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Vieringen in de maanden juli en augustus 

 

 

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

Wilie en Sjef van Hout. 

   

    

 

Zondag   24 juli          9.00 uur    volkszang. 

                                      Toon Hendriks     v.w. sterfdag.  

                                      overl. fam Jansen Hendriks en zoon Wim. 

 

 

Zondag   14 aug.           900 uur    m.m.v. kerkkoor.                                              

                                        overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim.  

 

 

Zondag 28 aug.         9.00 uur   m.m.v. kerkkoor. 

                                        Thea Theunissen     v. w. verjaardag. 

                                        Toon Hendriks     v. w. verjaardag. 

                                        Wilie en Sjef van Hout. 

 

                                                        

 

Vieringen in september:  11 en 25 sept. 

 

 

 

 

 

 

Aan ouders van toekomstige schoolverlaters, 

 

Zoals ieder jaar is er weer de mogelijkheid dat Uw kind het Vormsel doet. 

Dit jaar is het gepland op zaterdag 26 november. 

Om de weg er naar toe zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen wij samen met de parochie 

Sambeek de voorbereidingen starten  op donderdag 30 juni met een bijeenkomst in de 

kinderkapel van Sambeek om 19.30 of 20.00 uur. Over het tijdstip krijgt U nog nader 

bericht.  

Ook als uw kind niet de basisschool in Vortum-Mullem bezoekt is het mogelijk dat hij/zij 

deelneemt aan de voorbereidingen en het Vormsel. 

Graag ook het mail-adres omdat alle communicatie per mail gaat! 
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DIENSTEN IN DE BASILIEK te BOXMEER  (vanaf 18/19 juni 2011) 
 
Door de week in de H. Bloedkapel 
 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
08.00 uur   Viering rond de psalmen 
12.00 uur Stilteviering  
18.45 uur  Eucharistieviering  
woensdag 
08.00 uur Viering rond de psalmen 
09.00 uur Eucharistieviering 
12.00 uur  Stilteviering 
18.45 uur Gebedsviering 
zaterdag 
12.00 uur  Viering rond de Karmelregel  
 
Vieringen in het weekend  
 
H. Drie-eenheid 
18 juni  19.00 uur - Woord- en Communieviering (werkgroep) 
19 juni  10.30 uur - Eucharistieviering (Ben. Bunskoor) 
 
Sacramentsdag – Vaartzondag   
25 juni  19.00 uur - Eucharistieviering – opening Vaartweekend  

  m.m.v. Boxmeers Vocaal Ensemble en H. Bloedsgilde 
26 juni  10.30 uur - Eucharistieviering (Ben. Buns- en Pauluskoor en  

  H. Bloedsgilde) 
   

14
e
 zondag door het jaar 

2 juli 19.00 uur - Familieviering met o.a. terugkomviering voor   
  Eerste Communicanten en Vormelingen (kinderkoor)    

3 juli  10.30 uur - Eucharistieviering – afsluiting seizoen – Ben. Buns- en Pauluskoor  
     tevens Kinderkerkviering   
 
15

e
 zondag door het jaar   

Gedurende de schoolvakantieperiode zijn er geen vieringen op zaterdagavond 
10 juli 10.30 uur - Eucharistieviering – samenzang  
 
16

e
 zondag door het jaar  

17 juli  10.30 uur - Eucharistieviering – Karmelfeest  
     Hoogfeest van O.L. Vrouw van de berg Karmel  
17

e
 zondag door het jaar 

24 juli 10.30 uur - Eucharistieviering – samenzang 
 
18

e
 zondag door het jaar 

31 juli 10.30 uur - Woord- en Communieviering – samenzang  
 
19

e
 zondag door het jaar 

7 aug 10.30 uur - Eucharistieviering – samenzang  
 
Viering van Maria Tenhemelopneming (15 aug) 
14 aug 10.30 uur - Eucharistieviering – samenzang 
 
21

e
 zondag door het jaar  

21 aug 10.30 uur  - Eucharistieviering – samenzang 
 
22

e
 zondag door het jaar  

28 aug 10.30 uur - Eucharistieviering – koor  
 
 
BIJZONDERE VIERINGEN 
 
25-26 juni  Vaartweekend - Sacramentsdag 
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19.00 uur en 10.30 uur Eucharistievieringen. Aansluitend aan de zondagviering trekt de Boxmeerse 
Vaartprocessie.     
 
 

DOOPVIERINGEN 
Dezer zijn op veel zondagen mogelijk. Wilt u uw kind laten dopen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat 
om in overleg tot een goede afspraak te komen. Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur zijn we als regel 
bereikbaar – tel. 57 32 77  en ook via e-mail: secretariaat@rkparochieboxmeer.nl    
 
Gedoopt zijn: 
 
15 mei   Cas Heijsterman, Duifkruid 23 
  Mischa Bos, Pastoor Jansenstraat 8 Vierlingsbeek 
 
29 mei  Jurgen Philips, Sweelinck 31 
 
12 juni               Kasper Schweitzer, Raaf 23 
  Stef Jakobs, Haltestraat 2, Vortum-Mullem 
13 juni  Pascalle Heesakkers, P. Claeszstraat 4    
 
Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie een gelukkige toekomst. 
 

 
GEHOUDEN UITVAARTDIENSTEN 
 
27 mei   Martien Jansen,  verpleeghuis Madeleine, Velgertstraat 1  
 
God draagt hem nu verder op handen. Moge hij rusten in vrede.  

 

 
TIJDEN VIERINGEN SAMBEEK en VORTUM-MULLEM 
 
18 juni   18.30 uur  - Kranswijding Sambeek 
19 juni   10.00 uur  - Eucharistieviering, St. Jansfeest Sambeek 
25 juni   19.00 uur  - Eucharistieviering Sambeek  
26 juni     9.00 uur  - Eucharistieviering Vortum-Mullem 
3 juli    9.00 uur  - Eucharistieviering Sambeek 
9 juli   19.00 uur  - Eucharistieviering Sambeek 
10 juli     9.00 uur  - Eucharistieviering Vortum-Mullem 
17 juli     9.00 uur  - Eucharistieviering Sambeek 
23 juli  19.00 uur  - Eucharistieviering Sambeek 
24 juli     9.00 uur  - Eucharistieviering Vortum-Mullem 
31 juli    9.00 uur  - Woord- en Communieviering Sambeek (werkgroep)    
7 augustus   9.00 uur  - Eucharistieviering Sambeek  
13 augustus  19.00 uur  - Eucharistieviering Sambeek (Viering Maria Tenhemelopneming) 
14 augustus        9.00 uur  - Eucharistieviering Vortum-Mullem 
21 augustus    9.00 uur  - Eucharistieviering Sambeek 
27 augustus 19.00 uur  - Eucharistieviering Sambeek 
28 augustus        9.30 uur  - Eucharistieviering Vortum-Mullem        
 

   

     

 

 
Karmelkring Boxmeer   
 
Zoals bij vele groepen nadert ook voor de Karmelkring het einde van het seizoen. Het Samen Bijbel Lezen 
op 17 juni jl. was de laatste activiteit van dit seizoen.  
 
Na de vakantieperiode gaat dit ‘Samen Bijbel lezen’ weer verder op vrijdagmorgen.  
Het nieuwe programma voor het seizoen 2011/2012 wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd. We hopen 
nog voor de zomervakantie.  
U kunt ook aangeven als u een exemplaar per e-mail wilt ontvangen: het e-mailadres is:  
karmelkringboxmeer@karmel.nl 
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Meer informatie en inschrijfmogelijkheid voor het bezinningsprogramma vindt u ook op onze website 
www.karmelcentra.nl/boxmeer 
 
Het aanbod 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 parochianen en vrijwilligers in de parochies Boxmeer, 
Sambeek en Vortum-Mullem bezig met het fusieproces. 
 

 
 
Wat zoek je hier …?   

 
Wie zich wil oriënteren op het karmelitaanse leven als mogelijke levenskeuze of leven in verbondenheid 
met Karmel als geassocieerd lid of lid van Karmelbeweging … Inlichtingen:  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 website: www.karmel.nl.    
 

 

 

 

 
Op 3 juli samen de vakantieperiode inluiden?! 

  
Overal om ons heen is het merkbaar: de periode van de zomervakantie komt er aan. In die tijd 
staan de bezigheden van werkgroepen en koren ook op een wat lager pitje. Dat is prima, de boog 
kan niet altijd gespannen zijn. Om de afgelopen periode samen af te sluiten en mogelijke plannen 
voor de zomer te delen, nodigen we u uit om op 3 juli na de Eucharistieviering in de Basiliek, 
samen met ons een kopje koffie of thee te komen drinken in Het Parochiehuis.  
Diegenen die we daar helaas niet kunnen treffen, willen we via deze weg danken voor hun 
betrokkenheid bij en inzet voor onze parochiegemeenschap in de afgelopen tijd.  
  
Met vriendelijke groet, namens het beoogd nieuwe Parochiebestuur, 
  
Emilie van der Heijden 
  
  
 

 

 

Op 10 mei 2011 werd in Boxmeer het eerste exemplaar van het Monasticon Carmelitanum 

Neerlandicum gepresenteerd. Het is het resultaat van een historisch project dat werd uitgevoerd 

door Dr. Antoine Jacobs binnen het onderzoeksprogramma ‘Christelijk Cultureel Erfgoed’ van de 

Radboud Universiteit Nijmegen.  

Het Monasticon Carmelitanum Neerlandicum is het eerste deel in de reeks Monastica Carmelitana 

van het Institutum Carmelitanum te Rome. 

 

Het begrip monasticon is gevormd naar analogie van het woord lexicon. Zoals een lexicon een 

woordenlijst is, of eigenlijk ‘iets over woorden’ - het Griekse bijvoeglijk naamwoord leksikos 

betekent ‘betreffende woorden’ - zo is een monasticon dus ‘iets over kloosters’ of ‘een lijst van 

kloosters’. In de ruimere zin is een monasticon een monastiek lexicon. Het is een naslagwerk 

waarin thematisch de bronnen (archiefbescheiden, literatuur en documentatie) zijn opgenomen. 

Deze bronnen hebben betrekking tot de geschiedenis van een reeks kloosters, van één of meer 
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ordes of congregaties. Een monasticon is bedoeld als werkinstrument en wegwijzer voor 

toekomstige onderzoekers. 

De karmelieten vestigden zich in de dertiende eeuw ook in Noord-Nederland. De karmel van 

Haarlem ontstond volgens de overlevering in 1249, maar in elk geval vóór 1270. In de loop van de 

eeuwen werden meer karmelieten- en vanaf de vijftiende eeuw ook karmelietessenkloosters 

gesticht. Op Geldern - thans gelegen in Duitsland - na gingen zij alle in de zestiende eeuw, vooral 

als gevolg van de Reformatie, ten onder.  

In 1653 en 1672 werden in Boxmeer vanuit Zuid-Nederland een karmelieten- en een 

karmelietessenklooster gesticht. De conventen van Boxmeer hadden door een speling van het lot 

de troebelen van de Franse Revolutie overleefd en gingen in de loop van de negentiende en 

twintigste eeuw een belangrijke rol spelen bij de wederopbouw van de Karmel in Noord-West-

Europa en daarbuiten. 

In het Monasticon Carmelitanum Neerlandicum zijn de volgende karmelietenkloosters beschreven 

(in chronologische volgorde):  

Haarlem (vóór 1270, eerste orde); Geldern (1306, eerste orde); Woudsend (1337, eerste orde); 

Schoonhoven (1344, eerste orde); IJlst (1387, eerste orde); Vlissingen (1410, eerste orde); 

Geldern-Ten Elsen (1452, tweede orde); Haarlem (1465, tweede orde); Oudorp (1467/1468, 

eerste orde); Utrecht (1468, eerste orde); Rotterdam (1482, tweede orde); Boxmeer (1653, eerste 

orde); Boxmeer-Elzendaal (1672, tweede orde); Zenderen (1855, eerste orde); Zenderen (1889, 

tweede orde); Xanten-Boxmeer (1870, tweede orde); Oss (1890, eerste orde); Hoogeveen (1905, 

eerste orde); Aalsmeer (1920, eerste orde); Oldenzaal (1923, eerste orde); Merkelbeek (1923, 

eerste orde); Mainz (1923, eerste orde); Nijmegen (1927, eerste orde); Heerlen (1928, tweede 

orde). 

Ieder klooster wordt systematisch beschreven in zes paragrafen met subparagrafen, waarbij de 

nadruk ligt op de verwijzing naar archieven en literatuur: 

I. Naam en ligging 

II. Geschiedenis en betekenis van het klooster 

III. Archief en bibliotheek 

IV. Gebouwen, kunstvoorwerpen en andere bezittingen 

V. Personen 

VI. Bronnen 

Het karmelmonasticon wordt besloten met lijsten van de priors-generaal en priors-provinciaal, een 

cumulatieve literatuurlijst en indices. 

Het Monasticon Carmelitanum Neerlandicum is bij het Nederlands Carmelitaans Instituut 

verkrijgbaar voor € 37,50 excl. verzendkosten. U kunt hiervoor contact opnemen via het e-

mailadres van het NCI: nci@karmel.nl. 
 

 

 
Akkerfront opgefleurd! 

 

De bewoners van 't Akkerfront zijn blij met de vulling van de bloembakken op de parkeerplaats bij Van 

Mullekom. De verharde parkeerplaats is opgefleurd met 3 mooi gevulde bloembakken. Herman van 

Bree heeft de inhoud voor deze beschikbaar gesteld én in de bakken geplaatst. Herman, namens alle 

bewoners van 't Akkerfront, BEDANKT! 
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Geacht bestuur, 

Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat onze  

 

  Sociaal Culturele Dag 
 op  woensdag 21 september 2011  

wordt gehouden in  

                                             

                                                   ‘FITLAND PARTY MILL’ 

                                         Hoogveldseweg 1 Mill Tel. 0485-455000 

 

Om de organisatie goed te laten verlopen, is het zaak, dat bij uw kringbestuur tijdig bekend is, op hoeveel 

deelnemers er gerekend mag worden.  

We stellen u daarom de volgende aanmeldingsprocedure voor en rekenen daarbij op uw medewerking, zoals 

dat in voorgaande jaren ook gebeurde. 

 

Bijgaand ontvangt u het programma, tevens aanmeldingsformulier voor de KBO-leden van uw afdeling. 

Wilt u dit bij uw leden bezorgen?  

Graag vòòr 1 augustus 2011 de leden zich laten aanmelden bij u, en de voor deze dag verschuldigde 

bijdrage van € 22,00 per deelnemend lid, bij u laten betalen. 

 

Vóór 8 september maakt u het totale bedrag over op de bankrekening van de kring. 

Rekening nummer: 1562.28.343 t.n.v KBO-Brabant, kring-Land van Cuijk. 

Vergeet hierbij niet te vermelden: SCD ,  afdeling en aantal. 

Tevens kunt u het aantal deelnemers doorgeven aan de kringpenningmeester dhr. Ad Rijkers, Klotweg 4, 

5445 ND Landhorst, tel. 0492-359022. E-mail: rijk2076@planet.nl. 

 

U ontvangt van het kringbestuur tijdig het benodigde aantal toegangskaarten voor de leden die zich hebben 

aangemeld. 

 

Wij menen een aantrekkelijk programma te kunnen bieden op een goed bereikbare locatie, en dus 

verwachten wij ook dit jaar een grote belangstelling. Omdat door de brandweer aan het aantal deelnemers 

een maximum is gesteld, moeten we afgaan op “wie het eerst komt en betaalt, het eerst maalt”.  

Wij zouden het niet prettig vinden, als we een afdeling niet zouden kunnen plaatsen. Daarom rekenen we op 

uw medewerking! 

 

Wij verzoeken u met klem aan uw deelnemende leden te laten weten dat de deur van Fitland die dag niet 

eerder open gaat dan 9,30 uur. Mensen die eerder komen zullen  buiten moetn blijven wachten. 

 

Wij hopen dat u één en ander kunt organiseren, en danken u voor uw medewerking in deze.  

Wij zien u en/of uw leden graag op 21 september a.s. bij Fitland in Mill. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Kring KBO-Land van Cuijk 

Leo van Els, secretaris. 
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                                   Sociaal Culturele Dag 
 

WOENSDAG  21 september 2011 

in  “Fitland Party Mill” 
                                adres:  Hoogveldseweg 1  Mill    tel. 0485-455000   

    

 

                      Thema:  “Zorg om het Levenseinde “      
Programma 

 

09.30 uur      Zaal open en ontvangst gasten met koffie/thee  

10.00 uur      Opening door kringvoorzitter en overdracht aan dagvoorzitter 

10.15 uur      Openingsdienst met woord gebed door Harm de Raaf met zang. 

                      Aansluitend pauze met 2
e
 kopje koffie/thee en koekje 

 

                              Informatief Ochtendprogramma 

 

11.00 uur      inleiding door dhr. Frans Hendriks over het thema: 

                              “Zorg om het Levenseinde” 

         (Dhr. Hendriks is lid van de werkgroep “Identiteit en Zingeving” van KBO-Brabant) 

 

                       Pauze 

 

11.20 uur     forumdiscussie n.a.v. ingediende vragen 

12.00 uur             Drie-gangen diner  

 

                       Cultureel Middagprogramma 

 

14.00 uur      optreden van  Het Brabants Cabaret  ( http://www.brabantscabaret.nl ) 

                     1  maal korte pauze met consumptie 

15.55 uur      kringvoorzitter sluit de dag! 

 

Zoals u ziet biedt het kringbestuur u rond het thema:   

                   “Zorg om het Levenseinde” 

op deze Sociaal Culturele Dag een zinvol en zinnig programma. 

 

Als u daaraan toevoegt het menu van het diner, zult u deze dag niet willen missen.  

Gezien de zeer goede ervaringen van vorig jaar is wederom gekozen voor Fitland in Mill 

 

Ik wil u er graag op attenderen dat de deuren van Fitland pas om 9.30 uur opengaan. Deelnemers die 

vroeger komen zullen helaas buiten moeten wachten. 

 

VERGEET NIET op de SCD de uitgereikte TOEGANGSKAART mee te nemen! 

 

 

Vòòr 1 augustus 2011 inleveren bij afdeling kbo Vortum-Mullem ,  

penningmeester.... Dhr. J.v.d. Horst...............................…) Indien vervoer gewenst hier opgeven. 

Ondergetekende, NAAM………………………… AFDELING…………………………….... 

 

Straat en huisnr.........……………………     Neemt met ……personen deel aan de Sociaal Culturele Dag op 

woensdag 21 september 2011 te Mill en heeft bij aanmelding € 22,- pp. betaald. 

 

Datum,........................................     Handtekening…………………….. 
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Broem project 

 

Opfriscursus 50-plus achter het autostuur BOXMEER - Oudere automobilisten ervaren soms bij deelname 

aan het verkeer dat ze ondanks hun jarenlange rijervaring niet altijd zeker zijn over de verkeersregels en hun 

eigen rijgedrag. De SWOGB organiseert daarom dit jaar weer een BROEM verkeersvaardigheidsproject.De 

Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) en de (SWOSA) Stichting Welzijn Ouderen 

gemeente Sint Anthonis houdt op 20 en 27 september het BROEM project voor 50- plussers in de gemeente 

Boxmeer en Sint Anthonis. In de afgelopen jaren bleek het project in een grote behoefte te voorzien en was 

dan ook zeer geslaagd. Ook dit jaar zal het BROEM project door de gemeenten en de provincie Noord 

Brabant gesubsidieerd worden zodat de deelnamekosten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. Het 

BROEM project richt zich speciaal op die ouderen van 50 jaar en ouder die nog met enige regelmaat als 

automobilisten deelnemen aan het verkeer. Het project stelt de oudere automobilist in de gelegenheid om 

zichzelf eens een spiegel voor te houden door deskundig advies in te winnen. Bij deelname aan het project 

loopt het ooit behaalde rijbewijs geen enkel gevaar. Kortom een leuke kans voor ouderen om hun 

rijvaardigheid op te frissen. Het BROEM programma omvat twee dagdelen die zullen plaatsvinden in zalen 

centrum Concordia te Vierlingsbeek. Op 20 september zal er een theorieochtend zijn waar verkeersregels en 

situaties aan de orde komen. Op 27 september zullen de deelnemers theorie-examen afleggen en drie 

kwartier autorijden met naast zich een ritadviseur. Tevens zullen op deze dag de ogen en oren getest 

worden.  Daarnaast  zal een bewegingstherapeut  een reactietest verzorgen. Aan het BROEM project kunnen 

maximaal 60 personen deelnemen. Na de  aanmelding ontvangt men een inschrijfformulier. De deelnemers 

betalen een eigen bijdrage van 10 euro, Inschrijven bij het secretariaat van de SWOGB,  telefoon 0485-

574440. Men kan zich nu al inschrijven, uiterlijk tot 30 augustus. 
 

 

 

 

 

 
Laatste Repetitie Seizoen 2010-2011 

 

Vrijdag 1 juli om 19.30 uur is het alweer zo ver, de laatste repetitie van het seizoen 

2010-2011. 

Tijdens deze avond zal ons opleidingsorkest onder leiding van hun spiksplinternieuwe 

dirigent Frank van Wely optreden. Daarnaast zullen de blokfluiters laten horen wat zij 

het afgelopen jaar al allemaal  hebben geleerd.  Onze voorzitter zal de diploma’s 

uitreiken aan alle geslaagden en na een spannende verkiezingscampagne zal het jeugdlid 

van 2011 bekend worden gemaakt. Dit alles wilt u natuurlijk niet missen! Wij zien u graag op vrijdag 1 juli 

om 19.30 uur in het Gemeenschapshuus. Tot dan! 

 

 

Zomergroeten vanuit het Jeugdbestuur van Fanfare Sint Cornelius. 

 

 

 



    10 

 

  

Afsluiting van het seizoen. 
Op vrijdag 1 juli zal fanfare St. Cornelius het seizoen 2010-2011 officieel afsluiten. Op deze avond 
zullen de blokfluitleerlingen en de muzikanten van het opleidingsorkest diverse muzieknummers 
ten gehore brengen. Op deze avond wordt ook het jeugdlid van het jaar bekend gemaakt. 
Natuurlijk hebben ook diverse muzikanten dit jaar hun muziekexamen gedaan. Op deze avond 
zullen zij in het zonnetje worden gezet en krijgen ze hun welverdiende diploma. Deze avond wordt 
gehouden in "'t gemeenschapshuus" en begint om 19.30 uur. 
  

Concertreis naar leuven. 
Voor de muzikanten van fanfare en slagwerkgroep duurt het seizoen nog 1 weekje langer. Voor 
hen is er in het weekend van 8-9-10 juli een concertreis naar Leuven (belgie) gepland. Iedere dag 
zal er in dit pitoreske stadje een concert worden gegeven. Als de muzikanten dan op zondag weer 
terugzijn in Vortum-Mullem gaan ze nog even evalueren tijdens een barbecue en zullen ze daarna 
gaan genieten een welverdiende vakantie. 
  

Rommelmarkt. 
Noteer nu alvast in uw agende de datum van de jaarlijkse rommelmarkt. Ook dit jaar is dat weer 
de 2e zondag van september, oftewel 11 september. Van 9 tot 13 uur kunt u op het 
kerkplein weer rondsnuffelen door de diverse koopwaar. 
 

 
Witte Polo shirts 

 

Oproep aan oud leden van Fanfare Sint Cornelius 

 

Willen alle oud leden van Fanfare St. Cornelius even in de kast kijken of ze nog 

het witte Polo shirt van de fanfare hebben. 

De fanfare gaat deze shirts gebruiken tijdens de concertreis naar Leuven op 8-9-

10 juli a.s. 

Als je nog een shirt hebt wil je dit dan afgeven bij een lid bij jou in de buurt of 

tijdens de repetitie op a.s. donderdag. 

                                    Bedankt  

 

 

 

 
BOUWEN IN VORTUM-MULLEM 

 

Afgelopen maandag heeft de dorpsraad een bijeenkomst georganiseerd waar uitleg is gegeven over de 

actuele stand van zaken rondom het bouwen in Vortum-Mullem. Vanwege de vertraging van het plan 

‘van den Bosch’ is de gemeente aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor het plan ‘van der 

Poel’.  

 

 

Er ligt nu een conceptplan waar we als dorpsraad namens alle betrokkenen nog input voor kunnen 

leveren. Afgelopen keer zijn er al ideeën uitgewisseld, maar om tot een concreter plan te komen willen 

we nogmaals alle geïnteresseerden uitnodigen op 4 juli om 19.30 uur in café Spoorzicht. We kunnen 

dan de woonwensen inventariseren en deze vervolgens afstemmen met de gemeente. 

 

 

Wij hopen wederom op een grote opkomst. 
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Sfeervol Midzomerconcert Vomuzi 

  

Geslaagd Midzomerconcert. 
 

Zanggroep Vomuzi heeft zaterdagavond 18 juni een bijzonder goed en sfeervol 

concert georganiseerd. 

De zanggroep had 4 andere koren uitgenodigd om samen een mooi en gezellig 

concert te houden. 

Onder de naam “Midzomerconcert” traden de koren voor het voetlicht in een 

volle kerk. 

Mede door de erg goede akoestiek van de Vortumse kerk konden de vele toeschouwers genieten 

van de prachtige zang. 

In de pauze en na afloop werd er nog geruime tijd nagepraat over dit mooie Midzomerconcert. 

 

Foto’s van dit concert staan inmiddels in het fotoalbum 
  

 

 

 

 
 

 

 

VGTUMULT oogst lof op AMELAND! 

 

VGTUMULT uit Vortum-Mullem heeft het afgelopen weekend deelgenomen aan MUZIKAAL 

BOOTWAREN op Ameland. Dit BOOTWATEREN is een groot evenement dat op zaterdagmorgen 11 

uur begint met een demonstratie van de historische paardenreddingsboot zoals die in het museum van 

Hollum staat, en gaat vervolgens over in een groot festival met dweilorkesten, (shanty)koren en 

straattheater. 20 dweilorkesten, 17 koren en 10 andere deelnemende groepen hebben het publiek riant 

vermaakt. Zo’n 5500 bezoekers waren afgekomen op het festival in Hollum.  

 

De mannen en vrouwen van VGTUMULT hebben zich in Hollum van hun beste kan laten zien en 

hebben 3 spetterende optredens verzorgd. Door het publiek werd de pretband uit Vortum-Mullem 

geroemd als dé grote smaakmaker van het evenement. Met dat compliment is de club uit Vortum-

Mullem zondag weer retour Vortum-Mullem getogen. Na dit evenement genieten de muzikanten van 

VGTUMULT van hun vakantie en zullen zij begin oktober weer van start gaan met het seizoen 

2011/2012. 
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Flessenactie Ut benkske 

 

 

Wij willen iedereen bedanken die lege flessen aan Ut benkske heeft gegeven. 

Zoals je ziet hebben we veel opgehaald. 

Bedankt!!  

 

 

 

Muzikanten actief op Hemelvaartsdag 

  

 

Opleidingsorkest en Slagwerkgroep traden op op Hemelvaartsdag 

 

Opleidingsorkest trad op in Boxmeer 

 

Tijdens de open winkeldag op Hemelvaartsdag heeft het opleidingsorkest van 

Fanfare st. Cornelius 2 concerten verzorgt in Boxmeer 

Op het pleintje voor "De Kloostertuin" kregen daarbij de jongste leden de 

vuurdoop. 

Het was hun eerste concert, wat overigens niet aan de muzikanten was te merken. 

Ook voor dirigent Frank van Wely was het  't eerste optreden met dit orkest. 

Het opleidingsorkest gaf 2 afwisselende en leuke optredens, die bij het publiek erg in de smaak vielen 

 

Slagwerkgroep speelde in Venlo 

 

In Venlo was op Hemelvaartsdag het Zomer Parkfeest in Zorginstelling Auxiliatrix in Venlo, met als 

motto: "Horen & Zien" 

De slagwerkgroep van de Fanfare was voor dit feest gecontracteerd om te komen optreden. 

Ze hebben het publiek vermaakt op de voor ons bekende wijze: afwisselend en verrassend. 

 

 



    13 

 

 

 

 

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: 

 
 

01-07-2011  19.30  Afsluiting seizoen fanfare 
4-7-2011   19.30  bijeenkomst woonwensen in  

cafe spoorzicht 
8-9-10/07   concertreis Leuven fanfare 
16-21/8   Wereldjongerendagen 
11-09-2011   Fanfare st.Cornelius: rommelmarkt 
21-09-2011    KBO: Sociaal culturele dag 
26-11-2011 H.Vormsel 
 
 
 
 

 
 

De redactie wenst u een fijne 

vakantie toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


