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Diensten in de maand oktober 

 

 

 

Zondag     3 okt. 9.00 uur Viering in Sambeek 

 

Zondag   10 okt.      9.00 uur  m.m.v. kerkkoor 

                                Helena van Well       jaargedachtenis.  

                                overl. fam Jansen Hendriks en zoon Wim. 

 

Zondag  17 okt. 9.00 uur Viering in Sambeek 

 

Zondag   24 okt.       10.00 uur   jubileumviering 100 jaar fanfare St.Cornelius 

                               Wilie en Sjef van Hout 

                               overl. fam. Thelosen Deenen. 

                               ter nagedachtenis aan Tonnie Jakobs Rutten en 

                                Pieter Jakobs. 

                                Marie van Bree Peters     v.w. verjaardag. 

 

Zondag   31 okt.        15.00 uur  dodenherdenking 

      m.m.v. de fanfare St.Cornelius 

 

 

Zondag    14 nov.  9.00 uur   Viering in Vortum 

 

Zaterdag  27 nov.      19.00 uur   vormsel  viering te Vortum 

 

 

 

Elke 1
e
 en 3

e
 zondag viering in Sambeek 

Elke 2
e
 en 4

e
 zondag Viering in Vortum-Mullem 

Elke zondag om 10.30 Viering in de basiliek in Boxmeer 

 

 

 

 
 

K.B.O. 
 

 

Vrijdag 8 oktober gaat het bestuur van de KBO weer in Vierlingsbeek kienen. 
 
KBO Vortum-Mullem 
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Karmelkring Boxmeer  bezinningsprogramma 2010-2011 

 
Het bezinningsaanbod van Karmelkring Boxmeer is bedoeld voor iedereen die zich verder 
wil verdiepen in de vragen die ons leven en geloven met zich brengt en voor ieder die 
geïnteresseerd is in de Karmel en haar spiritualiteit. 
      
Ook aan de parochianen en vrijwilligers in de Karmelparochie Boxmeer samenwerkend 
en eind dit jaar fuserend met Sambeek en Vortum Mullem hoopt Karmelkring Boxmeer 
opnieuw een aanbod te doen dat hen van dienst kan zijn  bij hun persoonlijk beleven 
van geloof en om met plezier te kunnen werken. 
     
In september en oktober zijn – weer - de volgende bezinningsmogelijkheden: 
 

• Samen Bijbel Lezen  

We lezen een verhaal uit het Evangelie. Samen zitten we dus rond de Schrift. Samen 
zoeken we naar de betekenis van het verhaal voor ons leven nu. We proberen de Schrift 
tot spreken te brengen voor ieder persoonlijk en voor ons samen. We gebruiken steeds 
dezelfde methode om de tekst te lezen en te leren verstaan en te laten spreken. 
Deelname is per ochtend mogelijk.  
Begeleiding: Tjeu Timmermans o.carm. en pastor 
Data:  vrijdag 8 okt., 5 nov., 10 dec., 28 jan., 25 febr., 25 maart; 29 april, 27 mei 

en 17 juni 
Tijd:  10.00  - 11.30 uur 
Plaats: Pastoraal Centrum, Van Sasse van Ysseltstraat 8 Boxmeer 
 

• ‘Participatio Actuosa: deelname aan liturgische muziek’ 

Er is veel gepubliceerd over de rol en de functie van muziek in de liturgie, alsook over de 
deelname van het volk aan muziek tijdens liturgie (ook wel ‘participatio actuosa’ genoemd) 
. Vanavond kijken we naar muziek in de liturgie, en de deelname van het volk daaraan, 
vanuit het oogpunt van de componisten. Er worden onder meer een aantal 
kerkcomponisten besproken, waaronder Antoine Oomen (de componist van de liederen 
van Huub Oosterhuis).  
Begeleiding: Clara Lammers Lisnet, theologe 
Datum: woensdag 6 oktober 
Tijd:  19.45 - 21.30 uur 
Plaats: Pastoraal Centrum, Van Sasse van Ysseltstraat 8 Boxmeer 
 
Hoe leer ik mediteren?  
We kunnen in relatie treden met God bijvoorbeeld door het lezen van de Schrift, of het 
spreken van een woord van liefde tot God; We kunnen ook gaan leren luisteren in 
stilte…daar is geen inspanning voor nodig, God neemt het over. 
Heeft u behoefte aan stilte, aan ruimte om te luisteren naar de Stem van God? En wel 
eens aan mediteren gedacht? Zou u willen proeven aan hoe u dit in praktijk zou kunnen 
doen? Op deze avonden krijgt u richtlijnen en krijgt u de mogelijkheid te onderzoeken 
welke vorm bij u past in uw leven. Er zal uitwisseling zijn en u kunt alles vragen. 
Begeleiding:  zr. Marion Loermans o.carm. 
Data:   dinsdag 14 sept., 21 sept., 28 sept., 5oct., 12 okt. 2010 
Tijd:   19.45-21.30uur 
Plaats:   Karmelklooster, ingang Kerkpad 1; 
 

• Wonderen 

Wat betekenen de wonderverhalen in de Schrift en in ons dagelijks leven? 
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o Geboren uit een maagd. Hoe kan dat?  
o Lazarus werd opgewekt uit de doden. ‘Kom naar buiten!’ ‘Meisje, sta op!’ 
Begeleiding:  Gerard Westendorp o.carm. 
Data:   dinsdag 12 en 26 oktober 
Tijd:   19.45 - 21.45 uur 
 

• Karmelheiligen  
Mannen en vrouwen uit de Karmel, die blijven boeien en inspireren, met name voor 
‘God-zoekers’ in onze tijd. 
 
o Maria Magdalena de Pazzi  1566-1607 

Deze merkwaardige 16de eeuwse karmelietes uit Florence kan ook ons vandaag een 
boeiend leven laten zien, door haar uitzonderlijke Godservaring en haar buitengewone 
liefde voor de medemens. 
Begeleiding:  Falco Thuis o.carm. 
Data:   donderdag 21 oktober   
Tijd:   19.45 - 21.30 uur 
 
INFORMATIE EN AANMELDING  
 
De bijeenkomsten zijn in het Karmelklooster, te Boxmeer; ingang Kerkpad 1. ‘Samen 
Bijbel lezen’ op de vrijdagmorgen en de avond over deelname aan liturgische muziek is 
op het Pastoraal Centrum, van Sasse van Ysseltstraat 8. Voor elke bijeenkomst wordt 
een vergoeding van € 5,- gevraagd. (tenzij anders vermeld staat) De kosten mogen echter 
nooit een bezwaar zijn, neemt u contact op met Minie Pasop of Bep de Vreede. 
U kunt zich opgeven voor een of meerdere onderdelen van het bezinningsaanbod van de 
Karmelkring, bij voorkeur een week voor aanvang van de betreffende activiteit, door te 
mailen naar karmelkringboxmeer@karmel.nl, of door u schriftelijk aan te melden bij het 
secretariaat van de Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562156. 
Betaling kan contant bij aanvang van de bijeenkomst of door het bedrag over te maken 
op giro 6459966 t.n.v. Karmelkring Boxmeer, met vermelding van de activiteit of 
activiteiten waarvoor u zich inschrijft. 
 
 
Meer informatie en inschrijfmogelijkheid voor het bezinningsprogramma vindt u ook op 
onze website www.karmelcentra.nl/boxmeer  
Het nieuwe programma ligt ook in brochurevorm achter in de parochiekerken. 
Een exemplaar kunt u per e-mail aanvragen bij  karmelkringboxmeer@karmel.nl 

 

 

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

 

• Als religieus leven, als de Karmel u raakt  … 

Inlichtingen bij: Minie Pasop of Gerard Westendorp, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, tel. 0485-562155 / 562151, 

m.pasop@karmel.nl en g.westendorp@karmel.nl  

Zie ook de website: www.karmel.nl    

 
 

 
 

De jaarlijkse collecte van het KWF heeft in Vortum-Mullem   
€ 637,66 opgebracht. 
Het KWF dankt de collectanten en gulle gevers voor hun 
bijdrage. 
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UNICEF-loop voor het Recht op gezondheid 
 

 
Basisschool St. Anna doet met groep 7 en 8 weer mee aan de UNICEF-loop. In de tweede 
schoolweek komt een UNICEF-voorlichter op school vertellen over het werk van UNICEF 
en over het thema van de loop. Daarna zoeken de kinderen in het weekend van 25-26 
september zoveel mogelijk sponsors onder familie, vrienden en bekenden. 
De opbrengst is dit jaar bestemd voor de kinderrechten en dan met name voor het Recht 
op gezondheid. Jaarlijks sterven er zes miljoen kinderen door ziektes als longontsteking, 
diarree, malaria of als gevolg van aids. UNICEF zorgt voor het terugdringen van deze 
kindersterfte door te zorgen gezondheidscentra, schoon water, sanitaire voorzieningen, 
voorlichting en door inentingscampagnes en het beschikbaar stellen van klamboes.  
 
Op zondag 3 oktober wordt de Unicefloop gehouden. Zoals altijd is het een feestelijke, 
afwisselende wandeltocht van ongeveer zes kilometer, dit keer door de bossen van 
Overloon. Er is muziek, iedereen krijgt onderweg drinken en een appel en kinderen 
maken kans op een leuke UNICEF-prijs als ze de opdrachten tijdens de route goed 
beantwoorden.  
De start/finish van de UNICEF-loop is bij De Raaijhal, Raaijweg 15-17 in Overloon. 
Starten kan tussen 11.00 en 13.30 uur en een startkaart kost € 2,-. Iedereen is van 
harte welkom om mee te wandelen.  
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Hallo jongens en meisjes, 

 

Over een tijdje komt de carnaval er weer aan en ook dit jaar willen we met jullie, de kinderen van groep 5 

een stoere dans voordragen.  

Jullie mogen dan met de jeugdpronkzitting de dans uitvoeren, jullie krijgen dan geen onderscheiding, maar 

wel een mooie speld. Jullie kunnen nog gewoon met een optreden meedoen voor de pronkzitting, dan 

krijgen jullie uiteraard wel een onderscheiding! 

Dinsdag op het carnavals bal gaan jullie de dans ook uitvoeren. 

 

We beginnen op 2 november met oefenen van de dans. 

Iedereen kan zich opgeven t/m 19 oktober 2010. 

Lisette Martens en Evelien de Bruijn gaan jullie de dans leren. 

We oefenen elke dinsdag van 18:45-19:15 uur. 

Tijdens de kerstvakantie oefenen we niet. We oefenen in de gymzaal van de school, dus neem je 

gymschoenen mee. 

 

Dus ouders denk eraan bij het halen en brengen van uw kinderen, dat wij alleen verantwoordelijk zijn met 

het oefenen in de gymzaal van 18:30-19:15 uur. Dus breng uw kind niet te vroeg en zorg dat u er op tijd 

weer bent om uw kind op te halen! 

 

Namens de jeugdcommissie hopen we jullie genoeg te hebben geïnformeerd. 

 

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met: 

Lisette Martens: 06 28 57 32 06 

 

 

Ja, ik wil meedoen met het dansgroepje. 

Naam: 

 

 

Vóór 19 oktober inleveren bij: 

 

Lisette Martens,  St. Hubertusstraat 37 

Evelien de Bruijn, Heiweg 1 

Hallo Plekkers en Plekkerinnekes, 

 

Wij de jeugdcommissie van cv de plekkers zijn alweer begonnen 

met het organiseren van de jeugdcarnaval. Graag zouden wij willen 

weten of er jongens en meisjes zijn die hier niet op de basisschool zitten, 

maar wel in gr. 7 of gr. 8 zitten en die graag bij de jeugd raad willen. 

Laat je ouders vóór 19 oktober mailen naar: 

 i_fleuren@hotmail.com 

 

Ook willen we graag weten of er kinderen in groep 5 zitten en die niet op 

de basisschool zitten, maar die wel met het dansgroepje willen mee 

dansen.  Laat dan je ouders vóór 19 oktober mailen naar: 

    lisettemartens@msn.com 

 

Met vriendelijk groet de jeugdcie. 
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DRUKKE OKTOBERMAAND FANFARE ST. CORNELIUS. 
  
Voor fanfare St. Cornelius staat er een drukke oktobermaand op het 
programma. Nadat de leden na een fantastisch feestweekend konden 
genieten van een welverdiende vakantie, zijn ondertussen de 
ventielen alweer flink gesmeerd. 
  
Allereerst staat er op 9 oktober een uitwisselingsconcert met de 

collega-fanfare uit de Rips gepland. Tijdens dit concert zullen de beide fanfares en 
slagwerkgroepen weer hun beste beentje voorzetten. Dit uitwisselingsconcert wordt 
georganiseerd in "'t Gemeenschapshuus" en de aanvang is om 19.30 uur. 
  
Het weekend van 23 en 24 oktober staat in het teken van de receptie voor de jubilerende 
fanfare. Tijdens dit weekend ontvangt de fanfare de harmonie uit oberschmeien. Dit is 
een dorpje vlak bij Sigmaringen. Op zaterdag zullen zij arriveren en deze dag staat 
geheel in het teken van verbroedering. Een gezamelijke repetitie en een gezellige 
barbeque voor bij korpsen zullen hiervoor zorgen. 
Zondag 24 oktober staat dan in het teken van de receptie. De dag wordt geopend met 
een heilige mis en hieraan zullen natuurlijk onze duitse vrienden hun medewerking 
verlenen, maar ook het gemengd koor zal zich van haar muzikale kant laten horen. Na 
de heilige mis zal in de tent op het kerkplein om 11.30 uur de receptie worden geopend 
met een gezamelijk concert van Harmonie Oberschmeien en fanfare St. Cornelius. 
Hierna krijgt u de gelegenheid om de jubilerende fanfare persoonlijk te feliciteren. 
Tijdens de receptie zullen ook een 10-tal jubilarissen worden gehuldigd. Ook zal op deze 
middag het boek "vortum-mullem, een dorp waar muziek in zit" officieel worden 
gepresenteerd. Meer over het boek vindt u verderop in het dorpsblad. Natuurlijk mag 
tijdens de receptie een optreden van onze slagwerkgroep niet ontbreken. 
  
Om 18.00 uur start dan het avondprogramma. Met medewerking van natuurlijk de 
harmonie uit Oberschmeien, maar ook met de slagwerkgroep en VGTumult belooft dit 
weer een gezellige avond te worden. Fanfare St. Cornelius zorgt voor een hapje en een 
drankje. Als u als inwoner zorgt de gezelligheid, zal ook dit weekend weer een 
fantastisch weekend te worden. 
  
PROMSAVOND. 
Nog even terug naar vrijdagavond 29 mei. Dit was de avond waarop fanfare en 
slagwerkgroep St. Cornelius een spetterend promsconcert neerzette. Tijdens deze avond 
zijn er ook opnames gemaakt. En u kunt hiervan een DVD bemachtigen en nogmaals 
deze geweldige avond beleven. Tijdens de receptie op zondag 24 oktober is er de 
mogelijkheid om deze DVD te bestellen. Er komen 2 versies in omloop. 1 waarop de hele 
avond op is te zien en te horen en 1 waarop u alleen alle muzieknummers kunt horen. 
Deze dvd's kosten u slechts 12,00 per stuk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de 
DVD tijdens de receptie te bestellen dan kunt u dit ook doen via het volgende 
mailadres:  secretariaat@fanfarevortum.nl 
Tip: deze DVD is een mooi cadeau voor de naderende decembermaand ;-) 
  
  
Met muzikale groeten, 
fanfare St. Cornelius. 
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       Vortum-Mullem, augustus 2010 
 
 
Geachte lezer, 
 
Wellicht is het u bekend uit persberichten of anderszins dat fanfare St. Cornelius uit 
Vortum-Mullem in het kader van het 100-jarig jubileum een boek uitbrengt over 
Vortum-Mullem. 
De inhoud van het boek bestaat bepaald niet alleen uit anekdotes en 
wetenswaardigheden uit het verenigingsleven van de fanfare. Veel eerder geeft het een 
brede kijk op de historie en het verenigingsleven van Vortum-Mullem in het algemeen.  
Ook zijn in het boek een groot aantal foto’s opgenomen.  
Het boek bestaat uit 225 pagina’s en is geschreven door drs. Th. Fransen, oud-inwoner 
van Vortum-Mullem.  
 
Tijdens de eind mei gehouden dorpsreünie heeft een groot aantal personen ingetekend 
op het boek.  
Omdat veel oud-inwoners van Vortum-Mullem in de loop der jaren in omliggende dorpen 
zijn gaan wonen en nog niet de mogelijkheid hebben gehad het boek te bestellen, bieden 
wij ook hen hierbij de gelegenheid dit alsnog te doen. 
Men kan het boek bestellen door een e-mail (vanbree@zonnet.nl) te sturen naar  
Noud van Bree met vermelding van het aantal boeken dat men wenst.  
 
Uiteraard kunnen ook andere belangstellenden het boek bestellen 
 
Men kan ook telefonisch (0478-631872) bestellen bij Noud van  Bree. 
 
Iedereen die heeft ingetekend of besteld ontvangt rond 1 oktober a.s. nader 
bericht over het door hem/haar te betalen bedrag, het al dan niet toezenden van 

het boek etc.. 
 
De kosten van het boek bedragen € 25,00. Dit bedrag is exclusief de verzendkosten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het jubileumcomité  
 
Noud van Bree 
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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: 

28-09 Broemdagen 
28-09   19.45  Hoe leer ik mediteren, kamelklooster 
2/3-10    Opendag Gemeentehuis 10.30-16.00uur 
03-10   11.00  Unicefloop 
05-10   19.45  Hoe leer ik mediteren, kamelklooster 

06-10   19.45   Deeln. aan liturg.muziek,pastoraal centrum 
08-10   10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
08-10 KBO: Kienen in Vierlingsbeek 
09-10  19.30   fanfare: uitwisselingsconcert in Vortum 
12-10   19.45   Hoe leer ik mediteren, kamelklooster 
15-10 KBO: Dag van de ouderen 
19-10 Sluitingdatum Opgave jeugdraad en 

opgave dansgroepje 
19-10   19.00  SWOGB: theater 
23/24 okt   100 jaar fanfare: Receptie, presentatie 

 jubileumboek 
05-11   10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
21-11  11.00  St.Nicolaas intocht 
27-11  19.00  Vormselviering 
10-12 KBO: kerstviering 
10-12   10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
28-01-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
25-02-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
25-03-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
29-04-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
27-05-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
17-06-11      10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 

 
 
 
 
 

 
 
 

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. 


