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Vieringen in de maand April 

 

 

Zondag  10  april   9.00 uur  m.m.v. kerkkoor. 
                                            overl. fam. Jansen Hendriks  

en zoon Wim. 
                                                 
Zondag  17 april    10.30 uur   woord en communie viering 
                                          m.m.v. kerkkoor.                                                                                    
                                          overl. fam. van  Kempen Gerrits. 
                                          overl. fam. Ebben van Bree. 
                                          Koos Brienen. 
                                          Hans Brienen    v.w. sterfdag. 
 
Vrijdag  22 april 19.00 uur  goedevrijdag viering. 
  
Zondag     24 april     9.00 uur m.m.v. kerkkoor. 
                                          Wilie en Sjef van Hout. 
                                         
                                                                                                                     
Vieringen in mei:   8 mei  en 22 mei 9.00 uur. 

         
                          

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 

 
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 

 
 

Beste parochianen, 
  
Het kerkbestuur is op zoek naar vrijwilligers. 
  
Als eerst zijn we op zoek naar enkele helpers die bereid zijn om samen een paar keer per jaar het kerkhof 

bij te houden. 
Hieronder valt o.a. het knippen van de beuken heg. 
  
Voor de Vasten Aktie zijn we op zoek naar enkele helpers die de enveloppen in de bus willen doen en die 

de enveloppen willen ophalen. 
  
Voor de missen zijn we opzoek naar iemand die in een ploegje van vier personen eens in de paar maanden 

om de beurt de missen wil voorbereiden en wil collecteren. 
  
  
Reageren kan naar de volgende personen. 
  
Maria Hendriks    Toon Gerrits 
Herman van Bree    Tonny van Duren 
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Nood van mensen 

Bezinning en aanpak op menselijke maat; een uitdaging 
 

 In de maand februari was ik 12 dagen op werkbezoek bij de medebroeders karmelieten in Manilla, 

Filippijnen. Manilla is een miljoenenstad, die evenveel inwoners telt als heel Nederland samen. Naast de 

vergaderingen en de bijeenkomsten had ik ook de gelegenheid met de medebroeders  mee te gaan naar hun 

leef- en werksituaties. 

Vijf medebroeders vormen een gemeenschap in een van de vele grote krottenwijken van Manilla. De 

toegang tot deze krottenwijk is een smalle weg die je naar binnen brengt. Deze smalle toegang is ook de 

weg waarlangs  je de krottenwijk weer uit gaat. Verder zijn er geen straten. Er wonen duizenden mensen -

het krioelt er van de kinderen- in krotten naast, achter en boven elkaar.  De krotten zijn bedoeld om in te 

slapen. Een paar vierkante meter is dus voldoende om als gezin de nacht in door te brengen. Het leven speelt 

zich, vanwege het warme klimaat, verder buiten af. De verbindingen tussen de krotten zijn kruip door, sluip 

door gangen die ook dienen als wasplaats voor de mensen. De medebroeders wonen met z’n vijven in zo’n 

zelfde krot en onder dezelfde omstandigheden. Zo delen ze de omstandigheden van de mensen. Het is hun 

bewust gekozen manier om aandacht aan deze mensen te geven. De meeste mensen in de krottenwijk 

hebben geen vaste baan. Ze proberen op alle mogelijke manieren een beetje geld te verdienen. Ze leven van 

de dag. Als ze vandaag te eten en te drinken hebben is dat geweldig. Morgen zien ze wel weer. 

 

Een van de medebroeders is pastoor in de Sagrada parochie. Aan de rand van deze parochie is een van de 

vele grote vuilnisbelten. “de smoking mountains” van Manila. Op en rond deze vuilnisbelten zoeken 

mensen naar nog bruikbaar afval, zoals plastic en glas.  Ze verzamelen dit en verkopen het voor recycling 

om hen een schamel inkomen te geven. In de rivier –ook de riool- die door het dorp stroomt en langs de 

vuilnisbelt zag ik de hele dag mensen staan om het plastic “schoon” te wassen. De dood van mensen zit in 

het water. Hun gezondheid wordt snel aangetast vanwege deze slechte en onhygiënische omstandigheden. 

Enkele jaren geleden ging deze enorme vuilnisbelt vanwege de regen schuiven. Veel mensen vonden hierbij 

de dood omdat ze bedolven werden onder het vuilnis.  Mensen zijn arm. De parochie is arm. Maar je ziet 

mensen met enthousiasme samenkomen om te vieren. Natuurlijk dragen ze ook de sporen mee van hun 

armoedige situatie en van de pijn die de ramp over hen heeft gebracht. Hun leven gaat verder in de hoop dat 

ze, en vooral hun kinderen, eens betere levensomstandigheden zullen krijgen. 

 

Dichtbij ligt ook de San Isidro parochie. Een grote parochie, eveneens getekend door de armoede en 

eveneens toevertrouwd aan de karmelieten. Twee jaren geleden werden door het geweld van de tyfoon en de 

daar mee gepaard gaande overstromingen  een deel van de huizen van honderden gezinnen weggevaagd. Nu 

twee jaar later is er met financiële steun van de internationale Karmel een begin gemaakt met de bouw van 

nieuwe eenvoudige huizen. De pastoor en de werkgroep voor de wederopbouw  leidden ons rond over het 

gebeid waar de huizen waren weggevaagd en waar de wederopbouw is begonnen. Met ongeduld en met 

dankbaarheid wachten de mensen op hun nieuw onderkomen. Twee jaren lang was er voor hen geen echt 

thuis omdat ze zelf geen financiële middelen hebben. 

 

In de miljoenensteden van onze wereld en vaak ook op het platteland in Derde Wereld landen zie je de grote 

kloof tussen rijkdom en armoede. Natuurlijk proberen mensen hier iets aan te doen. Maar het is ook 

verschrikkelijk moeilijk omdat er zoveel aspecten en belangen een rol spelen. Als samenwerkende parochies 

van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem besteden we tijdens deze veertig dagen tijd aandacht aan 

mensen in Mali. De actie draagt de indringende naam “Maal eens om Mali.” Natuurlijk kunnen we de grote 

problematiek in onze wereld van armoede en rijkdom, van oorlog en vrede etc. niet in ons eentje oplossen. 

Dat wordt ook van niemand gevraagd. Die last mag ook niet op iemands schouders gelegd worden. 

Tegelijkertijd mag het ook niet zo zijn dat we onze ogen sluiten voor wat er gaande is. Een mentaliteit van 

“Ikke, Ikke en laat de rest maar stikken”  past niet bij een christelijke levenshouding. Belangrijk is dat we 

ons bewust zijn van wat er aan de hand is in onze wereld. Van belang is dat we onze ogen niet sluiten voor 

het kwaad in onze wereld en voor de nood van mensen. Het maakt ons tot een parochiegemeenschap die 

zich engageert en die ook zoekt naar de kleine mogelijkheden die we persoonlijk en locaal hebben om onze 

bijdrage te leveren. De “grote” problemen van onze wereld vertalen zich vaak naar de “kleine” problemen 
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die we hier ervaren.  Maar voor de mensen die ze hier ervaren zijn ze ook “groot”omdat ze direct de 

kwaliteit van hun leven raken. 

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en reflectie op de nood en het lijden van mensen. Geef en gun 

je dat moment van bezinning en reflectie.  Niet het schuldgevoel, maar het inzicht in wat er aan de hand is 

brengt ons verder op de weg van het Leven. 

 

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor-teamleider 

 

 

 
 

Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing, België 
 
N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart met extra zorg naar het Belgische 
bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis. Er is goede medische 
begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen zieken, gehandicapten, ouderen en hun familie en vrienden 
deelnemen.  
 

De bedevaart van 21 t/m 24 mei 2011 heeft de opstapplaatsen 
Schaijk en Boxtel.  
Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof met persoonlijke 
ziekenzegen, rozenhoedje, stille aanbidding, 
ontspanningsavonden met optredens, tentoonstelling, DVD 
waarin een zienster zelf vertelt over de verschijningen, kruisweg, 
lichtprocessie, Mariaal museum, winkelen, toeristische route. Op 
23 mei komt zangeres Marie-Christien met haar programma 
“Met een knipoog naar Maria”. Het accueil, waar we verblijven, is 
volledig gerenoveerd met kamers voor 1 of 2 personen. Reissom 
voor de meerdaagse bedevaart is € 260,- (gewone zitplaats 
bus).  
 
De dagbedevaart op zondag 22 mei 2011 heeft de 
opstapplaatsen Nijmegen (vertrek ± 5.25 uur), Alverna, Oploo, 

Boxtel, en Valkenswaard. Vertrek uit Beauraing om 16.00 uur. De reissom is € 35,- per persoon. 
Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria 
vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en 
beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. “Dat men hier op 
bedevaart kome.” Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet op de wens 
van Maria in te gaan! Tot in Beauraing? 
 
Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria:  
mw. R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497-682296, 
rinasenders@hetnet.nl. Opgave tot zes weken voor de bedevaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOS-PROGRAMMA “BEVLOGEN MENSEN” (TV: kanaal 22; Ziggo kanaal 950) 

  
In vervolg op de uitzending van februari jl. spreekt presentatrice Maria Venhuizen in week 12 (van 19 t/m 26 maart 
a.s.) met leden van werkgroepen van de samenwerkende parochies. Dit keer komen Karin van den Hoven uit 
Sambeek, Peter Ebben uit Vortum-Mullem en Harry Derkx uit Boxmeer aan het woord. Ook pastor Tjeu Timmermans 
is weer bij het gesprek aanwezig. 
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Ook deze uitzending bevelen wij van harte bij u aan. Wilt u op de uitzending reageren? Zend dan een e-mail naar: 
secretariaat@rkparochieboxmeer.nl.  
 

VAN DE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE BOXMEER 

 

Met ingang van 1 maart 2011 begint dominee Margriet Gosker uit Venlo als waarnemend predikant. Aanvankelijk is 

dat voor 30% van een voltijd predikantsplaats. Uiterlijk 1 januari 2012 hoopt de protestantse gemeente de 

overeenkomst uit te kunnen breiden naar 60%. De overeenkomst heeft een minimale duur van 2 jaar en een 

maximum van 4 jaar. Na 2 jaar kan de overeenkomst in onderling overleg worden beëindigd, bijvoorbeeld als er een 

nieuwe predikant is beroepen. 

De zogenaamde presentatiedienst zal plaats vinden op zondag 20 maart om 15.00 uur in de kerk aan de Veerstraat 

24 te Boxmeer.  

 

 
 
 
KARMELKRING BOXMEER BEZINNINGSPROGRAMMA 2010-2011 
 
Het bezinningsaanbod van Karmelkring Boxmeer biedt van eind maart tot begin april 2011 de volgende 
bezinningsmogelijkheden: 
 

• Op weg naar Pasen  
o Lijden is afschuwelijk; het moet vermeden worden; toch ontkomen we er niet aan; wat betekent dit? Hoe 

kwetsbaar is toch de mens! Kunnen we er mee omgaan? Wat kunnen we dragen? Kan lijden zin hebben? Kan 
God ook lijden in het lijden van mensen? 

o De kruisweg is een levensweg, ook voor mij? Ieder huisje heeft zijn kruisje; helpt geloof om het te dragen? 
Oprecht leven vraagt pijnlijke keuzen, een juiste oriëntatie. Heb ik het er voor over? Is Jezus een gids op deze 
weg. Kan een kruisweg ook een weg ten leven worden?   

Begeleiding: Tjeu Timmermans o.carm. en pastor 
Data:  dinsdag 29 maart en 12 april 
Tijd:  19.45 - 21.30 uur 
 

• Film en Spiritualiteit 
Al vele jaren kijken we in de Karmelkring Boxmeer op enkele zaterdagen naar films met een levensbeschouwelijke 
diepgang. We gaan hierover met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeving en religieuze ervaring te 
verdiepen. 
 
o Over God: over de rol van de computer in het individuele en sociale leven:  

de film: Dekaloog 1    Moderne technologie en haar invloed op cultuur en geloof.  
Begeleiding: Gerard Westendorp o.carm. 
Datum: zaterdag 9 april 
Tijd:   10.30 - 15.30 uur (lunchpakket meenemen, voor koffie en soep wordt gezorgd) 
Kosten: € 8,00 
 

• Samen Bijbel Lezen  
We lezen een verhaal uit het Evangelie. 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. Deelname is per ochtend 
mogelijk.  
Begeleiding: Tjeu Timmermans o.carm. en pastor 
Data:  vrijdag 25 maart; 29 april, 27 mei en 17 juni 
Tijd:  10.00  - 11.30 uur 
Plaats:  Pastoraal Centrum, van Sasse van Ysseltstraat 8, Boxmeer 
 
 
 
 
INFORMATIE EN AANMELDING  
De bijeenkomsten zijn in het Karmelklooster, te Boxmeer; ingang Kerkpad 1. 
‘Samen Bijbel lezen’ op de vrijdagmorgen is in het Pastoraal Centrum, van Sasse van Ysseltstraat 8.  
Aanmelding per e-mail: karmelkringboxmeer@karmel.nl, of door u aan te melden bij het secretariaat van de 
Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562156. 
 
Meer informatie en inschrijfmogelijkheid zie onze website www.karmelcentra.nl/boxmeer  
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-----------------------------------------------------------  
 

• Als religieus leven, als de Karmel u raakt  … 
 
Wie zich wil oriënteren op het Karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze of leven in verbondenheid met Karmel 
als geassocieerd lid of lid van Karmelbeweging is van harte welkom op een kennismakingsdag op zaterdag 7 mei. 
Opgave en inlichtingen:  Minie Pasop of Gerard Westendorp, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, tel. 0485-562155 / 
562151, m.pasop@karmel.nl en g.westendorp@karmel.nl, of via de website: www.karmel.nl  
 
 
 

 
 

Dames en heren secretarissen van de KBO afdelingen in het Land van Cuijk, 
  
Betreft: omzetting polis zorgverzekering naar collectiviteit. 
  
Olga Smit van de CZ groep heeft mij een mailtje gestuurd met de mededeling dat zij 
regelmatig gebeld wordt door een lid van een KBO afdeling  om de polis van de 
zorgverzekering om te zetten naar de collectiviteit van de Kring KBO-Land van Cuijk. 
  
Zij heeft mij een poos geleden geholpen met een collectiviteitsnummer zodat KBO leden 
in het Land van  Cuijk gebruik kunnen maken van de korting op hun polis 
zorgverzekering bij de CZ Groep. 
  
Omzetting van deze polissen doet zij zelf niet maar daar heeft CZ een accountgroep voor. 
  
Zij vraagt nu of ik het telefoonnummer van deze accountgroep door wil geven aan de 
afdelingen. 
  
Doorgeven van wijzigingen op de polis van de CZ groep kan  via hun website maar 
telefonisch kan ook. 
  
Het telefoonnummer is dan:                                                                 0800-0195 

Het collectiviteitsnummer van  de Kring KBO Land van Cuijk is:  3677850 
Dit collectiviteitsnummer is van belang bij omzetting. 
  

Als leden telefonisch contact met CZ opnemen dienen zij de polis zorgverzekering bij de 
hand te hebben i.v.m. het polisnummer. 
  
Wilt u dit doorgeven aan uw leden? 
  
Leo van Els , KBO Land van Cuijk 
 

  

 
 
 
 

Aankondiging “Concert in de St. Corneliuskerk te Vortum-Mullem op 
zondagmiddag 15 mei 2011 van 16.00 tot 17.00 uur” . 

 
Als oud-inwoner van Vortum-Mullem en als (gelegenheids-)organist van de St. 
Corneliuskerk doet het mij veel plezier om U een concert in de kerk aan te kondigen 
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tijdens welk door mij gecomponeerde misgezangen hun premiére zullen beleven, 
vormend het hoofdbestanddeel van het programma.  
Deze misgezangen zijn gecomponeerd in de klassieke stijl van vandaag. Het zijn Kyrië, 
Gloria, Credo, Sanctus met Benedictus en Agnus Dei.  
Naast de misgezangen zullen ook andere gezangen ten gehore worden gebracht, 
gedeeltelijk à capella.  
Deze gezangen stammen gedeeltelijk uit de Renaissance, maar ook zijn er gezangen bij 
uit de 20e eeuw. Speciale vermelding verdient een gezang uit de Byzantijnse Liturgie. 
  
Uitvoerenden zijn: 
Monique De Boer-Pomarelle : Mezzo-sopraan, 
Wil Peters : Tenor 2/Bariton, 
Johan Rammeloo : Tenor 1. 
Jozefien Rammeloo-Goosens: Sopraan, 
Cor van Schaik : Orgel. 
 
De toegang is gratis. 
Programma bij binnenkomst van de kerk verkrijgbaar. 
 
Wij heten U van harte welkom en begroeten U graag op deze, misschien wel zonnige, 
lente-zondag in de kerk vanaf 15.30u.. 
 
 
 

ORGELCONCERT JAN VERSCHUREN IN BOXMEERSE BASILIEK 
 

Op zondag 27 maart aanstaande om 15.30 uur geeft de gerenommeerde organist  Jan 
Verschuren een orgelconcert met werken van Sweelinck, Schildt, Bach, Stanley, Knecht en 
Duruflé. Het concert vindt plaats in de Sint Petrusbasiliek aan de Steenstraat in het 
centrum van Boxmeer. De kerk is open voor publiek vanaf 15.00 uur. Het concert wordt 
aangeboden door de Karmel Orde van Boxmeer, zal ruim een uur duren (zonder pauze) en 
is gratis toegankelijk. 
 
De repertoirekeuze is deels geënt op de klankkleur van het orgel in de Boxmeerse 
basiliek, (bouwer Leon Verschueren, 1959) dat in de neobarok stijl is gebouwd. In de 
fraaie orgelkasten is het onderdeel van het kostbare en unieke oksaal uit 1633 dat de 
Boxmeerse basiliek zo fraai siert.  
Herzlich Lieb hab ich dich, o Herr (Schildt) en Schmücke dich, o liebe Seele (Bach) zijn 
beschouwend te noemen en passen in de Passietijd. Aangrijpend en beschouwend is de 
Prélude et fugue sur le nom d’Alain (Duruflé). Jehan Alain, Frans componist en organist, 
sneuvelde in 1940 als militair door oorlogshandelingen in Saumur. Het werk wordt én in 
de Passietijd én bij memorials gespeeld.  
De andere werken: Fantasia (Sweelinck), Concerto I, G dur en Sonata IV (Bach), 
Voluntary II (Stanley) en Thema mit vier Veränderungen (Knecht) zijn bedoeld en gekozen 
om het stralende karakter van het instrument in de basiliek met de zeer verschillende 
registers te laten horen.  
 
Jan Verschuren is van 1983-1987 hoofdorganist/titularis geweest in de Petruskerk te 
Boxmeer. Orgelbespelingen voerden hem naar orgels in Nederland, België, Duitsland, 
Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië en Italië. Hierbij wordt hij vaak vergezeld door zijn vaste 
registrant, Wim Goossens, waardoor bijzonder gevarieerde interpretaties van de 
orgelliteratuur gegeven kunnen worden. Hiernaast maakte hij CD-opnamen en trad hij 
op voor de radio. 
In 1994 was Jan Verschuren finalist bij het nationaal orgelconcours in Leiden.  
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Naast soloconcerten geeft hij ook optredens samen met leden van het Nederlands 
Kamerkoor en leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. 
 
Jan Verschuren volgde in 2001 Folkert Grondsma op als organist-titularis van de 
Hartebrugkerk in Leiden. Daarnaast is hij aangesteld als Universiteitsorganist aan de 
Universiteit van Leiden. In de laatste hoedanigheid bespeelde hij in 2005 het Van 
Hagerbeerorgel van de Leidse Pieterskerk tijdens de uitreiking van het eredoctoraat aan 
Koningin Beatrix. In 2006 werd hij tevens benoemd tot organist van de Technische 
Universiteit Eindhoven. 
 
In april 2002 is Jan Verschuren onderscheiden met de zilveren medaille van de Société 
Académique des Arts-Sciences-Lettres de Paris als waardering voor het uitdragen van de 
Franse orgelmuziek. Voor meer informatie zie: www.janverschuren.nl. 

 

 

 

 

 
SOLISTENCONCOURS FANFARE ST. CORNELIUS 
  
Op zondag 17 april organiseert fanfare St. Cornelius weer haar 
jaarlijks solistenconcours. Een groot aantal leerlingen vd 
muziekschool en leden van de fanfare en slagwerksectie zullen ook dit 
jaar weer laten horen wat ze kunnen. Voor een deskundige jury 
zullen zij een diversiteit aan muzieknummers voor u spelen. 
Natuurlijk wordt er ook dit jaar weer gestreden om de wisseltroffee. 
Voor de secties uit de fanfare en slagwerkgroep is er een speciaal 

wedstrijdelement. Zij strijden ook dit jaar weer wie op een zo orgineel mogelijk manier 
een muzieknummer ten gehore brengt. Zoals u van de organisatie gewent bent zullen de 
diverse muzikale niveaus gewoon door elkaar heen gaan. 
Het solistenconcour begint om 13.00 uur en wordt gehouden in "'t Gemeenschapshuus". 

 

 

 

Ondernemers Vereniging Regio Vierlingsbeek-Overloon 

 
Als vele jaren zorgt  de OVRV (Ondernemers Vereniging Regio Vierlingsbeek-Overloon) 
voor het plaatsen van aankondigingsborden van de kermissen. 
Ook het ophangen van de feestverlichting in Overloon, rond de jaarwisseling valt onder 
het beheer van de OVRV. 
Naar volle tevredenheid van de OVRV worden deze beide activiteiten al jaren door 2 
verenigingen gedaan. 
Er zijn vragen gerezen of er misschien andere verenigingen in het werkgebied zijn die dit 
op zich zouden willen nemen. 
Er staat een vergoeding tegenover, maar de plaatsingen moeten wel op de juiste manier 
en op de juiste momenten gebeuren. 
Mocht een vereniging interesse hebben, dan kan die voor 1 mei een mail sturen naar. 
info@OVRV.nl 
 
Wij zullen dan contact leggen en besluiten op welke manier we dit in de toekomst gaan 
regelen. 
Bestuur. 
OVRV. 
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     KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 

     Belangenorganisatie voor senioren 
 
 

           DAGTOCHT OP VRIJDAG 27 MEI 2011 

 

Beste leden, 
 
De busdagtocht gaat dit jaar naar de Achterhoek waar we een bezoek brengen aan Ruurlo en Almen. We 
reizen met de fa. Rutjens-Ponjee uit Bergen. 
Leden van KBO Vortum-Mullem kunnen zich ook aanmelden voor deze reis. 
 
Het programma: 

08.00  uur  vertrek vanaf Vrijthof Vierlingsbeek 
10.00  uur  bezoek Familie Park Cactus Oase in Ruurlo, een 

uniek stukje woestijn in de Gelderse Achterhoek, 
6000 vierkante meter verwarmde kas waar men uiterst hartelijk wordt ontvangen door de 
enige echte "Anny Cactus". Blikvanger is de Cactus piramide van wel 7 meter breed en 4 
meter hoog. Er is een tentoonstelling van oude landbouwwerktuigen uit deze streek en een 
prachtige verzameling tropische vogels.   

12.00  uur vertrek naar Almen voor de lunch en een boottocht over het Twentekanaal.  
De kapitein neemt u mee naar de mooiste plekjes in de streek. 

16.30  uur vertrek naar dineradres 

                                                                
Deze dagtocht kost € 52,00 per persoon.   

In de prijs is inbegrepen: koffie met koek, lunch, boottocht en diner. 
Er is maar één opstapplaats, daarom dienen de mensen uit Vortum-Mullem  
in Vierlingsbeek op te stappen.  
Vertrek om 8.00 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 € 52,00 overmaken naar rekeningnummer 1543 04 506 t.n.v.  
KBO Vierlingsbeek/Groeningen met vermelding van ”reis 2011”  tot uiterlijk 2 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 KBO busreis op vrijdag 27 mei 2011       
 
Naam: ……………………………………………………..     
 
Adres: ……………………………………………………...   telefoon: ……………………….. 
 
Aantal personen: ……   Neemt rolstoel mee:   ja / nee 
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Persbericht 
 

AV Sporting Boxmeer 
 

 

Datum: 2 maart 2011 

Aangeleverd door: Anke Schellekens, secretaris / PR 

 tel. 0485 – 578 484 

e-mail:  info@avsportingboxmeer.nl 

 

 
= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = 

 

 

 

Hardlopen voor beginners 

 

Voor iedereen die wil leren hardlopen start Atletiek Vereniging Sporting Boxmeer op 

maandag 21 maart in Boxmeer en op zaterdag 26 maart in Overloon met hardloopcursussen 

voor beginners.  

 

De beginnerscursus hardlopen heeft een rustige trainingopbouw. Hierdoor is het voor bijna iedereen 

mogelijk om in een periode van 15 weken tijd het hardlopen aan te leren. Tijdens de cursus wordt 

iedereen goed begeleid door professionele trainers. Bovendien krijgt men ook andere informatie die 

voor het sporten van belang is, zoals informatie over ademhaling, hartslag, voeding, schoenen en 

kleding. Na 15 weken wordt de cursus afgesloten met een testloop over 5 kilometer. Altijd een 

spannende, maar zeer geslaagde loop.   

 

In Boxmeer start de training op het honkbal-/atletiekveld aan de Graafseweg 37. Men kan daar 

beginnen op maandagavond 21 maart om 19.00 uur.  

In Overloon start de cursus op zaterdagochtend 26 maart om 9.00 uur. De training start bij sporthal 

De Raaijhal, Raaijweg 15-17. De training gaat door de bossen rondom de sporthal.  

De lessen duren ongeveer 1 uur en 15 min. De kosten bedragen 25 euro. Iedereen die graag wil 

kennis maken met hardlopen is van harte welkom. Men hoeft geen lid te worden van de 

atletiekvereniging. Meer informatie is te vinden op www.avsportingboxmeer.nl.  

 

 

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = 
 

 

 

Kinderhulp-Collecte : 
 Gewoon geluk voor veel kinderen niet vanzelfsprekend 

 

Het nationaal fonds kinderhulp helpt al 50 jaar kinderen met minder kansen. Mede 

dankzij de jaarlijkse collecte helpt kinderhulp jaarlijks tienduizenden kinderen, tot 

nu toe voral binnen de jeugdzorg. 

Maar ook daarbuiten is de nood hoog. Maar liefst een half miljoen kinderen in ons 

land groeit op in armoede. Voor hen zijn « vanzelfsprekende dingen », zoals een weekje kamperen, 

een fiets, zwemles of een abonnement op een sportvereniging, vaak niet weggelegd. Kinderhulp vindt 

dit niet acceptabel en wil hier iets aan doen.  

Help mee en geef van 10 tot en met 16 april gul aan de collectant. 
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Met dank aan de sponsoren van Vortum-Mullem.info  

en het Dorpsblad: 
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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: 

 
 

 
27-03-11 Fanfare St.Cornelius: uitwisselingsconcert 

Afferden 
10/16-04    Collecte kinderhulp 
17-04-11 13.00  Fanfare St.Cornelius: Solistenconcours 
21-04-11   Modern passiespectakel op tv 
28-04-11      Vovm: Rayonreis 
29-04-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
21/24-05   Bedevaart naar Belgie 
15-05-11 Concert in St.Corneliuskerk 
27-05-11   Dagtocht KBO 
27-05-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
17-06-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
16-21/8   Wereldjongerendagen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


