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Vieringen in de maand oktober

Zondag 13 november 9.00 uur

m.m.v. kerkkoor.
overl fam Jansen Hendriks en zoon Wim
fam. Deenen Smits.
Jo en Gerry Deenen v. Kempen
jaargedachtenis.

Zaterdag 26 november 19.00 uur

vormselviering.
Wilie en Sjef van Hout

- zondag 11 december .
- 24 december 20.00 uur nachtmis
- 26 december 2de kerstdag 10.30 uur gezinsviering.

KBO VORTUM MULLEM
Dag van de ouderen
14 oktober vierden we de dag van de ouderen ,55 mensen hebben deze middag bezocht en
hadden voor de pauze een interessante uitleg wat de thuiszorg allemaal doet dit was erg
leerzaam. Daarna waren de Theetantes aan de beurt en
ze kregen werkelijk de zaal plat met hun met veel humor gebrachte liedjes.
Al met al kunnen we terug zien op een mooie middag.
KIENEN
Vrijdag 18 November gaan we samen met Vierlingsbeek kienen in het Gemeenschapshuus
in Vortum –Mullem aanvang 14-00 uur .We maken er een gezellige middag van.
KERSTVIERING
Noteer in je agenda Vrijdag 16 December kerstviering.
DAG VAN DE MANTELZORG
Donderdag 10 November is het de dag van de mantelzorg.
Steunpunt mantelzorg Land van Cuijk organiseert op deze dag een bijeenkomst voor
mantelzorgers. In Zoo Parc in Overloon word een rondleiding en lunch aangeboden, het
programma is van 10.00 uur tot 14.00 uur en er is daarna de mogelijkheid het park op eigen
gelegenheid te bezichtigen.
Inschrijven kan tot 1 November formulieren zijn bijn mij beschikbaar.
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Straffen, Belonen en Grenzen stellen
Op dinsdag 8 november van 10 – 11.30 uur vindt in de ouderkamer van het Bolwerk, Stationsweg 40 -42 te
Boxmeer een informatieve ochtend plaats over “ Straffen, belonen en grenzen stellen”. De ochtend is
onderdeel van het project spelenderwijs. “Spelenderwijs” wil de interactie tussen jonge kinderen en hun
moeder (opvoeders) bevorderen. Zo wordt “spelenderwijs” aan een goede ontwikkeling van het kind
gewerkt en kunnen kinderen op de basisschool prima mee doen.
Het onderwerp “Straffen, belonen en grenzen stellen ” hebben de vrouwen zelf gekozen. Er is veel
onzekerheid over wat nu juist de ontwikkeling van het kind bevordert en wat niet.
Ook moeders die niet aan het project deelnemen zijn van harte welkom op deze bijeenkomst.
In verband met de organisatie is het fijn als u zich t/m 7 oktober voor deelname aanmeldt bij Ulla Becker,
projectcoördinator: tel. Radius 574440 of via e-mail ullabecker@radius-lvc.nl .
Ook voor vragen over het project kunt u met haar contact opnemen.

DE MUZIEKSALON START EEN NIEUW SEIZOEN
Ook dit najaar wordt er op initatief van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer een
"Muzieksalon" georganiseerd. Het afgelopen jaar kon de "Muzieksalon" zich verheugen in een grote
belangstelling. Ad Snoeren verzorgde een aantal bijeenkomsten rond het thema Duitse en Franse
componisten. Zijn onverwachte overlijden dreigde een eind te maken aan dit succesvolle initiatief van de
SWOGB.
Het bestuur van de Stichting heeft evenwel in de persoon van Hans Terra een goede opvolger gevonden. In
de regio Boxmeer is Hans Terra geen onbekende: hij dirigeert sinds enkele jaren de seniorenzangvereniging
Maasecho en ook het vrouwenkoor Denna Sang uit Beugen zingt met veel plezier onder zijn
enthousiasmerende leiding.
Waar en wanneer vindt de tweede cyclus van de "Muzieksalon" plaats? In de refter van de Weijer, op
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 (inclusief een korte pauze). De data zijn 1, 8, 15, 22 en 29 november.
Inderdaad, in een kort bestek van vijf weken de tweede cyclus.
Nieuwsgierig geworden? Heeft u belangstelling? Meldt u dan aan bij Radius, telefonisch 574440 of via
www.swogb.nl. Van de deelnemers wordt voor deze tweede cyclus van vijf bijeenkomsten een bijdrage
gevraagd van 17.50 euro.
U kunt zich aanmelden voor de tweede cyclus, met als rode draad: beeldende muziek door de eeuwen heen.
Denk daarbij aan dieren, stormen, oorlogen, fabrieken, vliegtuigen en treinen, schilderijen, kinderspelletjes.
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ICE Code
Deze vraag/bericht kregen wij door van de ambulancedienst.
Het zou fijn zijn als jullie gehoor gaven aan deze oproep.
Wij, medewerkers van ambulance diensten, maken steeds vaker mee dat de patient wel
een mobieltje bij zich heeft, maar dat we de hele gsm moeten doorspitten om het telefoon
nr te vinden van ouder/partner. Dit hebben we landelijk in de groep gegooid en we zijn
tot een slimme oplossing gekomen.
De zgn ICE code.
Het zou dus een goed idee zijn, mocht er een standaardnaam zijn die overeenstemt met
de te contacteren persoon.
Wij stellen voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE" .
Betekent: IN CASE OF EMERGENCY.
Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet gecontacteerd
worden in geval van nood. "ICE" IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS
AFKORTING.
Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz... Steeds wie ze moeten
contacteren.
Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1,
ICE2, ICE3 ,...
't Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel
moet gaan.
Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM; stuur deze mail door
naar zoveel mogelijk personen, dan pas zal deze naam bekend en gebruikt worden.

VOORBEREIDINGSCONCERT FANFARE ST. CORNELIUS.
Zaterdag 12 november staat voor alle muzikanten van Fanfare St. Cornelius
en slagwerkgroep Vortum-Mullem in het teken van voorbereiding. De
muzikanten van het opleidingsorkest zijn zich aan het voorbereiden op de
kerkdienst tijdens het heilig vormsel. Tijdens deze mis zal het opleidingsorkest
de vormelingen muzikaal ondersteunen.
Fanfare St. Cornelius en slagwerkgroep Vortum-Mullem zullen deze avond
gebruiken ter voorbereiding op het nieuwjaarsconcert dat wordt georganiseerd
op zaterdag 7 januari. Diverse nieuwe muziekstukken zullen deze avond ten gehore worden
gebracht.
Op deze manier hopen fanfare en slagwerkgroep een fantastisch nieuwjaarsconcert neer te
zetten.
Het voorbereidingsconcert wordt gehouden in "'t Gemeenschapshuus" en begint om 19.30 uur.

INTOCHT SINTERKLAAS.
Op zondag 20 november zal fanfare St. Cornelius weer haar medewerking verlenen tijdens de
intocht van Sinterklaas. Om 11 uur staan de muzikanten klaar om de goedheiligman te
verwelkomen in Vortum-Mullem
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KERSTAVOND.
Tijdens de mis op 24 december zal er een combo van fanfare St. Cornelius de mis muzikaal
opluisteren. 'n Combo wil zeggen dat er slechts enkele muzikanten van de fanfare hun muzikale
klanken laten horen. Dat dit als een fantastisch geheel kan klinken bleek wel tijdens de kerkdienst
van de oprichting van de Onze Lieve Vrouwe Parochie.
2E KERSTDAG.
Zoals het de laatste jaren een traditie is geworden zal het Opleidingsorkest de kerkdienst op 2e
kerstdag muzikaal opluisteren. Iedereen die dit de laatste jaren heeft bijgewoond weet dat de
muziek van het Opleidingsorkest een absolute toevoeging is voor de kerkdienst.
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Mooie opbrengst Unicefloop
Op zondag 25 september organiseerde het Regionaal Comité UNICEF de 28e Unicefloop in Afferden.
De loop stond dit jaar in het teken van het recht op voeding.
Unicefvrijwilligers zijn eerst o.a. op basisschool St. Anna geweest om te vertellen over het werk van
UNICEF. De leerlingen hebben daarna enorm hun best gedaan om zoveel mogelijk sponsorgeld in te
zamelen. En dat is goed gelukt: in Vortum-Mullem haalden de kinderen zo een bedrag van € 212,31 op.
In totaal zorgden 1650 kinderen van 28 basisscholen voor een bedrag van € 19.407,04!
Het Regionaal Comité UNICEF heeft met de Unicefloop een totaalbedrag van € 22.086,49 ingezameld. Een
prachtig bedrag en een heel mooie bijdrage aan het werk van UNICEF!!
De Unicefloop was net als in voorgaande jaren een hele mooie wandeling, dit keer door de prachtige natuur
rond Afferden. Iedereen heeft er van genoten. En de stralende zon maakte de dag helemaal af. Bij
terugkomst kreeg iedereen een speld of een schoentje én een UNICEF-tas.
Nieuwe vrijwilligers
Als u graag ook een steentje bij wilt dragen aan het werk van UNICEF dan is er nog ruimte voor nieuwe
vrijwilligers bij het Regionaal Comité. Op dit moment zijn er zo’n 40 vrijwilligers actief. Het comité zoekt
nog extra mensen voor diverse taken o.a. verkoop en secretariaat. Als u belangstelling heeft, neem dan
contact op met Mia Bloemen, tel. 0478 – 641403 of mail naar unicef.landvancuijk@gmail.com.

Eerste hulpverlening bij evenementen:
Hebt u een evenement op cultureel of sportief gebied dan hebt u beslist ook nagedacht over de
veiligheid. Hebt u daarbij ook gedacht aan EHBO?
Aanwezigheid van gediplomeerde EHBO-ers (plus materiaal) is voor veel evenementen een
verplichting.
Jaarlijks ontvangen wij vele verzoeken om te assisteren bij evenementen als sporttoernooien,
verenigingsfeesten en muziekfestivals.
In verband met het beperkte aantal beschikbare vrijwilligers, kunnen we alleen aanvragen uit en
voor Vierlingsbeek in behandeling nemen.
Aanvragen voor evenementen op doordeweekse dagen zijn beperkt in te vullen.
Per hulpverlening zijn er minstens 2 EHBO-ers aanwezig.
Een hulpverlening dient men minimaal 3 maanden van te voren aan te vragen.
Er wordt van u gevraagd dat u de EHBO-ers op uw kosten wat te drinken en eventueel te eten
aanbiedt tijdens de hulpverlening.
Voor onze vereniging ontvangen wij graag een passende gift.
Bij een hulpverleningsaanvraag moeten in ieder geval de volgende gegevens bekend zijn:
• Soort evenement / activiteit
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•
•
•
•
•
•
•

Plaats / datum / tijdstip
Aantal gewenste EHBO-ers
Aantal deelnemers en aantal te verwachten bezoekers
Bijzonderheden van de deelnemers / bezoekers (bijv. jeugd, ouderen, gehandicapten)
Of er een behandelruimte aanwezig is (wordt aanbevolen)
Adresgegevens/ contactpersoon
Plaats / persoon waar de EHBO-ers zich moeten melden

U krijgt na uw aanvraag zo spoedig mogelijk bericht of wij aan uw aanvraag kunnen voldoen.
Aanvragen kunnen worden ingediend worden via e-mail:
ehbovierlingsbeek@gmail.com
Mochten er tijdens een evenement niet voldoende maatregelen getroffen zijn door de
organisatie om eventueel gevaar (voor de EHBO-ers) uit te sluiten, dan zullen wij dit
kenbaar maken. Als gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de veiligheid is niet of
onvoldoende gegarandeerd, dan kunnen wij afzien van medewerking. Hiervoor vragen wij
uw begrip. Voorkomen is immers beter dan genezen.
Met vriendelijke groet,
EHBO Vereniging Vierlingsbeek

De Bekse koek komt eraan!
Op woensdagmiddag 12 oktober was het even spannend bij bakkerij Cuijpers in Afferden.
Onder het kritische toeziend oog van onze Koek winnares Pien Janssen werden de eerste proefbaksels van
de Bekse Koek gebakken gebakken.
U zult denken waarom nu pas! Nou dat heeft te maken met de bijzondere samenstelling van de Bekse
Koek. Bakker Cuijpers is het hele land afgeweest om het juiste meel en de juiste ingrediënten te vinden.
En….. goed werk heeft natuurlijk tijd nodig maar het is gelukt.
Pien had twee kritische dorpsgenoten (Piet Verbeeten en Lisette Verploegen) meegenomen en ze zijn gestart
met een inspectie en rondleiding in de bakkerij. Eigenaar Theo Cuijpers heeft hen de hele bakkerij laten zien
en stap voor stap de geheimen van het bakproces prijsgegeven.
Terwijl de banketbakker het deeg klaar maakte heeft de delegatie onder het genot van kopje koffie en thee
genoten van de verhalen van Bakker Theo Cuijpers over zijn drijfveren voor het bakkersvak.
Winnares Pien hield ondertussen de banketbakker scherp in de gaten! Pien heeft dan ook persoonlijk de
Koek in de oven geplaatst.
Met de heerlijke kruidige geuren van de dampende koek om hen heen werd de Maas weer overgestoken. ’s
Avonds hebben alle vrijwilligers van Bibliobeek de koek geproefd en… hij is nu helemaal goedgekeurd.
Kom gerust langs bij Bibliobeek!
Daar is de koek medio november bij de koffie en thee verkrijgbaar.
De gehele verpakte Bekse koek is dan ook verkrijgbaar bij Bibliobeek, Plus Verbeeten en Ummenthun.
Mocht u interesse hebben om (meerdere) koeken af te nemen b.v. als relatie-geschenk of cadeau, dan kunt u
deze vanaf 7 november 2011 bestellen bij Bibliobeek of via info@bibliobeek.nl. De koeken kosten €3,95
per stuk.
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Vortum-Mullem.info
Straattoneel in Boxmeer
Afgelopen zondag speelde de toneelvereniging in Boxmeer.
Er was op het raadhuisplein een grote streekmarkt georganiseerd en daar mochten wij optreden.
Wij waren uitgedost als streekloze en haalde veel streken uit.
Veel mensen hebben ons kunnen bewonderen en hebt u er niets van mee gekregen kijk even in het
album naar de foto’s.
Ook gaan we over enkele weken weer beginnen met het toneel.
Wij zoeken nog enkele mensen voor de grime en decorbouw.
We gaan dit jaar op de woensdagavond repeteren ivm onze regisseur die op maandag verhinderd is.
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.
Toneelvereniging Vortum-Mullem

De carnaval komt er weer aan
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.

Tanya van Duren succesvol op Hoorn
Tanya van Duren in de prijzen.
Afgelopen weken heeft hoornist Tanya van Duren deelgenomen aan de diverse
muziekfestivals.
Dat dit zeer succesvol is geweest blijkt wel uit de prijzen die ze daar in de wacht heeft
gesleept.
Op zaterdag 24 september was er het Nederlands Kampioenschap in Berlicum.
Daar behaalde Tanya 90,5 punten.
Dit betekende een 2e prijs in haar afdelingen en een 3e prijs in de totale einduitslag.
Zondag 2 oktober nam Tanya deel aan het WMC in Kerkrade.
Ook hier werd ook een mooi resultaat neergezet namelijk: een 2e prijs in de 2e divisie.
Tanya, van harte gefeliciteerd met je behaalde resultaten.
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Seizoensopenening Ut benkske

Zeer geslaagde opening seizoen 2011-2012 Ut Benkse
Op 3 september heeft Ut Benske het seizoen sportief geopend op het sportveld.
Er waren 25 kinderen op de uitnodiging in gegaan om het seizoen te komen openen.
Omdat het weer zo mooi was waren er waterspellen en werd natuurlijk ook een vlag en medaille
geknutseld.
Er was een honkbalclinici verzorgt door de honkbalvereniging Royals uit Boxmeer/ Venray. Het was
erg leuk mede dankzij het prachtige weer.
Er werd overal fanatiek aan meegedaan.
Foto’s staan op de site

Gezocht

GEZOCHT

kandidaten voor schoolbestuur SKOV
Wil je een steentje bijdragen aan de school in je dorp en omgeving (Vierlingsbeek, Holthees, Maashees,
Overloon en Vortum Mullem)? We nodigen graag mensen uit voor twee posities in het bestuur van de
SKOV (Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek).
De stichting bestaat uit vijf basisscholen die zorg dragen voor stimulerend onderwijs voor in totaal
ongeveer 900 kinderen met 70 leerkrachten. Je rol als bestuurslid houdt in: mee toezicht houden op
stichtingsbreed en samenhangend school beleid, verder stimuleren van goed onderwijs en sparren met
directie over personeelsvraagstukken, financiën en onderwijs. De rol is toezicht houdend en niet
operationeel of uitvoerend. De voorkeur is voor mensen met minimaal hbo niveau en een avond per
maand tijd gedurende het schooljaar. Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek via email contact op met Nathalie Peeters (nats@telfort.nl).

Dag Plekkers maar vooral Plekkerinnekes,
Al sinds enkele jaren vind er in het Plekkersriek een vrolliebal plaats. Elk jaar weer een groot succes omdat
het met veel verve werd georganiseerd door de Vrolliebalcommissie.
Nu wil het geval dat deze commissie nog op zoek is naar enkele dames die deze avond mee willen
organiseren. Dus heb je zin om op zaterdag 11 februari een avond te organiseren waar heel vrouwelijk
Vortum-Mullem uit haar plaat kan gaan zonder de bemoeienissen van je mannelijke dorpsgenoten? Dan is
dit je kans !!!
Heb je interesse neem dan contact op met het carnavals bestuur.
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Kamp 2012 belangrijke informatie!!
Hallo allemaal,
We zijn de afgelopen weken weer druk bezig geweest om een leuke
kampplaats te vinden voor 2012.
Het is uiteindelijk venray geworden maar het is de 3de week van de
schoolvakantie geworden.
Dit is van 14 t/m 21 juli.
Noteer het alvast in de agenda.
De leiding

Beste inwoners van ons “Plekkersriek”.
10 december 2011 is het weer tijd voor het jaarlijks schlagerbal / liedjesavond.
Vorig jaar ging VGTumult er voor het tweede achtereenvolgende jaar met de 1e prijs vandoor met de
Schlager :"Jo Jo Jo Joris is onze prins", maar misschien is het nu tijd voor jullie liedje !!!
Geef je op bij Jan Hendriks (mail naar j.p.hendriks@home.nl )

De Boeren bruiloft commissie
AED Verplaatst naar gemeenschapshuus.

Omdat de Videobewaking bij het gemeenschapshuus nu operationeel is, is de AED vandaag verplaatst
naar de kast rechts naast de ingang van het gemeenschapshuus, zoals ook de bedoeling was bij
aanschaf.
De AED bevind zich achter de deur met de AED sticker.
We hopen dat iedereen dit levensrreddende middel met rust laat als het niet nodig is.
Ook UW leven kan er vanaf hangen!

Pronkzitting 2012
Plekkers en Plekkerinnekes,
de nieuwe Prins moet nog uit komen en toch zijn wij al weer druk bezig met de komende pronkzitting.
Het komende seizoen gaan we al weer de 31e pronkzitting tegemoet. Voor die avonden zijn we
natuurlijk nog op zoek naar Plekkers die willen meedoen. Als je een stukje hebt, of niks hebt, maar
toch graag wil meedoen, dan ben je van harte welkom op de 1e pzcie bijeenkomst die gehouden wordt
op vrijdag 4 november om half negen in café spoorzicht.
Hopelijk tot dan,
Namens de pzcie,
Peter van Bree
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Koninklijke Onderscheiding voor Piet van Kempen
Oud Vortum-Mullem'er Piet van Kempen heeft zondagmiddag aan het eind van de
jubileumvoorstelling van Kids in Music II een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. De 64-jarige
dirigent van van het Meuleveld Kinderkoor ontving de versierselen uit handen van Kees van Rooij.
Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Kempen heeft zich onder andere nadrukkelijke verdienstelijk gemaakt voor duizenden kinderen
van Basisschool Meuleveld, voor het Meuleveld Kinderkoor, de Koninklijke Harmonie van Horst in
het bijzonder voor de jeugd en voor de jeugdcarnaval. Hij was sinds 1971 de oprichter leider, coach,
dirigent en voorzitter van het Meuleveld Kinderkoor, dat momenteel ruim 100 leden kent. Van
Kempen heeft de algehele leiding van het optreden tijdens het jubileumconcert Kids in Music II.
Daarnaast is hij contactpersoon van de commissie PR van Kids in Music II.
Daarnaast was hij tot 1998 vrijwilliger bij de Koninklijke Harmonie Horst. Van Kempen heeft tien
jaar lang kinderen muziekles gegeven. In 1985 was hij mede-initiatiefnemer tot de oprichting van de
jeugdharmonie. Van 1988 tot 1998 was hij dirigent van de jeugdharmonie. Sinds 2009 is hij verder
begeleider van het muziekonderwijs op basisschool Meuleveld Horst. Van Kempen geeft blokfluitles
aan leerlingen van de bovenbouw.
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12-11-2011
14-11-2011
18-11-2011
20-11-2011
26-11-2011
16-12-2011
12-12-2011
14-21 juli 2012

cv De Plekkers: opgave jeugdraad
Dag van de mantelzorg
Bijeenkomst pronkzitting
Fanfare st.Conelius: concert
KBO: voorbereiden op dementie
KBO: Kienen
Intocht Sinterklaas
H.Vormsel
KBO: Kerstviering
KBO: Als het thuis moeilijk gaat
Kamp ‘t Benkske

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

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

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

