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Vieringen in de maand Februari
Zondag 30 januari is er geen woord en communieviering
Zondag

13 febr.

Zondag 27 febr.

9.00 uur

m.m.v. kerkkoor.
Sjaak Engels en overl. fam. Engels v.d. Hoenselaar.
Guus Arts
v. w. verjaardag.

9.00 uur

m.m.v. kerkkoor.
Marie v. Bree Peters
Thij v. Bree
v. w. verjaardag.
Wilie en Sjef van Hout.
overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim.

Vieringen in maart:
Zondag 6 maart 10.00 uur w en c viering carnaval.
Zondag 13 maart.
Zondag 27 maart
Elke 1e en 3e zondag viering in Sambeek
Elke 2e en 4e zondag Viering in Vortum-Mullem
Elke zondag om 10.30 Viering in de basiliek in Boxmeer

Het secretariaat van de samenwerkende parochies heeft als e-mailadres:
secretariaat@rkparochieboxmeer.nl
Het bestuur van de parochie Boxmeer heeft als e-mailadres:
bestuur@rkparochieboxmeer.nl

Toespraak Nieuwjaarsbijeenkomst 2011 samenwerkende parochies.
Na dit eerste jaar van verregaande samenwerking mogen we met dankbaarheid terug kijken. Door velen van
u is op vrijwillige basis veel werkverzet. De samenwerking bracht verschillende veranderingen met zich
mee. Pastor Gerard Oude Hengel nam dankbaar afscheid in het vertrouwen dat de toekomst vooral zou
liggen in de nieuwe fusieparochie. Het parochiehuis werd een vitale plaats waar veel mensen komen en
elkaar ontmoeten. Mieke van Soest-Maas werd aangesteld als parochiesecretaris, Zij is een belangrijke en
stabiele factor in het hectische en dynamische leven van pastores en in de op te bouwen nieuwe parochie
organisatie. Natuurlijk was het wennen dat het rooster van de vieringen veranderingen met zich meebracht
voor alle betrokkenen. Er is zeker hier en daar gemopperd over het vroege of het late tijdstip, maar over het
algemeen is de samenwerking tot nu toe goed verlopen. Jammer is wel dat we de samenwerking niet hebben
kunnen afronden met een fusie van de drie samenwerkende parochies tot een nieuwe parochie. Oprecht
daarom een woord van dank aan u allen in de hoop en het vertrouwen dat we elkaar steunen in de weg naar
de toekomst.
2

Hoe die toekomst er uit zal zien in ongewis. De vergrijzing van de samenleving en de ontkerkelijking zullen
de komende jaren steeds meer zichtbaar worden, ook binnen de samenwerkende parochies. Dit stelt ons
voor ingrijpende vragen. Hoe kunnen we een brug slaan naar een jongere generatie en deze jongere
generatie drager laten worden van de parochie van morgen? Hoe houden we de samenwerkende parochies
financieel gezond? Hoe kunnen we de gebouwen zo optimaal mogelijk gebruiken en onderhouden? Het
beleid van het bisdom zal hierin zeker van belang zijn. In de Gelderlander van gisteren zegt hulpbisschop
Mutsaerts “We hebben 57 parochies met in totaal 380 kerkgebouwen. In de meeste parochies zal
uiteindelijk maar een kerkgebouw overblijven. “
De institutionele kerk was in het afgelopen jaar om verschillende redenen vaak negatief in het nieuws.
Tegelijkertijd zien we binnen de institutionele kerk een restauratieve beweging waarbij de indruk wordt
gewekt dat de generatie die actief het concilie heeft meegemaakt de kerk in de problemen heeft gebracht.
Daarom moet er nu orde op zaken worden gesteld. Deze negatieve beeldvorming, waar de kerk zelf
verantwoordelijk voor is, maakt het voor ons als parochie gemeenschap niet gemakkelijk. We moeten als
het ware tegen de stroom in roeien. Maar het stelt ons ook voor uitdagingen.
Het lijkt mij van wezenlijk belang dat we het komende jaar doorgaan om in dialoog en overleg met elkaar
een parochie te worden die over de grenzen van plaatselijke belangen heen weet te kijken naar wat
gezamenlijk van belang is zonder daarbij het plaatselijke over het hoofd te zien.
Het lijkt mij van wezenlijk belang dat we het komende jaar doorgaan om in dialoog en overleg met elkaar
de kerntaken van de parochie (liturgie, catechese, diaconie en pastoraat) nader uit te werken en inhoudelijk
te verdiepen. Hoe we het ook wenden of keren we zullen als geloofsgemeenschap ons geloof moeten
verdiepen om het geloof niet alleen een vitale factor in ons persoonlijk leven te laten zijn maar ook een
vitale factor in het openbare leven van onze plaatselijke gemeenschap.
Het lijkt mij van wezenlijk belang dat we als parochie, die aan de Karmel is toevertrouwd, ons bewust zijn
van de achtergronden van waaruit we een eigen kleur geven aan de parochie. Hiervoor zullen we ons als
parochie in toenemende mate moeten vormen . Dan is het volgende aan de orde. Waar leven we werkelijk
van? Wat is de spiritualiteit van onze parochie en in ons persoonlijk leven? Hoe kunnen we de Heilige
Schrift verstaan als een levensboek voor vandaag en als een leidraad van handelen in onze moderne en
complexe samenleving? Hoe kunnen we vanuit spiritualiteit de levensvragen en de gewetensvragen zo
benaderen dat deze benadering ons recht doet in onze eigen verantwoordelijkheid en ons tevens tot gids kan
zijn in onze vorming en in ons handelen. Hierbij worden morele kwesties en juridische zaken niet belicht
vanuit moralisme of vanuit fundamentalistische opvattingen maar vanuit het gegeven dat we allen met
vallen en opstaan vanuit God leerlingen mogen zijn om liefde voor het leven, liefde voor onszelf en liefde
voor iedere andere mens en voor heel de schepping in te oefenen.
Het lijkt me wezenlijk dat we een parochie zijn die in de complexe situatie van kerk en samenleving een
plaats is van samenkomst is, een plaats is van overleg en dialoog , een plaats is van reflectie en bezinning,
een plaats is van studie en viering; vooral een plaats waarin alle vragen gesteld mogen worden als bron van
gesprek en overleg. Het lijkt mij dat de Karmel hierbij een geëigende rol kan spelen, net zoals velen in onze
geloofsgemeenschap vanuit hun professie of vanuit hun studie of vanuit hun levenswijsheid.
Ik hoop van harte, namens het pastorale team, dat we als geloofsgemeenschap een open, gastvrije en
menselijk geloofsgemeenschap zijn waarin overleg, bezinning en dialoog belangrijke peilers zijn. Een
geloofsgemeenschap ook met een eigen karakter en een eigen gezicht. Een geloofsgemeenschap waarin
ieder welkom is ongeacht kleur of afkomst, ongeacht geaardheid, ongeacht levensomstandigheden of
positie. Dus iedereen; gezond of ziek, jong of oud, arm of rijk, hoog of laag. Een geloofsgemeenschap die
aantrekkelijk is in onze moderne samenleving.
Van harte voor ieder een Zalig Nieuwjaar
Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor teamleider
Boxmeer, 9 januari 2011
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Vergeet het Dorpsblad niet!!!
Met de komst van de website, wordt veel informatie op de site geplaatst, en de site mogen we een groot
succes noemen.
MAAR ER ZIJN NOG STEEDS MENSEN ZONDER INTERNET!
Vergeet dus niet de informatie, die je vroeger in het dorpsblad publiceerde ook naar het dorpsblad te sturen.
Als we dat niet doen dreigt het dorpsblad te verdwijnen door gebrek aan kopij.
Email: redactie@vortum-mullem.info.
Er worden nog steeds, elke maand, 50 exemplaren verspreidt onder, met name, de ouderen, en zij kijken dus
niet op de website. Daarnaast is het mogelijk om een exemplaar op te halen bij het Pakhuus en bij TECS in
de winkel.
U bereikt alleen IEDEREEN als u de informatie ook even doorstuurt.
Voor de aan de website deelnemende verenigingen is plaatsing sinds de nieuwe regels ook nog eens gratis.
Geen reden dus om de ouderen het nieuws te onthouden.
Stichting Dorpsraad Vortum-Mullem

Vandalisme in Vortum-Mullem.
Op 15 januari is in de St. Hubertusstraat een groot aantal ruitenwissers en antennes vernield. Ook het bord
van het boerenbruidspaar moest het ontgelden, en er lagen grote keien op de weg.
Wij hebben er alle begrip voor dat de jeugd eens een glaasje teveel op heeft, maar dit mag zeker geen
excuus zijn om andermans eigendom te vernielen. Denk er maar eens over hoe je je zou voelen, als over
een paar jaar jouw auto in Vortum-Mullem geparkeerd staat, en het overkomt jezelf!
Wij willen graag in Vortum-Mullem de noodzaak van politiecontrole beperken, en roepen diegene die na
een avondje stappen e.e.a. vernield heeft, dan ook op om zich te melden bij de gedupeerden, zodat de schade
geregeld kan worden. ’s Avonds een vent, ’s morgens een vent.
Bovendien voorkomen jullie daarmee dat instanties worden ingelicht, en er meer blauw op straat verschijnt
in Vortum-Mullem.
Heb respect voor andermans eigendommen. Denk eraan dat het over een paar jaar ook jouw spullen
kunnen zijn.
Stichting Dorpsraad Vortum-Mullem

Bouwen we in Vortum-Mullem in 2012?
Die vraag zal menigeen zich gesteld hebben na de bekendmaking van de gemeente, dat plan B
(luinbeekweg) voorrang krijgt omdat plan A (vd Bosch) uitloopt, en men verwacht bouwrijpe kavels te
kunnen uitgeven eind 2011, begin 2012.
Daarbij is de wens naar voren gekomen om opnieuw te inventariseren wat de behoefte is aan woningbouw,
vooral starterwoningen, om de reeds aanwezige plannen eventueel aan te passen.
Daarnaast gaat men informatie inwinnen bij al gerealiseerde collectieve projecten, om kennis op te doen, en
eventueel gezamenlijk een project op te starten. Zover nu blijkt zal plan B in Vortum-Mullem naar voren
geschoven worden, zonder dat dit afbreuk doet aan plan A. Dit is bij de Luinbeekweg. Het plan moet nog
opgestart worden, betreffende ontsluiting en bouwrijp maken van dit gebied. Als we nu zelf vanuit VortumMullem plannen aandragen en concrete aanvragen doen, kan samen met de gemeente bekeken worden wat
en hoe in dit plan starterwoningen ingepast en gerealiseerd kunnen worden.
Heeft U ideeën of plannen, alleen of samen, of wilt u meehelpen de kar te trekken, meld U dan, we proberen
dan samen kennis op te doen om uw plannen zo goedkoop mogelijk te realiseren. Wij kunnen daar niet te
lang mee wachten, anders zijn we te laat. ( de eerste bijeenkomst is al gepland voor 16 februari)
Wij horen graag z.s.m. van u.
Stichting Dorpsraad Vortum-Mullem
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Nieuwe naam peuterspeelzalen
Gemeente Boxmeer en uitbreiding
dienstenaanbod.
Vanaf 1 januari 2011 gaat onze stichting Peuterspeelzalen Gemeente Boxmeer
verder als KOKO+.Onze nieuwe naam staat voor Kwaliteit in
ontwikkelingsondersteuning en
Kinderopvang.De + staat voor de extra mogelijkheden die wij vanaf het nieuwe jaar
Kunnen bieden.
Naast het huidige peuterspeelzaalwerk (spelen en ontwikkelen) tijdens schoolweken, bieden wij vanaf 1
februari 2011 ook PEUTEROPVANG op onze locaties.
Wij noemen onze locaties daarom voortaan PEUTERCENTRUM en niet meer peuterspeelzaal.Een
belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsaanbod is V.V.E.( Voor- en
Vroegschoolse Educatie). Wij werken op elke groep met het Ontwikkelingsgerichte programma Puk& Ko.
Hiermee stimuleren wij de ontwikkeling van peuters op allerlei
Gebieden en zijn wij ook vroeg in staat om eventuele ontwikkelings- of taalachterstanden bij hen te
signaleren.
Vanaf februari 2011 gaat KOKO+ binnen al onze peutercentra in de gemeente Boxmeer werken met
kleinere groepen van maximaal 14 peuters.
Een peutercentrum is – bij voldoende vraag – gedurende 40 / 48 weken geopend van 7.30 –
13.00 uur. Sommige peutercentra zijn zelfs open van 7.30 – 18.00 uur!
Naast de uitbreiding van onze eigen diensten, zal vanaf het nieuwe jaar ook onze samenwerking met
Stichting Gastouderbureau Boxmeer geïntensiveerd worden.
Al sinds 2008 werken wij succesvol samen ons 1e peutercentrum in Beugen.
Daar kunnen ouders via Stichting Gastouderbureau Boxmeer aanvullende gastouderopvang afnemen voor
de momenten dat ons peutercentrum gesloten is.
Ook kunnen ouders bij het gastouderbureau terecht voor gastouderopvang van hun andere kinderen van 0 –
13 jaar. De opzet van Beugen staat inmiddels ook landelijk op de kaart: peutercentrum ’t Biggetje te Beugen
is opgenomen in de handreiking van de VNG als voorBeeld voor harmonisatie. Deze samenwerking geldt vanaf 1 februari ook voor onze andere peutercentra.
Waarom deze stappen?
Wij vinden het belangrijk dat elke peuter in de eigen dorpskern terecht kan voor spelen, ontwikkelen en
opvang met leeftijdsgenootjes uit het eigen dorp.
Samen kunnen zij dan de stap naar de lokale basisschool maken, de stichting werkt al nauw
Samen met het basisonderwijs. Daarom hebben wij peutercentra in (bijna) alle dorpskernen van de
Gemeente Boxmeer.
Voor kinderen van 0 – 2 jaar is het belang bewezen om in een huiselijke sfeer opgevangen te worden. In
onze visie onderschrijven wij het belang om kinderen van 2 – 4 jaar op te vangen in de peutercentra, als
voorbereiding op het basisonderwijs en de doorgaande lijn.
Door onze openingstijden te verruimen, komt KOKO+ tegemoet aan de wens van veel werkende ouders
naar aanvullende opvangmogelijkheden.
Omdat al onze peutercentra vanaf 1 januari 2011 voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang, komen
werkende ouders ook nog eens in aanmerking voor een tegemoetkoming van de belastingdienst voor de uren
die zij afnemen. In veel gevallen komen
Ouders/verzorgers daardoor goedkoper uit voor een zelfde – of zelfs een groter – aantal uren afname.
Door ons aanbod voor peuters op onze eigen peutercentra te combineren met opvang voor
0 – 13 jarige in kleinschalige gastoudergezinnen, kunnen KOKO+ en Stichting Gastouderbureau Boxmeer
samen een sterk aanbod aan spelen, ontwikkelen en opvang
bieden dat past bij de ontwikkelingsfase van ieder kind.
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Wij willen met deze stappen nog meer kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de jonge kinderen in onze
gemeente.
Kortom een hele verandering voor het nieuwe jaar.
Wij hebben er heel veel zin in om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.
Met vriendelijke groet,
Marian Cornelissen

Wietske Walraven

Directeur Stichting Peuterspeelzalen
Gemeente Boxmeer

Directeur Stichting Gastouderbureau
Boxmeer

Nieuwe adresgegevens vanaf 1 februari 2011
KOKO+
De raetsingel 1
5831 KC Boxmeer
Telefoon
Fax
E –mail
Website

(0485) 521294
(0485)520598
info@kokoplus.nl
www.kokoplus.nl

Nieuws van fanfare St. Cornelius
DE TENT
Nadat op zaterdag 8 januari de fanfare het eeuwjaar met een
nieuwjaarsconcert heeft afgesloten, kan er volop worden gekeken naar
het jaar 2011. Als 1e organiseert de fanfare samen met VC Avance op
carnavalsmaandag weer "DE TENT". Voor de muziek zal de fanfare deze
keer niet zorgen want hiervoor heeft Vortum-Mullem VGTumult. En net als alle andere
jaren belooft "DE TENT" ook dit een gezellig samenzijn te worden.
UITWISSELINGSCONCERT.
Op zondag 27 maart staat er voor de fanfare een uitwisselingsconcert gepland. Dit
concert wordt samen georganiseerd met de collegafanfare uit Afferden. Dit concert zal in
Afferden worden gegeven. Meer informatie hierover leest u in het dorpsblad van Maart.
HET BOEK "VORTUM-MULLEM, EEN DORP WAAR MUZIEK INZIT"
Zoals u waarschijnlijk al wel een keer hebt gehoord heeft de fanfare een boek over
Vortum-Mullem uitgegeven. Nu zijn er al verschillende momenten geweest dat u dit boek
had kunnen kopen. Mocht u toen niet in de gelegenheid zijn geweest, dan kunt u het
boek voor €25,00 bestellen bij Herman v. Bree. Telefoonnummer 0485-573478.
Fanfare St. Cornelius wenst u alvast een fijne carnaval toe.
6

Op dinsdag 8 maart 2011 gaon

Marc van der Horst
&

Anja Derks
zich ien d’n onecht verbiende. Wej stelle ‘t op pries dé gulli
daor bij bint, wel gèr in boere kledij um same mit ons (‘t bruudspoar)
dit te viere en dur unne gezellige en onvergètelijke middag
van te maoken.
‘t Boerebruudspoar Anja en Marc
Getuge zien: Karina Materman en Theo v d Horst

Hoe loat en waor!
10.30uur
Vanaf Math Fransen gôn we de bruid ophale in de Hubertusstraot..
11.11uur
Marc van der Horst en Anja Derks worre ien d’n onecht verbonden vur
“’t Hooghuus” dôrnao kunde het bruudspoar felicitiere in café spoorzicht .
13.30uur
boeremoes mit worst eten.
14.30uur
Einde boerenbal
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VoVm
Beste leden,
Op dinsdag 22 februari willen we in Nijmegen de expositie “Mariken” gaan bezoeken.
Deze expositie is gebaseerd op het verhaal van Mariken van Nimwegen en is te zien in de
Mariënkapel.
Graag voor 19 februari laten weten of belangstelling heeft om mee te gaan .
Graag tot ziens,
met vriendelijke groeten,
Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.
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Met dank aan de sponsoren van Vortum-Mullem.info
en het Dorpsblad:
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H

Colofon

Agenda Vortum-Mullem

Het dorpsblad is een gratis
uitgave van de Stichting
Dorpsraad Vortum-Mullem
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
Adverteren:
is alleen mogelijk indien
ingeleverd met vermelding
van het factuuradres,
bij voorkeur per E-mail:
dorpsbladvortum@home.nl

28-01-11
08-02-11
14-02-11
22-02-11
22-02-11
25-02-11
6-7-8/3
25-03-11
27-03-11
28-04-11
29-04-11
27-05-11
17-06-11

10.00
19.45
19.45
10.00
10.00

10.00
10.00
10.00

Samen bijbel lezen, pastoraal centrum
Psalmen bij het zoeken van de weg
Vovm: Huishoudbeurs
Psalmen bij het zoeken van de weg
VoVm: Expositie Mariken
Samen bijbel lezen, pastoraal centrum
Carnaval
Samen bijbel lezen, pastoraal centrum
Fanfare St.Cornelius: uitwisselingsconcert
Afferden
Vovm: Rayonreis
Samen bijbel lezen, pastoraal centrum
Samen bijbel lezen, pastoraal centrum
Samen bijbel lezen, pastoraal centrum

Advertenties zonder
factuuradres worden niet
geplaatst! De kosten
hiervoor bedragen € 14, - per
pagina naar rato, m.u.v. de
sponsoren.
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
22e van de maand, in
envelop voorzien van naam.
Anders kan het artikel helaas
niet geplaatst worden.

Wekelijks:
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

14.00 u
13.30 u 15.30 u
18.30 u 19.30 u
20.30 u 22.00 u
13.30 u
17.45 u 18.45 u
18.30 u 19.30 u
18.15 u 19.15 u
19.30 u 21.45 u
20.30 u 23.00 u
18.30 u 19.30 u

KBO: meer bewegen voor ouderen in ‘t Gemeenschapshuus
KBO: Koersballen
Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr.6 en 7
Repetitie slagwerkgroep
KBO: kaarten in ‘t Gemeenschapshuus
KBO: yoga in ‘t Gemeenschapshuus
Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr. 4 en 5
Stichting jeugdhuis: De panters gr. 1,2,3
Repetitie Fanfare St.Cornelius
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Stichting jeugdhuis: Rouwe Start van gr 8 tot 16 jaar
Repetitie Jeugdorkest

