierlingsbeek op te stappen.  
Vertrek om 8.30 uur vanaf het Vrijthof in Vierlingsbeek.        Wees op tijd aanwezig !!! 
Thuiskomst is ± 21.00 uur. 
Bij verhindering dient u zelf voor een vervanger te zorgen. 
 
U kunt zich voor deze reis opgeven via onderstaand strookje en het bedrag  
van € 59,00 overmaken naar rekeningnummer 1543 04 506 t.n.v.  
KBO Vierlingsbeek/Groeningen met vermelding van ”reis 2010”  tot uiterlijk 9 april bij: 
 
Ben Willems, Burggraaf 22  en  Jeanne Vervoort-de Koning 
Vierlingsbeek      Udo de Boyestraat 3  Vierlingsbeek 
 
Maria Rouwens-Thiesen   en  Piet Ebben, Akkervoortweg 14 
Laurentiusstraat 23 Vierlingsbeek   Vortum-Mullem 
 
Uw aanmelding is pas geldig als het bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van de KBO..  
 
_______________________________hierlangs afknippen________________________________ 

 
Deelname busreis op dinsdag 1 juni 2010       
 
Naam: ……………………………………………………..     
 
Adres: ……………………………………………………... 
 
Aantal personen: ……………….  Neemt rolstoel mee:   ja / nee 
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        Binnenkort komen wij weer aan de deur met kaartjes. 
 

                  Toneelvereniging Vortum-Mullem speelt op  

         24 & 25 april 2010  

                     een ondeugend blijspel in 3 bedrijven  

                          “Bonbons in luxe verpakking” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer geef je iemand een doos luxe bonbons..?  

Om iets goed te maken..? Zomaar, als attentie óf om een gesprek leuk in te leiden?  

En dan: wie geeft bonbons aan wie..?  

Ach, als elk gebaar op elk moment verkeerd wordt begrepen, probeer dan eens te verklaren 

wat wél de bedoeling van zo’n presentje is. Dus als u nu weet dat er in dit stuk behalve een 

‘goed’ echtpaar, een ‘zakenrelatie’, een vriendin, een tuinman (die zich nooit ergens mee 

bemoeit) en een hulp in de huishouding  

(die véél helpt) ook nog een (soort van) tante… en haar (onmogelijke) neefje voorkomen, 

dan begrijpt u dat er zoveel te beleven is, dat in dit bestek iets uitleggen ondoenlijk is.  

Het is een stuk vol vaart, actie en absurde situaties, maar oordeel zelf. 

Mocht u ons aan de deur gemist hebben dan kunt u nog telefonisch 

kaartjes reserveren bij Veronique Verheijen, tel. 0485-577443. 

 

Voorverkoop   € 7,-- 

Kassa    € 7,50 
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Toneelvereniging Vortum-Mullem 

Secr. Trudy Hermans 

St. Hubertusstraat 33 

5827 BK Vortum-Mullem 

Tel. 0485-574587 

 

 

       Uitnodiging 

 

Voor leerlingen van groep 

5 t/m 8 van 

Basisschool “Sint Anna” 

En alle kinderen woonachtig in Vortum-Mullem van groep 5 

t/m 8 die buiten het dorp op school zitten 

 

Toneelvereniging Vortum-Mullem presenteert: 
 

“Bonbons in luxe verpakking” 

 
 
 
 

 

 

 

Wanneer :    vrijdag 23 april 2010 

Aanvang :    18.00 uur 

Einde   : ± 20.00 uur 

Locatie        :    “ ’t Gemeenschapshuus” in Vortum-Mullem 
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Een oproep aan alle inwoners van  

Vortum-Mullem. 

 

Op 24 april houden wij een grote 

inzamelingsactie van flessen, 

en daarom willen wij u vragen om de 

flessen te bewaren! 

 

Het doel:  

financiering van het kamp  

2010 te Baarlo.    

 

Alvast bedankt, 

  Het jeugd team    
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Het jeugdkamp 2010         
te Baarlo 

 
 

Attentie Jongens, meisjes en ouders. 
 

Dit is een oproep aan alle kinderen gestationeerd te Vortum-Mullem  
die zin hebben in het stoerste kamp ooit. 

 
Het kamp gelegen in Baarlo zal dit jaar plaats vinden in de 1e week van 

augustus. 
Voor de regimenten:  

1, 2 en 3 zal dit van 2 t/m 3 augustus zijn. 
Voor de regimenten : 

4 t/m 8 zal dit van 3 t/m 6 augustus zijn. 
 

Verder zullen de kosten, onder voor behoud, voor deze operatie voor de 
regimenten:  

1 t/m 3 € 15.00 bedragen 

en voor de regimenten: 4 t/m 8 € 35.00 bedragen 
 

Aanmelden kan door het strookje hieronder in te vullen en in te leveren 
bij  

Generaal-Majoor Jose.V.Bree gestationeerd in  
De steeg 7 te Vortum-Mullem.  

 
----------------------------------------------- 

Naam:…………………………………………………………………. Groep:………………………. 

Adres:…………………………………………. Telefoonnummer:…………………….. 

 

 
 

Geschikt      Ongeschikt   
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Koninginnedag 2010 
 

 

 

Beste inwoners van Vortum-Mullem, 

 

Koninginnedag valt dit jaar aan het begin van de meivakantie, een prima 

gelegenheid voor de traditionele viering van Koninginnedag met vertier voor 

jong & oud. We hopen dat u er allemaal bij wilt en kunt zijn. 

 

PROGRAMMA 

9.45 uur Opening door de fanfare met het Wilhelmus op het kerkplein. 

Meteen daarna starten de spellen voor de kinderen van 0 t/m groep 

3 op ‘t kerkplein en er is een Levend Ganzenbord door het dorp 

uitgezet voor de kinderen van groep 4 t/m groep 8. Bij slecht weer 

zijn er uitwijkmogelijkheden beschikbaar. 

 

12.00 uur Op het kerkplein worden door de kinderen feestelijk versierde 

fietsen geshowd. Na afloop worden overheerlijke snoepzakken aan 

de kinderen uitgedeeld. 

 

12.30 uur Afsluiting van het ochtendprogramma. 

 

15.00 uur Voor een geweldige fietstocht kunt u vanaf het kerkplein aan een 

fietspuzzeltocht meedoen door de prachtige omgeving van Vortum-

Mullem. Zoals gebruikelijk is er een lange en een korte route met een 

gezamenlijke rustplek. 

 

17.00 uur De dag wordt afgesloten in het Gemeenschapshuus met hapjes en 

drankjes. Een locale diskjockey zal ons muzikaal door de 

middag/avond voeren. Nadien worden de prijzen voor de korte & 

lange fietstocht uitgereikt. 

 

Een laatste dringende oproep omwille van de veiligheid als u met de fiets komt: 

graag uw fiets parkeren in de St. Hubertusstraat (achterkant van 

Gemeenschapshuus) en niet tegen de hekken aan de St. Cornelisstraat. 
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FANFARE ST. CORNELIUS. 

  
 
 

SOLISTENCONCOURS 
Op zondag 18 april organiseert fanfare St. Cornelius weer haar jaarlijkse 
solistenconcours. De deelnemers zullen in de diverse divisie strijden om de 
felbegeerde wisseltrofee. Ook dit jaar zullen de deelnemers in de diverse 
divisie door elkaar heen hun optreden laten horen. Op deze manier krijgt u 

als publiek een gevarieerd programma voorgeschoteld. Nieuw dit jaar is de strijd tussen 
de diverse muziekgroepen van de fanfare. Zij zullen op een ludieke manier strijden voor 
de titel "sectie van het jaar". Het solistenconcours wordt gehouden in "'t 
Gemeenschapshuus" en begint om 11 uur. 
  
EEUWFEEST. 
Even het laatste nieuws over het eeuwfeest. Binnenkort gaat de verkoop van de 
entreekaartjes van de proms van start. De prijs voor deze kaartjes is 5,00 euro. Meer 
informatie hierover zal binnenkort te vinden zijn op www.fanfarevortum.nl 
Het bestuur heeft het idee gelanceerd om het dorp te gaan versieren tijdens het 
feestweekend. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep bestaat uit 
inwoners uit de diverse straten en wijken van Vortum-Mullem. Ook hierover hoort u 
binnenkort meer. Wat we alwel kunnen vermelden is het volgende. Wij zouden het leuk 
vinden als heel Vortum-Mullem van 28 mei t/m 30 mei de vlag uit zal hangen. 
  
WijnPLUSKoken. 
Op maandag 22 maart zijn de opnames van het BLOS tv-programma WijnPLUSKoken. 
Deze keer zal het in het teken staan van het eeuwfeest. Voorzitter Herman v. Bree zal 
een interview geven en natuurlijk het feestweekend promoten. Het muzikale gedeelte zal 
worden verzorgt door de slagwerkgroep. Vanaf maandag 29 maart zal de uitzending te 
zien zijn op BLOSTV. 
  
Palmpasen. 
Ook het jeugdorkest zit niet stil. Nadat begin februari het dirigeerstokje is overgenomen 
door Anneke Romeijn staat het 1e optreden voor de deur. Op zondag 28 maart is het 
Palmpasen. De mis van deze zondag zal muzikaal worden opgeluisterd door ons 
jeugdorkest.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Wij willen iedereen bedanken voor de 
felicitaties en bloemen die wij mochten 
ontvangen voor het 40 jaar bestaan van 

onze zaak. 
 

Martien en Lies 
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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: 

 

 
06-04 13.30-16.30 Inschrijven Basisschool St.Anna 
06-04   19.30  VoVm: Volksdansavond 
09-04     KBO: Kienen in het gemeenschapshuis 
18-04 Fanfare st.Cornelius: Solistenconcours 
20-04 VoVm: Rayonreis 
23-04 Toneel: generale rep. Voor de schooljeugd 
24-04     Flesseninzamelactie  
24-25/04   Toneelopvoering 
28-05 100 jaar fanfare: Promsconcert 
29-05 100 jaar fanfare: Volendamse avond 
30-05 100 jaar fanfare: Reünie 
01-06      KBO: Busdagtocht 
13-06   14.30  KBO: Passiespelen in Tegelen 
26-06 100 jaar fanfare: Jeugddag 
1e week aug.   Kamp baarlo 
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. 


