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Vieringen in de maand mei:  
 

Zondag    2 mei.   10.00  viering te Sambeek. 10.00 uur. 

 

Zondag     9 mei.    9.00 uur   m.m.v. kerkkoor.                                   

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

                                   Koos van Bree        jaargedachtenis. 

                                   Overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim.                                    

                                    Sjaak Engels en overl. Fam. 

 

Donderdag  13 mei     viering te Sambeek. 

 

Zondag 16 mei            viering te Sambeek. 

 

Zondag  23 mei.   10.00 uur   1
ste
 communieviering.                                 

                                      Wilie en Sjef van Hout. 

 

Maandag  24 mei        gildemis Sambeek. 

 

 

Zondag  30 mei.  10.00 uur    100 jaar fanfare St. Cornelius. 

                                      Zr. Hendrina de Jong. 

                                     Oud pastoor v.d. Munckhof    jaargedachtenis.  

                                     fam. Deenen Smits. 

                                     Mien Broeder Stevens      jaargedachtenis. 

                                     Piet Broeder        jaargedachtenis. 

                                     Peter Stevens en Gertruda Joosten. 

                                     Oud vicaris Stevens.                                     

 

Vieringen in juni: 13 juni. 

                          27 juni. 

 

 
 

 
 
Bericht van de Vormselwerkgroep, 
 
voor komend schooljaar, 2010-2011 willen we samen met Sambeek en Boxmeer het 
Vormsel plannen in de maand november. 
Dit is om organisatorische redenen overzichtelijker. Wel zal in ieder dorp het Vormsel in 
eigen kerk plaatsvinden. 
Een opgaveformulier voor het Vormsel zal in het volgende Dorpsblad staan. 
Net zoals voorgaande jaren kunnen kinderen die volgend schooljaar in de groep 8 zitten 
deelnemen, maar ook kinderen die elders school bezoeken. 
 
Maria van Duren 
Werkgroep Vormsel Vortum-Mullem 
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Mei maand, Mariamaand 
 
Mei maand, Maria maand is in de volksmond zeer vertrouwd. Het is een oud gezegde dat 
uitdrukt dat in de maand mei op een bijzondere manier Maria in de aandacht staat.  
Maria is een bijzondere vrouw. Als meisje van ongeveer 16 jaar is ze verloofd met Jozef. 
Ze voelt zich uitgenodigd haar leven in dienst te stellen van God, die mens wil worden 
om de mensen een blijde boodschap te brengen. In haar komt God tot leven. Ze wordt 
zwanger. Ze is wel verloofd maar niet  getrouwd. In haar cultuur is dit een schande voor 
de familie en een reden tot eerwraak. Ze kiest met alle risico’s die er mee verbonden zijn 
voor haar zwangerschap in het besef en de overtuiging dat God dit van haar vraagt. 
Jozef, haar verloofde, is zich ook bewust van de risico’s die Maria en ook hij lopen. Hij is 
een eerlijke en oprechte jongeman die Maria niet in de problemen wil brengen. Hij is 
bereid in stilte de verloving te verbreken.  Ze blijven echter bij elkaar en bereiden zich 
voor op de bevalling. 
 
Haar Ja tegen de zwangerschap is voor haar en Jozef ingrijpend en bepaalt hun verdere 
leven.  Tegen het einde van de zwangerschap moeten ze zich op last van de keizer van 
Rome melden in de stad waar hun familie vandaan komt. Zo raken ze ontheemd. Hun 
kind wordt geboren in een stal.  Vervolgens vluchten ze voor het geweld van Herodes. 
Hun jonge geluk lijkt in duigen te vallen.   
 
Volgens de gewoonte van hun Joodse geloof gaan ze met Jezus, als hij twaalf jaar is, 
naar Jeruzalem. Jezus is  een puber. Hij zoekt zijn eigen weg.  Hij gaat  zijn eigen gang.  
Na dagen zoeken vinden ze hem in de tempel te midden van de geleerde mensen.  Ik kan 
me voorstellen dat ze een hartig woordje met hem hebben gesproken. Maar Jezus 
reageert. Hij laat hen weten dat ze hem niet begrijpen. Hij heeft zijn eigen 
levensopdracht. 
 
Jozef raakt na deze gebeurtenis uit beeld. Maria komen we herhaaldelijk tegen.  Op de 
bruiloft van Kana  maakt Maria zich zorgen over het feest. Er is kennelijk te weinig te 
drinken.  Maria heeft het in de gaten en laat Jezus weten dat ze geen wijn meer hebben.  
Ook hier reageert Jezus.  Vrouw, is dit uw zaak. Met andere woorden:  waar bemoei je je 
mee. 
 
Als Jezus bij iemand te gast is en mee eet  en hem verteld wordt dat zijn moeder en zijn 
broers  en zussen buiten staan en hem willen spreken dan reageert Jezus; Wie zijn mijn 
moeder, mijn  broers en zussen.  Het voelt alsof je een klap in je gezicht krijgt. 
 
Ondanks alles wat ze mee maakt blijf Maria haar zoon  nabij. Ze blijft hem trouw. Ze 
blijft hem volgen  ook in de fase dat Jezus wordt gevangen genomen, veroordeeld en  aan 
het kruis geslagen. Ze is sterk genoeg om de confrontatie met haar zoon aan te gaan als 
hij zijn kruis draagt naar de plaats waar hij aan het kruis zal worden gehangen. Onder 
het kruis wordt haar trouw bevestigd.  Als reactie op haar trouw ontvangt ze het leven. 
Ze ontvangt Johannes als zoon, als Jezus haar aanspreekt en zegt: “ Vrouw, zie daar uw 
Zoon”. 
 
Omdat ze alles wat ze meemaakte  in haar hart bewaarde is ze voor velen de vrouw 
geworden bij wie ze zich thuis en veilig voelen.  Ze heeft talloze namen ontvangen omdat 
mensen in een naam kunnen uitdrukken wat Maria voor hen betekent. Wanneer ouders 
hun kind laten dopen gaan ze tijdens de doop naar Maria in de hoop en het vertrouwen 
dat Maria als een moeder waakt over hun kind. Vaak voelen ouders  zich verwant met 
Maria vanwege alles wat zij met haar zoon meemaakte.  Als jonge mensen een kerkelijk 
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huwelijk sluiten is een vast onderdeel van deze huwelijkssluiting dat het bruidspaar een 
moment voor zichzelf neemt, naar Maria gaat terwijl een Maria lied wordt gezongen.  
Wat er in het bruidspaar omgaat blijft besloten in de stilte van hun eigen hart 
 
Wereldwijd zoeken talloze mensen,  in alle omstandigheden waarin een mens maar kan 
zijn, hun toevlucht tot Maria.  Ze ervaren  in een kaarsje, in een gebed  of in een lied  
dat ze alles wat er in hun leven is door Maria neer kunnen leggen bij haar zoon.  Ze 
ervaren Maria als dichtbij en menselijk. Zij verstaat  uit ervaring  wat mensen mee 
kunnen maken. 
 
Veel mensen reizen naar Kevelaar, Banneux, Fatima, Lourdes of naar andere plaatsen.  
Iedereen gaat met zijn eigen vragen en verwachtingen.  Altijd weer is er de ervaring dat 
gedeelde vreugde dubbele vreugde is en gedeelde pijn halve pijn. De ervaring leert dat 
iedereen anders terugkomt dan hij  of zij er heen gegaan is. Dit is het grote wonder.  
Hoewel  ziekte, beperkingen en zorgen meestal zijn gebleven is het leven toch anders 
door alles wat is beleefd en is gedeeld. 
 
Op zondag  2 mei vertrekken mensen uit Boxmeer en omgeving weer naar Lourdes.  Dat 
deze reis hen dat mag brengen waar ze naar verlangen en waar ze  naar uitzien.  Dat ze 
alles wat ze met zich meedragen mogen toevertrouwen aan Maria en met een dankbaar 
hart en een tevreden en verlicht gemoed mogen terugkomen. 
 
Pastor Tjeu Timmermans, karmeliet 
 
 
 

Parochie H.Cornelius Vortum-Mullem. 
 

De opbrengst van de vastenakte 2010 bedroeg  €  662,32. 

Hiervoor onze hartelijke dank, ook voor de collectanten, 

zonder hun steun was dit bedrag niet gehaald. 

 

Kerkbestuur, 

H.Cornelius. 
 

 

 

 

 

Vrijdag 14 mei gaat het bestuur kienen in vierlingsbeek .Wie mee 
wil is van harte welkom . 
 
Bestuur k b o  
 

Spiritualiteit in gevangenschap 
 

In voorbereiding op de viering van 4 en 5 mei zal op dinsdag 27 april a.s. Gerard 
Westendorp, Karmeliet in Boxmeer, een lezing houden onder deze titel. Hij zal daarbij 
voorbeelden bespreken van mensen die in gevangenschap tot spiritualiteit zijn gekomen, 
maar ook omgekeerd mensen die in gevangenschap met behulp van spiritualiteit hun 
hoofd boven water wisten te houden. 
De lezing zal beginnen op 20.00 uur in het zaaltje van de Protestantse Kerk aan de 
Veerstraat. Vanaf 19.30 uur is het zaaltje open voor ontvangst met een kop koffie. 
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Aan alle inwoners van Vortum-Mullem 
 
in de week van 17-22 mei vindt weer de jaarlijkse collecte plaats van het 
Astmafonds. 

Hiervoor hebben we nog collectanten nodig! Denkt U, ik heb nog wel een uurtje over 
neem dan even kontakt met mij op! 
 
Maria van Duren 
576428 of m.vanduren@home.nl 
 

 
 

 De collecte voor de Nederlandse Hartstichting heeft € 365,97 
opgebracht in Vortum-Mullem. Alle gevers en collectanten 
hartelijk dank namens de stichting. 

 
 

 

 

 

 
 
FEESTEN IN VORTUM-MULLEM. 
  

In het weekend van 28-29-30 mei organiseert fanfare St. Cornelius een gigantisch feest ter 
ere van haar 100 jarig bestaan. 
  

Op vrijdag 28 mei wordt er een proms-avond georganiseerd. De fanfare begeleid diverse 
lokale en regionale artiesten. Deze artiesten zullen diverse nummers ten gehore brengen van 
o.a. Rob de Nijs, BZN, Guus Meeuwis, Rowwen Heze, de Dijk, Whitin Temptation, Deep 

Purple, Andrea Bocceli, Tina en Ike Turner en nog veel meer nationale en internationale artiesten. Ook zullen er 
enkele musicalnummers ten gehore worden gebracht. De Overloonse band "Los Zand" zal de fanfare ook nog eens 
ondersteunen. Tevens zal de slagwerkgroep uit Vortum-Mullem voor een verrassend zorgen. Samen met DJ Q-N, die 
in de dance-scene een grote naam aan het worden is, zal er een nieuwe act op het podium worden gebracht. Ook 
onze eigen musicalgroep zal voor u optreden. Zij zullen bij enkele nummers de begeleiding voor de artiesten voor 
rekening nemen en natuurlijk zullen zij ook enkele nummers voor u ten gehore brengen. En voor 5,00 kunt u getuige 
zijn van deze avond. De fanfare zal begin mei bij u langskomen zodat u de mogelijkheid heeft om kaartjes voor deze 
fantastische avond te bemachtigen. 
  

Zaterdagavond wordt Vortum-Mullem Volendam. Niemand minder dan Nick en Simon, Monique Smit, Jan Keizer en 
George Baker zullen de feesttempel op de kop krijgen. Tussen de optredens van deze giganten zal de top-40 band 
Commercial Break ook een steentje bijdrage om de sfeer te verhogen. De entree voor deze avond is 20,00 in de 
voorverkoop. 
  

De zondag wordt geopend met een heilige mis en aansluitend is de brunch. De kosten van deelname aan de brunch 
bedragen voor personen  van 13 jaar en ouder € 12,50 per persoon, kinderen t/m 3 jaar gratis en kinderen van 4 t/m 
12 jaar € 5,00 per persoon. Als u aan de brunch wilt deelnemen kunt het betreffende bedrag overmaken op 
bankrekeningnummer 15.43.04.042 ten name van fanfare St. Cornelius te Vortum-Mullem. U kunt u opgeven voor 1 
mei en uw betaling is dan meteen uw aanmelding. Aansluitend aan de brunch start de fantastische dorpsreunie        
  

Het feestweekend wordt georganiseerd in de feesttempel aan de luinbeekweg 2 te Vortum-Mullem. 
  

Voor meer informatie over het feestweekend van fanfare St. Cornelius uit Vortum-Mullem kunt terecht op 
www.fanfarevortum.nl 
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                                                            GroepGroepGroepGroep    

              3 t/m 6              3 t/m 6              3 t/m 6              3 t/m 6    
 

 
 
 
 

 
 

                                      

FANFARE SINT CORNELIUS 

100 jaar 

                                                Groep   1 / 2Groep   1 / 2Groep   1 / 2Groep   1 / 2    

                   En                   En                   En                   En    

                 Jonger                 Jonger                 Jonger                 Jonger    
 

 

                            

      Van      Van      Van      Van    

      10:00 tot 13:00      10:00 tot 13:00      10:00 tot 13:00      10:00 tot 13:00    

     zijn jullie aan     zijn jullie aan     zijn jullie aan     zijn jullie aan    

     zet !!     zet !!     zet !!     zet !!    
 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                        

                                    groep 7 / 8groep 7 / 8groep 7 / 8groep 7 / 8    

         en de jeugd         en de jeugd         en de jeugd         en de jeugd    

             vanaf             vanaf             vanaf             vanaf    

        de middelbare        de middelbare        de middelbare        de middelbare    

             school             school             school             school    
 

                                                        VanVanVanVan    

     10:00 tot  13:00      10:00 tot  13:00      10:00 tot  13:00      10:00 tot  13:00     

         mogen jullie          mogen jullie          mogen jullie          mogen jullie     

        laten zien w        laten zien w        laten zien w        laten zien wat at at at     

            je kunt !!            je kunt !!            je kunt !!            je kunt !!    
 

                                                                        vanvanvanvan    

          15:00           15:00           15:00           15:00 t/m 19:00t/m 19:00t/m 19:00t/m 19:00    

            mogen jullie            mogen jullie            mogen jullie            mogen jullie    

             stormen !!             stormen !!             stormen !!             stormen !!    
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Ziggo servicebalie bij Electroworld  
 

Informatie en vragen over Ziggo producten en diensten 
 
Ziggo biedt de inwoners van Boxmeer de mogelijkheid langs te gaan bij een 

Servicebalie. Vanaf vrijdag 23 april is de balie geopend bij Electroworld Jan 
Berkvens aan de Koorstraat 69.  
Bewoners kunnen met vragen terecht op vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur en op 

zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Medewerkers van Ziggo zijn beschikbaar om 
zowel technische als administratieve vragen te beantwoorden en problemen op te 

lossen. Er zijn monteurs van Ziggo beschikbaar, die bij kunnen springen en 
eventueel bij bewoners langs kunnen gaan. 
 

Ziggo is op dit moment bezig het netwerk in Boxmeer te moderniseren. Daarmee worden 
de aangesloten klanten van de nieuwste diensten voorzien. De download-snelheid van de 
internetverbinding gaat omhoog tot maximaal 120 Mb/s en de upload-snelheid tot 
maximaal 10 Mb/s.  
 
De servicebalie bij Electroworld blijft in ieder geval tot het eind van de maand mei open. 
De werkzaamheden aan het netwerk zijn dan gedaan volgens de planning (dus vóór de 
WK Voetbal).  
 

 
 
 

 

 

VoVm 
 

Beste leden en andere belangstellenden, 
 
Op woensdag 12 mei komt de heer L. Rongen, lid van de stichting “De Oude Schoenendoos” een 
avondvullend programma verzorgen, waarin hij vertelt over de geschiedenis van onze streek, 
opgeluisterd door talrijke foto’s uit de oude doos. Deze avond wordt gehouden in jeugdhuis ’t 
Benkske, Aanvang is 20.00 uur. 
 
Een week later op woensdag 19 mei hebben wij een excursie naar het Kloosterhuis te Sambeek. 
We krijgen een rondleiding door het kloosterhuis en de tuin, waarbij u meer hoort over de 
geschiedenis en over de vroegere en huidige bewoners. 
We vertrekken om 13.15 uur vanaf het kerkplein. 
 
Graag tot ziens, 
met vriendelijke groeten, 
 

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem. 
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                                                               E-mail adres:   hefimako@home.nl 
 

 

Groot Assortiment 

                                Perk / Kuip en Terras planten 

                                 ook Potgrond 

 

                                    Verkoop 

                               Van 24 April tot en met 22 Mei 

 

 
Gebruik aankondigingsborden gemeente Boxmeer 

 

Op 11 maart 2010 is de ‘Regeling aankondigingsborden op of aan de weg gemeente 
Boxmeer’ in werking getreden. Aan het gebruik van deze aankondigingsborden zijn 

voorwaarden en regels gesteld. Deze voorwaarden en regels zijn gekoppeld aan een 
meldformulier. Dit ligt ter inzage in het gemeentehuis en is terug te vinden op de website 

van de gemeente, www.boxmeer.nl. 
De gemeente Boxmeer wil verenigingen en andere organisatoren van grote en kleine 
evenementen op een laagdrempelige wijze in de gelegenheid stellen hun evenement te 

promoten. Om een wildgroei aan promotiemateriaal te voorkomen stelt de gemeente 
kosteloos aankondigingsborden beschikbaar, die bevestigd kunnen worden in de frames 

die geplaatst zijn op vier locaties in gemeente Boxmeer. 
In de gemeente Boxmeer zijn er vier frames geplaatst op de volgende locaties: 

• Oeffelt, Dorpsstraat 

• Overloon, Vierlingsbeekseweg 

• Vierlingsbeek, Overloonseweg 

• Maashees, Maasheseweg 

De afdeling Gemeentewerken biedt deze borden kosteloos aan, en kan deze ook voor u 
voorzien van belettering. Er zijn verschillende lettertypes en –groottes mogelijk, en de 
belettering kan in vier kleuren: rood, blauw, groen en geel. Figuren, symbolen en logo’s 

zijn echter niet mogelijk. Ook kunt u de borden bij de gemeentewerken afhalen en zelf 
voorzien van belettering. Voor de specifieke regels en voorwaarden wordt verwezen naar 

de ‘Regeling aankondigingsborden op of aan de weg gemeente Boxmeer’. 
Aanmelding voor het gebruik van deze borden verloopt via de afdeling Vergunningen van 
de gemeente Boxmeer en de uitvoering wordt verzorgd door de afdeling 

Gemeentewerken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het callcenter van 
de gemeente (0485) 585911. Zie ook de website van de gemeente, www.boxmeer.nl. 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met communicatie 
van de gemeente Boxmeer, 06-22299377, 
communicatie@boxmeer.nl. 
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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: 

 
 

27-04 KBO: spiritualiteit in gevangenschap 
12-05  20.00  VoVm: de oude schoenendoos 
14-05 KBO: Kienen 
19-05  13.15  VoVm: excursie kloosterhuis 
17-22/05   Collecte astmafonds 
28-05 100 jaar fanfare: Promsconcert 
29-05 100 jaar fanfare: Volendamse avond 
30-05 100 jaar fanfare: Reunie 
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. 


