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Vieringen in de maand mei 

 

Zondag     8 mei.      9.00 uur    m.m.v. kerkkoor.                                   

                                    overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim.                                    

                                     Wilie en Sjef van Hout. 

 

 

Zondag  22 mei        9.00 uur woord en communie viering. 

                                     Sjaak Engels  

                                     en overl. fam. Engels  v. d Hoenselaar 

                                     Nol Brienen vanwege verjaardag. 

                                     Karin Brienen.   

 

Zondag  29 mei        9.00  uur woord en communie viering. 

                                    

Vieringen in juni:        12 juni  12.30 uur 1
ste
 communie viering. 

                                    26 juni  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 

 
 
 
 

Pasen, Verrijzenis en Leven 
 

Wat vieren we met Pasen? Dit is een vraag die veel gesteld wordt. Als de BLOS mensen in de winkelstraat 

interviewt antwoorden mensen heel verschillend. Dan hoor je antwoorden: de paashaas komt; het een 

lentefeest is; het is de dag dat we naar de meubelboulevard gaan. Natuurlijk hoor je ook dat het een 

christelijk feest is, dat het te maken heeft met Jezus. Pasen is voor mensen niet het gezellig, huiselijk feest 

zoals we dat bij kerstmis ervaren. Toch is Pasen het centrale feest in het christelijke geloof. Pasen is feest 

van het bevrijdend handelen van God in onze wereld. Pasen is het feest van het Licht en het Leven zoals ons 

dat in Jezus van Nazareth werkelijkheid is geworden. Het is het hart van de joods-christelijke traditie. 

 

Het monument op het kloosterkerkhof achter de basiliek is bijzonder. Het beeldt op een mooie manier uit 

waar het met Pasen om gaat. Het waterbassin dat in twee delen wordt gesplitst is het beeld van de doortocht 

van de Joden door de Rode Zee op hun uittocht uit de onderdrukking door de farao van Egypte. Midden op 

de scheiding van de twee helften van het waterbassin staat een kruis met daaraan de christusfiguur. In het 

verlengde van de twee helften van het waterbassin rijzen twee zuilen, in baksteen opgetrokken, omhoog. Op 

de ene zuil staat het woord: “Verrijzenis”. Op de andere zuil staan de woorden: “En Leven”. De beweging 

van het monument is de doortocht van de Joden door de Rode Zee; vanuit de onderdrukking door de farao 

van Egypte naar de bevrijding, naar het nieuwe leven in het land van belofte; van dood naar leven. De 



    3 

 

Christusfiguur aan het kruis is niet alleen de lijdende Christus. Het is ook de verrezen en verheerlijkte 

Christus. De kunstenaar heeft de Christusfiguur zo gesmeed dat het lichaam aan het kruis open is, een open 

mantel gevormd tot een lichaam. De kunstenaar heeft willen uitdrukken dat verrijzenis en leven alles te 

maken hebben met de beweging die een weg gaat van onderdrukking naar bevrijding, van onrecht naar 

recht, van dood naar leven. Hij heeft ook willen uitdrukken dat deze beweging van dood naar leven, van 

onrecht naar recht, van onderdrukking naar bevrijding zich steeds weer opnieuw voltrekt. Hij heeft niet 

alleen willen aangegeven dat Jezus is gestorven, begraven en verrezen zoveel eeuwen geleden. Hij heeft 

juist ook willen aangeven dat het sterven en verrijzen van Christus nog steeds gebeurt. Voor hem is Christus 

steeds weer de lijdende maar ook de verrijzende Christus in mensen die lijden en uit dit lijden opstaan. 

  

Daarmee is de gebeurtenis van de Goede week niet alleen van toen. We vieren met Pasen niet alleen de 

herinnering aan deze gebeurtenissen. We vieren de actualiteit van dat gebeuren toen in de omstandigheden 

van nu. Christus lijdt en sterft nog iedere dag in de kinderen die de dupe worden van huiselijk geweld; in de 

kinderen die hun levenlang de gevolgen ervaren van seksueel misbruik. Christus lijdt en sterft nog iedere 

dag in al die duizende onschuldige mensen die slachtoffer worden van oorlogen. Christus lijdt en sterft nog 

iedere dag in mannen, vrouwen en kinderen die ontvoerd en verhandeld worden. Christus lijdt en sterft nog 

iedere dag in het leed dat mensen overal ter wereld meedragen. Wie heeft niet de verschrikkelijke en alles 

verwoestende golven gezien die Japan troffen na de aardbeving. Duizende mensen zijn omgekomen. Nog 

vele duizenden zijn vermist. Talloze mensen zijn geëvacueerd  om niet hun hele leven de gevolgen te 

ervaren van de radioactiviteit. Wie heeft niet de dreiging en de angst gezien en gevoeld die uitgaat van de 

kernreactoren  in Fukushima die alsmaar radioactiviteit uitstralen. Rondom de centrale zal het langdurig een 

verlaten spookland zijn terwijl het voordien een levendige havenstad was. Wie heeft niet het leed en het 

geweld gezien in Libië en andere landen in Afrika en het Midden-Oosten. Mensen die de jarenlange 

onderdrukking zat zijn en vechten voor meer vrijheden. Zij willen leven en een toekomst opbouwen voor 

hen zelf en hun kinderen. Met geweld worden ze aangepakt. Talloze doden en gewonden zijn er te 

betreuren. Vernietigd is hun levensperspectief.   

 

Christus lijdt en sterft nog iedere dag in het lijden en sterven van mensen overal ter wereld. Hij lijdt en sterft 

in het zinloze geweld dat mensen andere mensen aandoen omwille van hun eigen macht, hun eigen positie 

en hun eigen rijkdom. Hij lijdt en sterft in alle leed dat mensen overkomt. We bidden niet voor niets Lam 

van God dat de zondenlast van deze wereld draagt.  

 

Als Christus iedere dag lijdt en sterft -Hij is de minste van de minsten geworden opdat in hem iedereen de 

moeite waard is en mag leven- dan mogen we ook zeggen dat Christus iedere dag de Verrijzende is in 

mensen die zo met elkaar omgaan dat er van hen liefde en leven uitstraalt. Dan mogen we zeggen dat in 

ieder begin van vrede Christus de Verrijzende is. Iedere crisis die mensen in hun persoonlijk leven te boven 

komen is een verrijzenis ervaring. Iedere crisis in de relatie tussen de volkeren die wordt omgevormd tot een 

samen leven in vrede is werkelijk een verrijzenis ervaring. Ieder ernstig conflict dat wordt bijgelegd ten 

gunste van menswaardig en eerbiedig omgaan met elkaar is een verrijzenis gebeuren. Het is indringend dat 

mensen in de Oosters Orthodoxe Kerken elkaar met Pasen aanspreken door te zeggen: De Heer leeft in ons 

midden. Hij wil in ons verrijzen. 

 

In de Goede week en in het Paasfeest staan de beweging van lijden, sterven en verrijzen van toen en van nu 

centraal in Jezus Christus, die gehoorzaam is geworden tot de dood op het kruis en die uit die dood in het 

leven is geroepen. Hij is de Levende in ons midden. 

 

Namens mijn collega’s Jo Wijnen en Bep de Vreede, namens het parochiebestuur, namens het 

parochiesecretariaat en alle vrijwilligers en namens de Karmelgemeenschap wens ik u allen een zalig Pasen. 

 

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor-teamleider  
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Boerderij Melissen 

Zo’n anderhalf jaar geleden zat ik met de boswachter op een bankje te praten. Hij kende mij en onze 
bedrijfs voering: “ Zeg Eric die boerderij van Melissen wordt verkocht dat is net iets voor jou”, zei hij. 
Ja, als biologisch melkveehouder inderdaad een juiste plek, vruchtbare grond en op een plek waar dit 
wenselijk is. Maar ja, de laatste jaren is op onze huidige locatie van alles verbouwd en gemoderniseerd. 
Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het bleef maar malen in m’n hoofd. Een droom verwezenlijken? 
Altijd had ik gezegd voor mij geen 140 koeien, maar liever een oude boerderij boven op een berg (al 
stond deze dan in Oostenrijk). Na een aantal keren voorbij gereden te zijn trok ik de stoute schoenen 
aan. Het was een regenachtige maandagmorgen toen ik het erf bij de fam. Melissen opreed. Henk was 
op stal en ik werd al snel uitgenodigd voor een kopje koffie. Aarzelend vroeg ik hem of het waar was 
dat ze de boerderij gingen verlaten, om zomaar iemand zijn boerderij vragen is immers niet niks. “Ja 
dat klopt, ik wordt 65, de pacht loopt af en de kerk wil de boerderij van de hand doen. Hier is het 
nummer van de rentmeester”. We liepen samen nog een rondje over het erf en ik vertrok met het 
telefoonnummer in m’n broekzak. Thuis had ik van mijn bezoek nog niets verteld. Maar ja, dat rondje 
over het erf  had zoveel indruk achter gelaten dat ik het niet lang stil kon houden. Prachtig die oude 
schuur en alles in originele staat. Al snel had ik de rentmeester  gebeld. Dan volgt een hele reeks van 
gesprekken met adviseurs en betrokkenen. Al kwamen er meerdere geïnteresseerde boeren kijken naar 
de boerderij, de meeste haakte echter af door de ouderdom. Voor mij een geluk, dat hield de 
concurrentie achterwegen.  

Omdat de Maas om meer ruimte vraagt was Dienst Landelijk Gebied(DLG) een inventarisatie aan het 
maken van de grondeigenaren langs de Molenbeek en de Maas. Wat zijn de plannen voor de toekomst 
werd gevraagd. “Boer blijven”, zei ik. Ik vertelde van mijn plannen aan de Veerweg. Ze keken elkaar 
lachend aan en zeiden: “Dat hadden we ook in gedachten voor jou”. Eén probleem, DLG heeft de 
geldkraan dichtgezet en koopt geen grond meer. Dit spoor liep dus dood. Rijkswaterstaat voerde de 
plannen wel door en kocht ook daadwerkelijk grond aan. Omdat we toch wel inzagen dat we vroeg of 
laat de grond toch kwijt zouden raken aan de Maas besloten we om te verkopen. Dit maakte het ook 
mogelijk om de financiering met de aankoop van de boerderij aan de Veerweg mogelijk te maken. 

Samen met de reconstructie wet in gedachten willen we de boerderij aan de Veerweg tot een boerderij 
maken welke wenselijk is op die plek en voor de omgeving.  Recreatie middels een boerencamping 
heeft de fam. Melissen al in 1967 opgezet. Al was dit veel familie die een weekje met de caravan van 
de rust kwamen genieten. Twee van deze recreanten hebben gezegd nog gebruik te willen maken van 
de camping in hun eigen stacaravan. De andere waren op leeftijd en hebben verteld te stoppen met het 
kamperen. Omdat er in de loop van de jaren het fiets/wandel en ruiterpad aan de achterzijde van de 
boerderij is komen te liggen vonden we het niet gepast deze caravans hier te laten staan. Nieuwe 
kampeerplekken komen elders op de boerderij. Een schuur willen we ombouwen tot een 
vakantiewoning. De andere schuur zijn we aan het verbouwen tot horeca gelegenheid voor onze 
bezoekers. Hier willen we deels onze eigen producten gaan gebruiken(zuivel en vlees). Omdat we niet 
alleen onze eigen bezoekers willen laten meegenieten van deze plek zijn we nog met de gemeente in 
onderhandeling om ook passanten en mensen uit de nabije omgeving te mogen verwelkomen op de 
boerderij.  

Omdat we samen een jong gezin hebben is het praktischer om op de huidige locatie te blijven wonen. 
Ook is voor ons de investering nu te groot om nu met de melkkoeien naar de Veerweg te verhuizen. De 
huidige ligboxstal is verouderd en zal ter zijner tijd vernieuwd moeten worden. Plannen daarvoor die 
hebben we zeker wel. Een stal die daar zeker niet zal misstaan lijkt ons een houten potstal. Eerst de 
kinderen maar wat groter en de portemonnee maar wat zien aan te sterken.  

Tot 16 april j.l. hebben Henk,Josien en Ep hier gewoond. Henk en Josien zijn na 53 jaar terug naar de 
Veluwe (Lunteren) verhuist, Ep blijft wonen op de Veerweg. De grond is omgezet naar biologisch en zal 
over 2 jaar gecertificeerd zijn. Enkel gras voor wintervoorraad en om het jongvee s’zomers in te 
scharen. 

18 en 19 Juni zijn de landelijke (bio)boerderij opendagen. In dat weekend willen we de deuren aan de 
Veerweg openen en u allen uitnodigen om een kijkje te komen nemen. 

Eric Lamers en Karin Branje ,Nick  
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Oproep: 
De redactie kreeg het volgende bericht voor in het dorpsblad. Indien u hier meer over kunt vertellen,  neem 

dan contact op met de schrijver van dit bericht. 

 

Geachte redactie, 

 

Naar ik aanneem is elk tipje van de sluier belangrijk genoeg om te   

worden opgetild. 

Ik vraag mij af of u voor mij het tipje van die sluier kunt oplichten.   

Zijn er nog mensen in Vortum-Mullem die gewerkt hebben 

bij deze vestiging van de fabriek aan de Akkervoortweg 5. Een naam heb   

ik onthouden en dat is van de heer Stiphout. Bovendien heb ik 

een herinnering aan een heel mooie dame die destijds ook werkzaam was   

als leidinggevende. Ik werkt enige maanden in 1961 bij dit bedrijf. 

De firma   stond onder leiding van P. Wols. Het bedrijf kwam uit   

Rotterdam waar het gevestigd was aan de Oostzeedijk 214. 

Ik ben benieuwd of er een of meerdere reacties komen in het geval u   

deze oproep = want zou zou ik willen dat u het zag =  plaatst in uw 

krant. 

Met vriendelijk groet, 

Gerard Klück 

Hendrick Staetsweg 121 

3067 VP Rotterdam 

g.kluck@kpnplanet.nl 
 
 
 

Wonen, welzijn en zorgcoördinator voor de gemeente Boxmeer 
 

Het aanspreekpunt bij al uw vragen over wonen, welzijn en zorg 
Speciaal voor zelfstandig wonende ouderen biedt Radius de wwz-coördinator: een vriendelijk 

aanspreekpunt waar u met al uw vragen over wonen, welzijn en zorg terecht kunt. 

Bijvoorbeeld bij vragen over woonmogelijkheden, eenzaamheid, alarmering, maaltijdvoorziening, hulp in 

de huishouding of een zorgindicatie. 

De wwz-coördinator geeft advies en ondersteuning, maar verwijst u eventueel ook door naar de juiste 

instanties. 

 

Hoe werkt het? 
U kunt met al uw vragen over wonen, welzijn en zorg terecht bij de wwz coördinator. Het enige wat u hoeft 

te doen, is een telefoontje plegen. 

De wwz-coördinator komt bij u op bezoek om uw vraag of probleem te bespreken en gaat vervolgens samen 

met u op zoek naar een oplossing. 

Daarbij werkt ze nauw samen met andere deskundigen, zoals ouderenwerkers, vrijwillige ouderenadviseurs, 

Wmo-consulenten en zorg- en woonaanbieders. De wwz-coördinator kent de weg binnen de wereld van 

wonen, welzijn en zorg en staat u met raad en daad bij. 

De ondersteuning van de wwz- coördinator is gratis. 

 

Wwz-coördinator  Diny Kuppen 

Radius Boxmeer 

0485-574440 

dinykuppen@radius-lvc.nl 
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Concert 15 mei 2011 in de kerk gaat niet door!! 
 

Wij vinden dat het veel beter moet. En daarom willen wij het concert verschuiven naar later. 

U hoort nog van ons. 

 

Cor van Schaik.  

 
 
 
 

8 mei wederom Open Dag bij Samen in Overloon 

 

Zorgboerderij Samen. Ooit opgezet vanuit het idee dat mensen meer geboden zou moeten 

worden dan wat de reguliere zorg biedt, inmiddels een gezellige plek waar veel vrijwilligers 

en bezoekers hun dagen met plezier doorbrengen. Gelegen in de bosrijke omgeving van 

Overloon, op loopafstand van het dorp, de sporthal en van natuurgebied ‘De Vers’ met 

bijbehorend recreatiepark. Op de zorgboerderij kunnen mensen doen en laten waar ze zelf 

zin in hebben, waarbij niets moet en alles mag. Er is altijd genoeg te verzinnen, lekker in de 

natuur, rust en ruimte om je heen. De geiten voeren, het kippenhok schoonmaken en een fijne 

wandeling. Voor diegenen met groene vingers is er bovendien een moestuin. De groenten die 

hier verbouwd worden, worden uiteindelijk weer gebruikt voor de warme maaltijd, die ’s 

middags gezamenlijk aan de grote genuttigd wordt.  
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Volgens Iet Cremers, eigenaresse van Samen, is het succes voornamelijk te danken ook aan de 
kleinschaligheid van de boerderij. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en op zijn tijd een 
schouderklopje. “Ik krijg gelukkig veel hulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers” vertelt Iet. “Veel van 
hen hadden nog een paar uurtjes over en vinden het leuk om ze hier nuttig te besteden. Omdat zowel de 
vrijwilligers als de bezoekers streven naar het zo gezellig en nuttig mogelijk doorbrengen van de dag voelt 
het eigenlijk helemaal niet meer als zorg. We vormen een fijne groep samen en het mooie hierbij is dat 
iedereen van elkaar leert. Zo neemt de een de ander mee voor een wandeling, terwijl die ander op zijn 
beurt vertelt hoe de bijenkast werkt die een imker bij ons heeft opgehangen. Geweldig toch?” 

 

Enthousiast geworden en zin om een kijkje te komen nemen? Ook dit jaar organiseert Samen 

weer een Open Dag. Op 8 mei (Moederdag) bent u van harte welkom om het driejarige 

bestaan van zorgboerderij Samen te vieren en om kennis te maken met de vrijwilligers en 

bezoekers. Tussen 10.00 en 16.00 staat de koffie voor u klaar. Iedereen is welkom! Voor 

meer informatie kunt u kijken op www.zorgboerderijsamen.nl 

 
 

 

 

 

 
Gastouderbureau Boxmeer heeft ruime ervaring in het verzorgen van professionele gastouderopvang in een huiselijke sfeer bij 

een zorgzame gastouder thuis of bij de ouders aan huis. Deze vorm van kinderopvang valt onder de Wet Kinderopvang. 

Op dit moment hebben wij leuke opvangplekken bij een lieve zorgzame gastouder in Vortum- Mullem. Informeer dan 

vrijblijvend naar de mogelijkheden? 

Gastouderbureau Boxmeer 
In het Spiek 5 

5447 PR Rijkevoort 

0485-573306 

info@gastouderbureauboxmeer.nl 

www.gastouderbureauboxmeer.nl 

LRK:1151225664 

 
 

Radius 
 

De Raad van Toezicht van Radius, organisatie voor welzijn land van Cuijk, heeft de heer J.J.(Jeroen) Rovers benoemd 

tot directeur-bestuurder van de organisatie. 

Jeroen Rovers heeft deze functie in het afgelopen jaar al naar volle tevredenheid op interim basis bekleed. Hij zal met 

ingang van 1 mei aanstaande definitief de eindverantwoordelijkheid dragen. 

 

De Raad van Toezicht is van mening hiermee op een adequate wijze te hebben voorzien in de vacature welke is 

ontstaan door het vertrek van mevrouw Moniek van Leeuwen. 

 

Jeroen Rovers is 53 jaar en heeft in zijn loopbaan leiding gegeven aan meerdere welzijnorganisaties, voornamelijk in 

Midden en Oost Brabant.Bij Radius wacht hem een stevige opgave omdat inmiddels bekend is dat een aantal 

gemeenten in het Land van Cuijk zal moeten bezuinigen op het welzijnswerk. De gevolgen van deze ingrepen zullen 

ook voor Radius merkbaar zijn. De nieuwe directeur heeft de ambitie om naast het doorvoeren van de noodzakelijke 

bezuinigingen eigentijdse vormen van welzijnswerk te ontwikkelen. 

 

Zowel de Raad van Toezicht, als het management en medewerkers van Radius zijn content dat met de benoeming van 

Jeroen Rovers, Radius weer een herkenbaar gezicht in de regio krijgt. 
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BESTE MENSEN 

  

Allereerst willen wij jullie allemaal bedanken voor de reacties die we ontvingen na onze oproep om te zien 

of er steun is voor de plannen om de bieb in Vierlingsbeek geopend te houden. 

Meer dan 600 reacties en nog steeds komen er elke dag nieuwe bij!  

  

Omdat we niet iedereen persoonlijk kunnen inlichten willen we jullie de komende tijd op de hoogte houden 

van de status is via onder meer Globaal.  

  

Op dit moment zijn we druk bezig om een begroting te maken, zodat we snel weten hoe ons plan er 

financieel uit komt te zien. 

 

Daarnaast zijn we aan de gang om te bekijken hoe we vrijwilligers op de been kunnen gaan krijgen en wat 

er verwacht wordt van deze vrijwilligers. 

  

Ook zal er snel een website in de lucht zijn waarop we jullie kunnen inlichten en waarop ook meer 

informatie te vinden zal zijn over de stand van zaken en de activiteiten van de stichting. 

  

Verder is het natuurlijk zaak om te bekijken wat we nog als extra zouden kunnen doen met ONZE 

bibliotheek, dus welke andere activiteiten er nog meer plaats kunnen vinden om zo meerwaarde te geven 

aan de bieb. 

  

Mochten er mensen zijn die graag met ons meedenken of ons willen helpen in bepaalde werkgroepen, dan 

nodigen we jullie van harte uit om te reageren naar : onzebeksebieb@gmail.com of om een van de leden van 

het voorlopig bestuur van de stichting aan te spreken. 

  

  

Nogmaals enorm bedankt voor alle reacties! Dit doet ons beseffen dat er erg veel steun is voor de plannen 

en ook erg veel behoefte aan een bibliotheek in Vierlingsbeek!! 

  

Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek: 

Juul de Bont, Geertjan van Groenland, Jolande Verbeeten, Margiet Verheijen,  Lisette Verploegen, Jack 

Vervoort 
 

 
 
 

Toneelvereniging speelt "Doktertje spelen". 

 

Toneelvereniging Vortum-Mullem speelt weer toneel! 
Elke maandagavond repeteren wij in “t Gemeenschapshuus” om 20.00 uur. 
Onderleiding van onze nieuwe regisseur Harry Jacobs zetten we straks een prachtig 
toneelstuk op de bühne.  
                                                  “Doktertje spelen” 
 
Het beloofd weer een hilarische avond te worden. 
Deze avonden zijn 14 en 15 mei 2011 dus noteer dat vast in uw agenda. 
binnenkort komen de leden met kaartjes bij u aan de deur, dus tot dan. 
 
Toneelvereniging Vortum-Mullem  
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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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Lezing over Ayurveda bij Magma 
 

Ayurveda betekent “kennis van leven”. Aryurveda is een holistische geneeswijze die de mens 

richtlijnen geeft hoe zijn gezondheid te behouden en hulp biedt bij ziekte en gezondheids-problemen. 

Vanuit de Aryurvedische visie wordt ieder mens als uniek beschouwd. Bij ziekte of 

gezondheidsklachten wordt er een nauwkeurige analyse gemaakt van iemands menstype (of constitutie) 

waarop de behandeling volledig wordt afgestemd. Voedingsadviezen, massage en het gebruik van 

specifieke kruiden behoren tot de mogelijke behandelmethoden om lichaam en geest weer in balans te 

brengen.  

 

Wat kun je verwachten? 

Een kennismaking met Ayurveda Mieke van der Velden zal de verschillende ayurvedische begrippen 

uitleggen en toelichten aan de hand van praktische voorbeelden en een vragenlijst. 

 

Voor wie is deze lezing? 

Voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden van de Aryurvedische geneeskunst. 

 

Datum: 27 april 2011 

Tijd: 19.30 uur- 21.00 uur 

Plaats: MAGMA Holistisch Centrum  Sint Cornelisstraat 15 Vortum-Mullem                           

zie ook:  www.magmacentrum.nl 

Docent: Mieke van der Velden, aryurvedisch practioner, massagetherapeute en yogadocente.  

Werkzaam in praktijk voor Natuurgerichte Therapie en Yoga te Mill. www.effata-mill.nl 

Prijs: € 10,00. Dit bedrag is inclusief koffie en thee 

Voor opgave en/of vragen: Bel Mieke van der Velden 0485-451775 

 

 
 
 

Laarzenpad Brembroeken 

 

Het laarzenpad Brembroeken is een feit. 
De Brembroeken, een voor veel inwoners van Vortum-Mullem, ‘n nog onbekend 
gebied dat toch direct aan de dorpsrand grenst, is j.l. zaterdag 16 april, ontsloten 
voor wandelaars.  
Mede dank zij de medewerking van een 8 tal vrijwilligers, is de Dorpsraad er in 
geslaagd om het pad door de Brembroeken te realiseren. 
Het mag gerust gezegd worden, dat deze mensen een stuk vakwerk hebben 
afgeleverd, want er ligt nu een prachtig pad. 
Opgemerkt dient hier wel te worden dat het een ‘struin’pad is en dus geen verhard 
pad. 
Lopend vanaf de visvijvers tot aan de weg naar de Brembroeken is het een 
afgerasterd pad, waar ook honden los mogen lopen. 
 
Het pad is tot stand gekomen door de medewerking van Staatsbosbeheer, de familie 
Rudolph en de Gemeente Boxmeer en natuurlijk de vrijwilligers op de zaterdag. 
En het is allemaal gelukt in precies 1 jaar tijd, van het eerste gesprek met 
Staatsbosbeheer op 17 april 2010 tot de feitelijke aanleg op 16 april 2011. 
 
Een van de vrijwilligers heeft ook nog kans gezien om een aantal foto’s te maken van 
de werkzaamheden. 
Zoals gebruikelijk komen deze binnenkort in het fotoalbum. 
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Vovm 

 
Rayonreis naar Brussel (Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem) 
 
28-4-2011 
De reis gaat dit jaar naar de Koninklijke Serres van Laken ( Brussel).  
Het programma voor die dag is als volgt:  
Vertrek ca. 7.30 uur, onderweg koffie met gebak 
Aankomst Brussel 11.30, vrije tijd op de markt 
’s middags bezoek aan de tuinen van Laken 
Vertrek rond 17.00 uur, 19.00 uur diner 
Omstreeks 21.30 uur terugkomst. 
Kosten € 52,50 (lunch niet inbegrepen). 
opgave niet meer mogelijk 
  

 

  
Excursie naar Kring-Apotheek Boxmeer (Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem) 
  
Mevrouw Mombarg zal ons rondleiden in de apotheek en vragen beantwoorden. 
Datum woensdag 04-05-2011. Vertrek vanaf het kerkplein om 19.15 uur. 
Graag vooraf aanmelden 
  

Het Zoo-Parc in Overloon en de Kasteeltuinen te Arcen bieden toegangskaarten aan 
voor slechts € 7,50 per kaart. 
De kaarten zijn te gebruiken door iedereen: kinderen, volwassenen en 65-plussers en 
hebben een onbeperkte geldigheidsduur. 
U kunt kaarten bestellen tot mei a.s. bij één van de bestuursleden van de VOVM 
 

 
 
 

SOLISTENCONCOURS 2011.j 
Zondag 17 april was voor alle leerlingen en muzikanten van fanfare en 
slagwerkgroep een spannende dag. Dat was namelijk de dag van het 
solistenconcours. Een diversiteit aan muziekstukken kwam die middag 
voorbij. Het was voor de jury, bestaande uit Stefan Moors en Anneke 
Romeijn, dan ook een moeilijke middag. Uiteindelijk werd dan bekend 
dat Joyce Jakobs de middag had gewonnen. 
Voor de 2e keer dit jaar werd er ook een sectiewedstrijd gehouden. Deze 

wedstrijd is voor de diverse secties uit de fanfare en slagwerkgroep. De mannen van de 
slagwerkgroep legden dit jaar beslag op de prijs. 
  
UITWISSELINGSCONCERT. 
Op zondag 29 mei organiseert fanfare St. Cornelius een uitwisselingsconcert met de 
fanfare uit Blitterswijck. Aan dit concert zal ook slagwerkgroep Vortum-Mullem 
deelnemen. Vanaf 11 uur zullen de fanfare en slagwerkgroep "'t Gemeenschapshuus" 
vullen met hun muzikale klanken. Hierna zal fanfare Blitterswijck het concert afsluiten. 
Het concert begint dus om 11 uur en wordt gehouden in "'t Gemeenschapshuus". 
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De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die 
gehouden is in de week van 10 tot en met 16 april, heeft in Vortum-
Mullem 304,21 opgebracht. 
Hiervoor zijn 6 collectanten op pad gegaan. 
 
Collectanten en gevers: hartelijk dank! 

 

 

 

 

 

 
 

Vacature Barmedewerker(ster) 
Warandahal Sambeek 

 
Wij vragen van de kandidaat: 
Minimale leeftijd 16 jaar 
Liefst enige ervaring in de horeca 
Je bent: flexibel, sociaal, representatief, zelfstandig, gastvrij, collegiaal en gemotiveerd 
Beschikbaar in de weekenden en op doordeweekse avonden. 
 
Wij bieden: 
Een plezierige werkomgeving, overwegend jonge collega’s en een zeer zelfstandige 
functie. 
Een vergoeding van 5 euro netto per uur. 
 
Denk jij je te herkennen in het bovenstaande en woon je in de buurt van Sambeek, 
stuur dan een sollicitatiebrief met cv naar: 
 
Warandahal beheer 
t.a.v. Jos Hendriks 
Hoogeindseweg 23 
5836 CA  Sambeek 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met: 
Jos Hendriks, telefoon 06-49970691 of 
Henk Broeren, telefoon 0485-575818 
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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: 

 
 

 
27-04-11 19.30  Vovm: Lezing Ayurveda in magmacentrum 
28-04-11      Vovm: Rayonreis 
29-04-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
30-04-11   Koninginnedag 
04-05-11   Vovm: Excursie kringapotheek 
8-5-11   Opendag Zorgboerderij Overloon 
14/15-05-11   Toneelvereniging Doktertje spelen 
15-05-11 Concert in St.Corneliuskerk 
21/24-05   Bedevaart naar Belgie 
27-05-11   Dagtocht KBO 
27-05-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
29-05-11 11.00  Fanfare St.Cornelius concert  
17-06-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
18/19-06   Open boerderijdagen Melissen 
18-06-11 20.00  Vomuzi: Midzomerconcert 
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: 

redactie@vortum-mullem.info 

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. 


