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Vieringen in de maand oktober 

 
 

Zondag  9 okt.    9.00 uur  m.m.v. kerkkoor 

                                Helena van Well       jaargedachtenis  

                                overl. fam Jansen Hendriks en zoon Wim 

                                overl. ouders Theunissen Denen 

                                Thea en Toon Hendriks  

                                 Koos Vloet.  

 

Zondag   23 okt.   9.00 uur   m.m.v. Cor van Schaik 

                               Wilie en Sjef van Hout 

                               overl. fam. Thelosen Barten  

                               Jo Derks       jaargedachtenis 

                               Johan en Marie v. Bree v. Os    jaargedachtenis   

 

Zondag   30 okt.   15.00 uur  dodenherdenking 

                               Guus Arts       jaargedachtenis 

                                Tien en Tony Swinkels. 

                                Tonny Swinkels Verheyen. 

                                Paulien Brekelmans.                             

 

Zondag  13 nov.  9.00 uur  

  

Zaterdag  26 nov.  17.00 uur   vormsel  viering  
 

 
 
Van het Kerkbestuur. 

 

Reeds nu willen wij de mis van zondag 23 oktober a.s. onder Uw aandacht brengen. Deze 

mis zal een bijzonder feestelijk karakter dragen. Hoewel op zich zelf elke mis de viering van 

een feest inhoudt, zal deze mis vanwege de muzikale omlijsting ervan bijzonder feestelijk 

zijn. 

De misgezangen zijn gecomponeerd naar de hedendaagse klassieke traditie door Cor van 

Schaik, die tevens, aan het orgel, één der uitvoerenden is ter begeleiding van een groep van 4 

zangers, zijnde Monique De Boer-Pomarelle (mezzo-sopraan), Wil Peters (tenor 2/bariton), 

Johan Rammeloo (tenor 1) en Jozefien Rammeloo-Goosens (sopraan). De overige gezangen 

van de componisten Goller, Distler, Cherubini, Duruflé en Tschaikowski worden 

gedeeltelijk à capella uitgevoerd. Het communielied is van bijzondere eenvoud en 

schoonheid, passend bij de oktobermaand,  een Marialied uit de renaissance: Ave Maria, 

gratia plena (Anoniem, rond 1600), een speciale vermelding waardig. 
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Nieuwe Onze Lieve Vrouwe Parochie een feit 
 

Op dinsdag 30 augustus jl. liet het Bisdom van ’s-Hertogenbosch bij besluit van bisschop Hurkmans en in 

benoemingsbrieven weten dat per 1 september 2011 de parochies van Boxmeer, Sambeek en Vortum-

Mullem opgaan in de nieuwe parochie met de naam: 

ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE. 

Vandaar dat ik in deze bijdrage stil sta bij de nieuwe parochie.  

 

Kerklocaties 

De nieuwe parochie heeft drie kerkgebouwen: de St. Petrus basiliek in Boxmeer, de St. Jan de Doper kerk in 

Sambeek en de St. Cornelius kerk in Vortum-Mullem. Deze drie kerken behouden hun naam. De nieuwe 

parochie draagt dus de nieuwe naam Onze Lieve Vrouwe Parochie.  

 

Pastoraal team, parochiebestuur, parochiehuis 

Het pastorale team van deze nieuwe parochie is vertrouwd en bestaat uit pastor-teamleider Tjeu 

Timmermans en de collega-pastores Bep de Vreede en Jo Wijnen.  

 

De bisschop heeft de bestuursleden van de voormalige drie parochies bedankt voor hun jarenlange 

werkzaamheden en tevens het nieuwe bestuur van de nieuwe parochie benoemd. De bestuursfuncties 

worden vervuld door de volgende personen: Tjeu Timmermans 

(voorzitter), Emilie van der Heijden (vice-voorzitter), Monique Strik (secretaris), Daniëlle Theunissen 

(plaatsvervangend secretaris) en Sietze Dijkstra (penningmeester); het bestuur wordt gecompleteerd door de 

leden Frans van Diepenbeek, Jan van Dijk en Jacob Fleuren.  

De penningmeester heeft een klankbordgroep/beheerscommissie ter beschikking die bestaat uit de heren 

Gerrit Roefs, Paul Arts en Tonny van Duren.  

Het parochiehuis en het parochiesecretariaat (onder leiding van parochiesecretaris Mieke van Soest) zijn 

gevestigd aan de van Sasse van Ysseltstraat 8 in Boxmeer. Het secretariaat is op werkdagen tussen 9.00 en 

12.00 uur telefonisch bereikbaar via nummer 0485 573277 (per e-mail via 

secretariaat@rkparochieboxmeer.nl).  

 

Parochiële steunpunten 

In Sambeek en Vortum-Mullem blijft er een parochieel steunpunt voor het aanleveren van misintenties en 

ten behoeve van de cohesie van de vele vrijwilligers die actief betrokken zijn bij het onderhoud van de kerk, 

het kerkhof en bij verschillende andere praktische werkzaamheden, zoals o.a. het schoonhouden en 

versieren van de kerk.  

 

Parochievergadering en pastorale beraden 

De parochievergadering (waarin naast de leden uit de verschillende kerklocaties het voltallige pastoraal 

team en parochiebestuur ook zitting heeft) functioneert al enige tijd. In relatie met dit pastoraal 

beleidsorgaan worden nu het liturgische beraad, het catechese beraad, het pastorale beraad en het diaconale 

beraad opgebouwd. 

 

Karmelparochie en naamgeving 

De Onze Lieve Vrouwe parochie is, zoals al gezegd,  ontstaan uit het samengaan van de parochie Boxmeer, 

de Sint Jan de Doper parochie te Sambeek en de Sint Cornelius parochie te Vortum-Mullem. Omdat de 

parochie Boxmeer al eeuwenlang is verbonden met en toevertrouwd aan de Nederlandse Provincie van de 

Karmelieten is ook de Onze Lieve Vrouwe parochie toevertrouwd aan de Nederlandse Provincie van de 

Karmelieten.  

De Prior Provinciaal van de Nederlandse Provincie van de Karmelieten heeft o.a. het recht van voordracht. 

Het betekent dat de Prior Provinciaal het recht heeft vanuit de Karmel mensen ter benoeming voor te 

dragen. Alleen na deze voordracht benoemt de bisschop de voorgedragen personen tot pastoor en pastoraal 

werkers/werksters. 

 

Vanaf de oorsprong van de Karmelieten hebben zij een bijzondere band met Maria. Zij zien Maria natuurlijk 

als moeder van Jezus, maar ook als hun zuster in het geloof. De Karmelieten noemen Maria: Onze Lieve 
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Vrouw van de Berg Karmel. De naam van de parochie drukt de eeuwenlange wederkerige verbondenheid 

uit van de parochie en de Karmelieten. 

 

Geloofsweg samen 

Voor de Karmel is het wezenlijk dat de parochie van de parochianen is. Het betekent de erkenning dat 

iedereen in de parochie een eigen kwaliteit heeft, op eigen manier zijn of haar bijdrage levert aan de 

parochie. Het betekent ook dat ieder op een eigen wijze een geloofsweg aflegt in het leven en een eigen weg 

gaat met God. Ieder is daar zelf verantwoordelijk voor. Als Karmel zien we de parochie als een ruimte 

waarin dit voor ieder aan de orde is. De parochie is ook de ruimte waarin ieders eigen verantwoordelijkheid 

concreet wordt gemaakt en handen en voeten krijgt. De parochie wordt derhalve door de parochianen 

opgebouwd en gedragen. Vandaar dat participatie in alle aspecten van de parochie, van het vieren van de 

geboorte tot en met het afscheid nemen van het leven, van groot belang zijn.  

 

De eigen geloofsweg is ook een geloofsweg samen omdat we met z’n allen zoeken naar de betekenis van 

God in ons leven en in onze samenleving. Belangrijk worden dan de momenten van samen vieren, de 

momenten van gezamenlijke reflectie, de momenten van samen bidden, de momenten van samen nadenken 

over ons staan in de samenleving. Deze geloofsweg samen is een uitdaging voor de parochie omdat de 

parochie enerzijds recht wil doen aan het gemeenschappelijke beleid en anderzijds dit beleid wil vertalen 

naar de drie geloofsgemeenschappen van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem.  

 

Deze geloofsweg samen wordt bestuurlijk ondersteund door het parochiebestuur en beleidsmatig gedragen 

en ontwikkeld door de parochievergadering met het liturgische, het pastorale, het catechese en het diaconale 

beraad. De geloofsweg samen vraagt ook om openheid naar andere kerken en andere godsdiensten. 

Openheid naar de lokale, de nationale en de internationale samenleving is ook van wezenlijk belang omdat 

de gebeurtenissen in de lokale, de nationale en de internationale samenleving ons uitdagen er mee om te 

gaan en  te onderscheiden wat Gods bedoelingen zijn met ons en onze wereld. 

 

Op deze geloofsweg samen mogen we gebruik maken van de deskundigheid van de pastores, van de 

reflectiemogelijkheden die ons worden aangeboden vanuit het bisdom of de kerkprovincie, vanuit de 

oecumenische samenwerking. Ook de Karmel van Boxmeer met haar aandacht voor de God-menselijke 

verhouding, op talloze manieren uitgedrukt, biedt de parochie op deze geloofsweg samen een uniek aanbod 

van reflectie en bezinning. 

 

Deze geloofsweg samen is een groeiproces met ups en downs, zoals het leven van ieder een groeiproces is 

doorheen alle wederwaardigheden van het leven. De kracht van de parochie ligt in het feit dat gaandeweg de 

geloofsweg samen wordt ontdekt en gegaan.  

 

Feestelijk startviering Onze Lieve Vrouwe parochie 

Op zondag 9 oktober a.s. vieren we feestelijk de oprichting van de nieuwe parochie met een gezamenlijke 

eucharistieviering in de St. Petrusbasiliek. Een werkgroep is in het leven geroepen om deze feestelijke 

viering voor te bereiden. Tevens heeft deze werkgroep de taak een programma te ontwikkelen waarin we de 

komende maanden op verschillende manieren stil staan bij de opbouw van de nieuwe parochie. De nieuwe 

parochie moet opgebouwd worden met en vanuit een zo groot mogelijke betrokkenheid van iedereen. Dit is 

een geweldige uitdaging waar we met z’n allen voor staan.  Ik vertrouw er met dankbaarheid op dat u mee 

doet. Het is onze geloofsweg die we samen gaan. 

 

Namens parochiebestuur en pastoraal team, 

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor teamleider 
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Karmelkring Boxmeer  - uit het Jaarprogramma 
 

Karmelkring Boxmeer heeft dit seizoen weer een bezinningsaanbod voor ieder die zich verder wil verdiepen 

in de vragen die het leven en geloven met zich brengen en / of wie geïnteresseerd zijn in de Karmel en haar 

spiritualiteit. 

Ook parochianen en vrijwilligers in de Onze Lieve Vrouwe parochie worden van harte uitgenodigd.  

 

U kunt zich nog aansluiten bij:   

• Mystiek doorheen de eeuwen 

Door de eeuwen heen hebben mensen geschreven over ervaringen die zij opdeden op hun levensweg, hun 

geloofsweg. Zij probeerden in teksten het onzegbare te verwoorden. Om met elkaar tot een dieper verstaan 

te komen, lezen wij teksten van verschillende mystici, die leefden van het begin van onze jaartelling tot in 

de 20
e
 eeuw. Een paar namen zijn: Aurelius Augustinus, Bernard van Clairvaux, Jan van Ruusbroec en 

Simone Weil. 

Begeleiding:  Susan van Driel o.carm.  

Data:  vrijdag 23 sept., 7 en 21 okt., 11 en 25 nov., 9 dec. 

Tijd:   17.00 - 20.00 uur. 

De tekstlezing zal onderbroken worden voor een etenspauze. Voor koffie, thee en soep wordt gezorgd. 

 

• Psalmen over de schepping 

 

Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en verrassend actueel. Zij verwoorden onze angst en ons 

verlangen. Zij geven taal aan onze klacht en onze dankbaarheid en ze wijzen ons de weg. In een meditatieve 

lezing proberen we te verstaan wat deze psalmen over schepping ons zeggen, en hoe ze al dan niet een gids 

kunnen zijn in ons leven.  

Begeleiding:  Minie Pasop o.carm.  

Data:  dinsdag 27 sept., 11 okt., 1 nov. 

Tijd:   19.45 - 21.45 uur 

 

• Samen Bijbel Lezen 

We lezen steeds de tekst van dat gedeelte uit het Evangelie dat op de zondag wordt gelezen in de 

Eucharistieviering. Samen zoeken we naar wat de schrijver van het Evangelie ons wil vertellen? En wat is 

de betekenis van het verhaal voor mij, voor ons nu?  

Deelname is per ochtend mogelijk!  

Begeleiding: Tjeu Timmermans o.carm. en pastor 

Data:  vrijdag 23 sept., 21 okt., 18 nov., 16 dec., 20 jan., 24 febr., 23 maart; 20 april, 25 mei. 

Tijd:  10.00  - 11.30 uur 

Plaats: Parochiehuis, van Sasse van Ysseltstraat 8 Boxmeer 

 

• God, o God …   vier bezinningbijeenkomsten   
 

- God in onze wereld, Hoe geloven in een geseculariseerde wereld.  

- God en het lijden, met video. Henk van Ulsen speelt alle rollen: God, de duivel, de drie vrienden van Job, 

en een overlevende uit de oorlog.     

- God in verzet en vergeving, met video. Maïti Girtanner was actief tegen de Duitse bezetter. Een Nazi-

‘arts’ martelde haar. 40 jaar later kwam deze zelf, ziek geworden, bij haar ziekbed.  

- God en zijn gebod, met video.‘Gij zult niet doden’. Wat is bij alles de hoogste norm? Een film van de 

Poolse regisseur Kieslowski. Dekaloog 5     

Begeleiding:  Gerard Westendorp o.carm.  

Data:  dinsdag 25 okt., 8 en 22 nov., 6 dec. 

Tijd:   19.45 - 21.45 uur 
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INFORMATIE EN AANMELDING  
De bijeenkomsten zijn in het Karmelklooster, te Boxmeer; ingang Kerkpad 1, bij de parkeerplaats achter de 

kerk. Voor elke bijeenkomst wordt een vergoeding van € 5,- gevraagd. (tenzij anders vermeld staat) 

Verdere Informatie en het meest recente aanbod vind u steeds op onze website: 

www.karmelcentra.nl/boxmeer of in de brochures bij de uitgang van de kerk.   Indien de kosten een 

bezwaar zijn, neemt u dan contact op met Minie Pasop o.carm of Bep de Vreede, o.carm. 

U kunt zich opgeven voor een of meerdere onderdelen van het bezinningsaanbod van de Karmelkring, bij 

voorkeur een week voor aanvang van de betreffende activiteit, door te mailen naar 

karmelkringboxmeer@karmel.nl, of door u schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de 

Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562156. 

Betaling kan contant bij aanvang van de bijeenkomst of door het bedrag te gireren op giro 6459966 t.n.v. 

Karmelkring Boxmeer, met vermelding van de activiteit(en) waarvoor u zich inschrijft. 

 

 

 

 

 

 

Missio Wereldmissiemaand 2011: Vietnam 

 
Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Vietnam. Met zes miljoen katholieken vormt 

Vietnam de op één na grootste katholieke gemeenschap in Zuid-Oost Azië. Op een bevolking van 86 

miljoen is dat overigens nog wel bescheiden te noemen.  

Vietnam is een land waar gelovigen, of ze nu boeddhist of christen zijn, het moeilijk hebben. Het 

communistische land kent weliswaar officieel vrijheid van godsdienst, maar de regering houdt religieuze 

uitingen scherp in de gaten. 

Groeiende kerk 

De katholieke kerk in Vietnam lijkt na de oorlogsjaren en de jaren van daadwerkelijke onderdrukking, een 

inhaalslag te maken. Ze groeit en is volop in ontwikkeling. Er zijn veel roepingen. Veel 

parochievrijwilligers zijn als catechist actief. Ook op sociaal-maatschappelijk gebied zijn religieuzen en 

priesters actief. Zo werken ze onder de minderheden in de bergen. Opvang van aidswezen behoort ook tot 

hun taken.  

Vietnam heeft onze steun nodig 

Hoewel het Vietnam in economisch opzicht beter gaat, is de kloof tussen arm en rijk alleen maar 

toegenomen. In het noorden van het land en in de berggebieden heerst nog veel armoede. Vietnam is nog 

steeds een van de armste landen van Azië.  

 

Steun de geloofsgemeenschap in Vietnam en geef aan de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort 

uw bijdrage op giro 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. 
 

Voor meer informatie: www.missio.nl 
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TIJDEN VIERINGEN SAMBEEK en VORTUM-MULLEM 
 
18 september    9.00 uur - Eucharistieviering Sambeek 
 
   10.30 uur - Cornelius-viering patroonsfeest  

       Woord- en Communieviering 
24 september  19.00 uur - Eucharistieviering Sambeek 
25 september    9.00 uur - Eucharistieviering Vortum-Mullem 
2 oktober    9.00 uur - Eucharistieviering Sambeek 
 
9 oktober 10.30 uur  - gezamenlijke feestelijke eucharistieviering  
          voor Boxmeer,Sambeek en Vortum-Mullem  
          in de Petrusbasiliek i.v.m. start Onze Lieve Vrouwe parochie 
16 oktober          9.00 uur  -  Eucharistieviering Sambeek 
22 oktober 19.00 uur  - Eucharistieviering Sambeek   
          Voorstellen Eerste Communicanten en Vormelingen 
23 oktober   9.00 uur  -  Eucharistieviering Vortum-Mullem 
 
30 okt  10.30 uur -  Eucharistieviering Allerheiligen en Allerzielen /  

       gedachtenis van alle overleden parochianen te  Sambeek   
    

  15.00 uur -   Eucharistieviering Allerheiligen / Allerzielen  
                                              gedachtenis overleden parochianen  Vortum-Mullem  
 
Bijzondere vieringen: 
 
18 september   10.30 uur - Vortum-Mullem St. Cornelius patroonsfeest  
 
9 oktober 10.30 uur - Startviering Onze Lieve Vrouwe parochie 
 
30 oktober          -  Allerheiligen / Allerzielen   
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KORENDAG 

 

Dinsdag 11 oktober is er de regionale ouderen korendag. 

Aanvang 9.30 uur en duurt tot 16.00 uur de toegang is gratis’ 

Op deze dag treden 13 koren uit het Land van  Cuijk op. 

Heb je belangstelling  het volledige  programma kun je bij me opvragen. 

Plaats Schouwburg in Cuijk 

 

 

ALTZHEIMER   CAFE 

 
Programma  2011-09-19 

 

10 oktober dementie en autorijden,een gastspreker van het CBR zal tekst en uitleg geven. 

 

14 november Voorbereiden op dementie ?  

kun je je voorbereiden op dementie?Is dat wel mogelijk en hoe doe je dat?Welke problemen  

kom je tegen?Een echtpaar dat in deze situatie kwam te verkeren zal proberen antwoorden te 

geven op vragen rondom dit onderwerp. 

 

12 december als het thuis moeilijk gaat. 

Een medewerker van Steunpunt Mantelzorg  zal uitleg geven hoe men hier ondersteuning 

kan bieden. 

 

Waar: Cultureel Centrum De Weyer Raetsingel 1 Boxmeer  aanvang 19.30 uur 

 

KIENEN 

 

Vrijdag  18 november  is er weer kienen in Vortum-Mullem in samenwerking met 

Vierlingsbeek  gaan we er een gezellige middag van maken.  

Aanvang 14.00 uur in het Gemeenschapshuis. 

 
 

 

De collecte voor de kankerbestrijding in Vortum-Mullem 2011 

heeft een bedrag van 603,35 Euro opgebracht,  

Daarvoor onze hartelijke dank. 

 

Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken opgiro 26000 ten name van  

KWF Kankerbestrijding in Amsterdam 
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De voedselbank heeft uw hulp nodig! 
 

De voedselbank Land van Cuijk, met uitgiftepunten in Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill, heeft te maken met 

een toestroom van nieuwe cliënten. Op dit moment geven wij noodhulp aan zo’n 230 gezinnen; ruim 700 

mensen. Zij krijgen dan de tijd om hun problemen weer onder controle te krijgen. De meesten van onze 

cliënten lukt dat binnen een jaar. 

Hoewel de voedselbank alle voedsel gratis krijgt van gulle leveranciers en onze vrijwilligers zonder 

vergoeding hun werk doen, moeten er toch veel kosten gemaakt worden; met name voor transport en opslag. 

De ruim 10.000 pakketten, die wij jaarlijks uitgeven kosten ons circa 4 á 5 euro per stuk, maar 

vertegenwoordigen een winkelwaarde van enkele tientjes! 

Wij doen een beroep op u om een aantal pakketten te sponsoren met een maandelijkse of jaarlijkse donatie 

via onze folders met Antwoordkaarten. In oktober voeren we in alle kerken van Boxmeer actie. Met uw 

bijdrage kunnen wij ons werk voortzetten. Wij rekenen op u! 

 

 

15 OKTOBER ZANGESTAFETTE VOOR HET GOEDE DOEL 
 

De werkgroep Oecumene Boxmeer nodigt u hierbij uit.  

Met deze estafette willen we geld inzamelen voor twee goede doelen:  

-de voedselbank Boxmeer (steeds meer mensen doen voor kortere of langere tijd beroep op de voedselbank 

en het aanbod van goederen neemt af) 

- stichting Lalibela, een stichting opgezet door Gerard Sonnemans, bedoeld voor kansarmen in Ethiopië 

(www.stichtinglalibela.nl).  

Hiervoor is een aantal koren uitgenodigd, maar iedereen is welkom, zowel om mee te zingen als om te 

komen luisteren. De idee van de dag is als volgt: 

- er wordt zoveel mogelijk continu gezongen van 9.00-17.00 uur 

- ieder koor dat participeert kan 20 tot 30 minuten zingen (afhankelijk van het aantal aanmeldingen is er 

meer of minder tijd) 

- ieder koor brengt twee liederen ten gehore en gaat vervolgens met de aanwezigen een lied instuderen. Een 

gedeelte van de presentatie is dus een openbare repetitie. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan te 

schuiven en mee te zingen. 

De hele dag door is er koffie/thee met wat lekkers verkrijgbaar. Tussen de middag soep en broodjes. 

 

 

 

Nieuwsberichten Onze Lieve Vrouwe Parochie   september 2011 
 

Mededeling rondom de nieuwsberichten van de Onze Lieve Vrouw Parochie 

Zoals u in de vorige parochieberichten én in de diverse kranten hebt kunnen lezen, zijn de parochies van 

Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem per 1 september 2011 opgegaan in de nieuwe Onze Lieve Vrouwe 

Parochie. 

In het bestuur is besloten dat vanaf deze datum ook de informatievoorziening binnen de gehele nieuwe 

parochie op eenzelfde manier vorm gegeven wordt. In feite kunt u dit zien als het vervolg van de 

nieuwsbrieven die we in het voortraject uitgegeven hebben. Deze gezamenlijke berichten zullen eens per 

maand uitkomen. Het eerstvolgende exemplaar verschijnt in het weekend van zaterdag 22 oktober. Kopij 

hiervoor kunt u tot zondagavond   9 oktober toezenden aan secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl . 

Daarnaast hopen we op 9 oktober, de dag van de feestelijke startviering, onze nieuwe website te kunnen 

introduceren. 

Met het voormalige bestuur van de parochie St. Jan de Doper is afgesproken dat de vermeldingen van de 

misintenties van Sambeek in “Onder de Toren” gehandhaafd zullen blijven.    

Namens het parochiebestuur, met vriendelijke groet,  

Emilie van der Heijden 
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Collecteweek Brandwonden Stichting: 9 t/m 15 oktober 

Hup Holland geef!  
 

Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in 

oktober. Want dan is het van 9 tot en met 15 oktober collecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt 

die week de vraag: ‘Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En dan komt het eropaan. Want de 

Brandwonden Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de 

collecte.  

 

In de week dat het Nederlands elftal kwalificatiewedstrijden voor het EK in 2012 speelt, houdt de Nederlandse 

Brandwonden Stichting van 9 t/m 15 oktober de nationale collecteweek. Om ons werk te kunnen voortzetten zijn 

we afhankelijk van alle collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Hup 

Holland Geef!’. Want mensen met brandwonden zijn vaak doelwit van vervelende opmerkingen en leven in een 

samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf driedubbel moet bewijzen.  

 

Tegenslagen overwinnen 

Onze ambassadeurs Jeroen, Britt, Sharon en Veronica hebben na hun ongeluk ieder op hun eigen manier steun aan 

de Brandwonden Stichting gehad. Er zijn diverse projecten die mensen met brandwonden ondersteunen bij het 

oppakken van hun leven. Psychosociale hulp, cursussen waarin je om leert gaan met je littekens, maar ook 

lotgenotendagen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom 

hoopt de Brandwonden Stichting in de collecteweek op Nederlands steun te mogen rekenen.  

 

Over de Brandwonden Stichting  

Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen met tweede- en derdegraads brandwonden. Ze 

bezorgen hen talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en littekens. En eenmaal weer thuis, moeten ze zich 

driedubbel in de maatschappij bewijzen. De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het 

ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen de littekens. We financieren wetenschappelijk onderzoek, 

ondersteunen artsen en verplegend personeel, zetten campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpen 

slachtoffers sterker en weerbaarder te worden. Meer informatie over projecten van de organisatie, het voorkomen 

van brandwonden en voorlichtingen, vindt u op www.brandwondenstichting.nl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Plekkers en Plekkerinnekes, 

 

Wij de jeugdcommissie van cv de plekkers zijn alweer begonnen 

met het organiseren van de jeugdcarnaval. Graag zouden wij willen 

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

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

Laat je ouders vóór 1 november mailen naar: 

 i_fleuren@hotmail.com 

 

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

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

dansen. Laat dan je ouders vóór 1 november mailen naar: 

    lisettemartens@msn.com 

 

Met vriendelijk groet de jeugdcie. 
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L’Autopède, 65 jaar Vlaamse draaimolen attributen  
 

Ons aller Piet Winkelmolen heeft een 

boek geschreven welke op maandag 26 

september a.s. in St. Michielsgestel wordt 

gepresenteerd. 

Het wordt uitgegeven door de Stichting 

Kermis-Cultuur (Nederland) en het is op 

niet-commerciële basis. De stichting heeft 

al meerdere culturele boeken 

uitgegeven. Het volledige persbericht is 

aan dit nieuwsbericht toegevoegd. 
 

 
 

De Vlaamse firma l’Autopède heeft 

gedurende de afgelopen 65 jaar attributen 

geproduceerd ten behoeve van 

draaimolens, babysporten, 

vliegtuigmolens, kinderrijscholen etc.. 

Miljoenen kinderen uit België, Nederland, 

Duitsland en Frankrijk hebben op de 

kermis in de prachtige modellen van 

l’Autopède gezeten.  

 

Dit boek, dat geschreven is door 

dorpsgenoot Piet Winkelmolen, secretaris 

van de Stichting Kermis-Cultuur 

(Nederland), belicht het ontstaan van het 

bedrijf, de bloei, de internationale 

klanten, de opkomende concurrentie uit 

de kunststofhoek en diverse andere 

aspecten. Tevens maakt u kennis met de 

familie Baeyens, die in redelijke 

anonimiteit als eigenaar achter dit merk schuil gaat. U kunt genieten van meer dan 440 foto’s en 

documenten die door de jaren heen gemaakt zijn, waaronder ca. 100 afbeeldingen van vele bekende 

(Nederlandse) draaimolens waarop l’Autopède-attributen hun thuis hebben gevonden. Het veranderende 

tijdsbeeld op de kermis zult u ook enigszins terugvinden. Dit boek is daarom veel meer dan de titel, 

l’Autopède, 65 jaar Vlaamse draaimolen attributen, doet vermoeden. Een aanrader voor de 

kermisliefhebber maar ook voor de oldtimer-fanaat. 

 

Het boek wordt gepresenteerd op de kermis van St. Michielsgestel, maandag 26 september om 10.30 uur in 

de spiegeltent. 

 

Het ingebonden boek is full colour druk, heeft een 3 mm harde kaft en bestaat uit 190 pagina’s. Het kost 

€22,50. Het is te bestellen via (mail) kermisboeken@hotmail.nl. of via telefoonnummer 0485-575230. Na 

overboeking van Euro 22,50 op bankrekeningnummer 95.09.74.684 t.n.v. J. de Graaf te Amsterdam, 

penningmeester van de Stichting Kermis-Cultuur, zal het boek zo spoedig mogelijk bezorgd worden. Het 

kermisboek is eveneens te verkrijgen bij boekhandel van Dinther te Boxmeer. 

 

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier toe!! 

 

Stichting Kermis-Cultuur (Nederland) 
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Verrassing voor oud directeur Jan van Uden 
 

  

In de zomer vakantie vierde onze oud-directeur Jan van Uden zijn gouden 

huwelijksfeest. Dit konden wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten 

gaan. Daarom gingen wij op de eerste schooldag Jan en Miep een bezoekje 

brengen met een grote bos bloemen. Dit werd zeer gewaardeerd zie 

onderstaand bedankje 

 

 

Aan de juffen en kinderen  van de "RK SCHOOL" 

van Vortum en Mullem. 

 

We waren compleet verrast, verwent en ten onderste boven 

door het bezoek van de overburen met de felicitaties en de prachtige zonnebloemen. 

We wilden dat graag vasthouden en zetten ze op de foto. 

Had ik de brengers ook wel kunnen doen. 

In zo'n situaties denk je veel en vergeet je nog meer. 

We wilden jullie ook  de gelegenheid gevenom "het te archieveren" ener met plezier op terug te 

zien.. 

Vandaar! 

Veel dank en liefs van het gouden paar 

 

Miep en Jan                          

  

 

Afscheid Lammert Veenhuizen als voorzitter. 
vr 09-09-2011  

Afgelopen vrijdag (26 augustus jl.) heeft ’t team van ’t 

Gemeenschapshuus afscheid genomen van haar 

(ex)voorzitter. 

Deze functie heeft Lammert 22 jaar bekleed. 

In 1989 wordt Lammert benoemd als opvolger van Jan 

Ronnes, hij krijgt het meteen zwaar voor de kiezen want de 

grote verbouwing staat op de planning.  

Eind 1990, wanneer de verbouwing helemaal klaar is wordt 

er door het hele dorp een nieuwe naam bedacht voor ’t 

parochiehuus.  

Uit de 32 inzendingen wordt in de bestuursvergadering (met 

4 tegen 2) gekozen voor  

"'t Gemeenschapshuus". 

 

Lammert heeft vele bestuursleden zien komen en gaan, 

vrijwilligers in bedwang gehouden en moeten schipperen 

tussen belanghebbenden van ’t Gemeenschapshuus. 

Mede dankzij veel inzet en creativiteit vanuit Lammert heeft 

’t Gemeenschapshuus een behoorlijke spilfunctie toe 

geëigend binnen het verenigingsleven en mensen uit het hele dorp Vortum-Mullem. 

Wij bedanken Lammert voor jarenlange inzet en wensen hem veel succes met zijn nieuwe functie! 

 

Team ’t Gemeenschapshuus. 
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Het bestuur ziet er nu als volgt uit:  

Jacob Fleuren voorzitter 

Frans Visee secretaris 

Math Broeren penningmeester 

Ligi Hermans bestuurslid 

Maria Ebben bestuurslid 
 

 

 

 

Geslaagde rommelmarkt Fanfare st. Cornelius 
zo 11-09-2011  

Goed bezochte rommelmarkt 

 

Fanfare Sint Cornelius kan weer terug zien op een erg goed verlopen 

rommelmarkt. 

De weergoden hebben zich ook van een goede kant laten zien. 

De hele zaterdag (inrichten) en zondag (verkoop en opruimen) bleef het 

droog, terwijl de eerste druppels pas vielen, toen het kerkplein alweer 

schoongeveegd was door Teun Nabuurs. 

Naar het zich nu laat aanzien, gaat ook de financiële kant van de markt er 

positief uitzien. 

Iedereen die aan deze markt heeft mee geholpen, helpers en kopers, 

wordt hierbij hartelijk bedankt. 

Math Broeren heeft weer enkele foto’s gemaakt en deze weer in het 

fotoalbum geplaatst.  

 

 
Hoi! Doe je mee? 

  

  

De voorbereidingen van het nieuwe DOE JE MEE-programma zijn in volle gang! Er komen weer allemaal 

nieuwe, supergave naschoolse activiteiten waar je je vanaf 19 september via de website www.doejemee.nu 

weer voor kunt inschrijven.  

Alle activiteiten zijn speciaal bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Bijzonder is dat alle activiteiten 

plaatsvinden dicht bij – of soms zelfs in - een van de basisscholen. Zo kun je makkelijk - vanuit school – 

meteen samen met vriendjes en vriendinnetjes leuke dingen gaan doen! 

Een overzicht van alle activiteiten staat op de nieuwe folder, die vanaf dinsdag 20 september op alle scholen 

wordt uitgedeeld. De inhoud van het programma houden we nog even geheim! 

In alle dorpen in de Gemeente Boxmeer worden weer activiteiten aangeboden, en je kunt je in elke plaats 

waar je wilt opgeven. Dus woon je in Rijkevoort en zie je dat er in Vierlingsbeek een leuke activiteit 

georganiseerd word dan ben je van harte welkom in Vierlingsbeek. 

  

Tot ziens bij 1 van de naschoolse activiteiten. 

  

DOE JE MEE ? 

  

Heb je vooraf nog vragen, dan kun je even contact opnemen met: 

Ellen Smits 

Coördinator Naschoolse Activiteiten Gemeente Boxmeer 

ellen@doejemee.nu   
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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: 

 
 

 
 
25-09-2011 Unicefloop 
26-09-2011     presentatie boek piet winkelmolen 
9 tot 15 okt-2011   Collecte brandwondenstichting 
10-10-2011     KBO: Dementie en autorijden 
11-10-2011     regionale korendag 
14-10-2011 KBO: Dag van de ouderen 
15-10-2011 zangestafette 
01-11-2011     cv De Plekkers: opgave jeugdraad 
14-11-2011 KBO: voorbereiden op dementie 
18-11-2011     KBO: Kienen 
26-11-2011 H.Vormsel 
12-12-2011     KBO: Als het thuis moeilijk gaat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


