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Vieringen in de maand December 

 
 

Zondag 11 dec.  9.00 uur  m.m.v. kerkkoor 

                            Wilie en Sjef van Hout 

                            Overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim 

                            Jan en Bets Martens Brienen  

                            Cor en Riek de Haas Cox 

                            Jo de Haas 

                            Marga de Haas 

                            Bertus Jacobs                                                  

 

zaterdag 24 dec.  20.00 uur  nachtmis    

                            Jo Deenen en Gerry Deenen van Kempen. 

                            Jan Broeder gedachtenis    namens de buurt. 

                            fam. De Haas Martens    vanwege verjaardag. 

 

 

zondag 26 dec.  10.30 uur  gezinsviering 

                            Woord en communie viering     

                           Piet versleijen en Marie Versleijen v.d. Bosch 

                            Koos en Harrie v.d. Bosch 

                            Berta Janssen Martens    jaargedachtenis. 

                            Nelly Bernards Jakobs     jaargedachtenis. 

                            Fam. Bernards      gedachtenis. 

                            Fam. Jakobs      gedachtenis.  

                          

.. 

 

Vieringen januari:    8 jan. en 22 jan. 9.00 uur.  

 

 

                                

Beste parochianen, 

 

Voor opgave van Mis intenties, graag in de brievenbus 

van de kerk doen dan komt het in orde. 

 

Kerk bestuur Onze Lieve Vrouwe Parochie Boxmeer Sambeek Vortum-Mullem. 
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Beste Parochianen, 

Per 1 september was de spreekwoordelijke kogel door de kerk en zijn de voormalige 
parochies van Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem gefuseerd tot “Onze Lieve Vrouwen 
Parochie”. 

Per deze datum is het oude kerkbestuur van Vortum-Mullen zijnde, Maria Hendriks, Toon 
Gerrits, Herman van Bree en Tonny van Duren door het Bisdom ’s-Hertogenbosch 
ontslagen van hun taak. 

In het bestuur van “Onze Lieve Vrouwen Parochie” heeft onze dorps genoot Jacob 
Fleuren zitting genomen. 

Ter ondersteuning van Jacob zullen de voornoemde personen nog zoveel mogelijk samen 
met Jacob daar waar nodig of wenselijk is de werkzaamheden blijven uitvoeren. 

 “Onze Lieve Vrouwen Parochie” heeft ook een eigen Internet-site welke vanaf vandaag 
via het Tabblad  “Links” geselecteerd kan worden onder de naam : 

 “Onze Lieve Vrouwen Parochie – www.onzelievevrouwenparochie.nl”. 

Ik moet u er op wijzen dat van deze site alleen nog maar de homepage beschikbaar is en 
dat er nog het een en ander aan moet gebeuren voordat hij volledig in de lucht is. 

Voor algemene vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot het oude kerkbestuur, of 
Jacob Fleuren van het nieuwe kerkbestuur. 

Natuurlijk bent u op werkdagen van 09:00 tot 12:00 ook welkom op het secretariaat van 
onze Parochie “Het Parochiehuis” aan de “van Sasse van Ysseltstraat 8“ 5831 HD te 
Boxmeer. 

U kunt ook telefonisch contact opnemen (0485) 57 32 77 of een mail sturen 

(secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl). 

Rest mij als ex-vice voorzitter mede namens het voormalige kerkbestuur u te bedanken 
voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Een extra woord van dank aan alle vrijwilligers waarop wij altijd een beroep hebben 
kunnen doen. 

Ik hoop van harte en heb er het vertrouwen ook in dat de samenwerking binnen onze 
nieuwe “Onze Lieve Vrouwen Parochie” minstens zo inspirerend zal zijn als voorheen. 

 Verder wens ik het nieuwe bestuur, maar in het bijzonder Jacob Fleuren veel succes en 
wijsheid toe. 

 
Met vriendelijke groet, 

Tonny van Duren. 
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Hallo Ouders 

 

Kinderen zittend in groep 4 en allen die in aanmerking komen voor de 1ste communie, kunnen zich voor 

20 December 2011 opgeven bij: 

 

Jolanda Brienen 

Provincialeweg 11 

5827 AA Vortum-Mullem 

j.j.brienen@home.nl 

 

 

OPGAVE VOOR EERSTE COMMUNIE 2012 

(Pinksteren) 

 

Naam communicant: ………………………………………………………… 

 

E-mail adres : …………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst collecte 2011 Nederlandse Brandwonden Stichting 
 
In de week van 9 tot en met 15 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 
vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Vortum- Mullem gingen de 
collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 264,83 
opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk 
voor mensen met brandwonden voort te zetten 
 
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met 
tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak 
traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van 
brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, 
gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden 
Stichting helpt hen daarbij. 
 
Al 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet 
zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door 
onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte 
kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de 
plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle 
gevers in Vortum-Mullem voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’. 
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Wij zoeken vrijwilligers voor 

aandacht en zorg in de laatste levensfase thuis 

overdag en in de nacht 

 

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk biedt praktische hulp en 

ondersteuning, aan mensen die ernstig ziek zijn en thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving afscheid van 

het leven willen nemen. Ook is er aandacht voor mensen in de directe omgeving van de zieke. Dit kan 

overdag en/of ‘s nachts. 

Dit boeiende en dankbare werk wordt gedaan door vrijwilligers.  

Wij zijn op zoek naar vrouwen en mannen met levenservaring, een luisterend oor en het vermogen tot 

aanpassen. Ervaring in de zorg is niet nodig. 

Nieuwe vrijwilligers kunnen rekenen op een goede voorbereiding en zorgvuldige begeleiding.  

In februari 2012 start onze jaarlijkse serie bijeenkomsten om nieuwe 

vrijwilligers voor te bereiden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  

Bent U geïnteresseerd, heeft U vragen, of twijfelt U of U dit wel kunt, neem  dan eens contact met ons op.   

Ons telefoonnummer is: 0485 – 574289.  

www.vptzlandvancuijk.nl en www.vptz.nl  

Coördinatoren Lia v.d. Weijer en Yvonne van Esch 

 

 

 
 

 

 
 

 

Aanmelden peuters: 

 

Op ons peutercentrum zijn peuters welkom van 2 tot 4 

jaar. Heeft U interesse, loop dan gerust eens bij ons binnen. 

U kunt dan tevens een inschrijfformulier ophalen. Wij zijn iedere dinsdag en donderdag morgen aanwezig. 

Ons adres: Basisschool St.Anna, St.Cornelisstraat 14, Vortum-Mullem. 

Tel: 06 20902812 

Wij zijn aangesloten bij KOKOplus Boxmeer. 

Voor meer informatie zie website: www.kokoplus.nl 
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Secretariaat: Mia van Tol – Peters 
                     Boterbloem 28, 
                     5831 PC   Boxmeer 
                     E-mail:   famvantol@home.nl 
                     Bankrekening:   1343.29.112  
      KvK. nr. 40215505   

UITNODIGING  
Voor lezing en beeldverhaal  

van de Ilias en de Odyssee van Homeros 

woensdag 14 december 2012  

in het Kruisherenklooster in St. Agatha.  

Aanvang 19.30 uur. 
 

De twee meest bekende verhalen uit de Griekse mythologie zijn de Ilias en de Odyssee .  

Het zijn heldendichten die vertellen over de Grieks- Trojaanse Oorlog en over de wonderbaarlijke belevenissen 

van de Griekse held Odysseus, koning van Ithaca, en de hereniging met zijn echtgenote Penelope, tien jaar 

nadat de Grieken Troje verwoestten. 

 

Deze verhalen zijn eeuwenlang mondeling overgeleverd en opgetekend door de Griekse dichter Homeros die 

rond 800 voor Christus leefde. 

Zowel de Ilias als de Odyssee bestaan uit 24 boeken en elk boek telt zo’n 500 versregels. 

 

Na bestudering van klassieke mythologie heeft Anna Hendriks (afgestudeerd aan de Hogeschool voor de 

Kunsten  Arnhem) geprobeerd het wereldberoemde epos toegankelijk te verbeelden. Zij gebruikte een 

eeuwenoude methode en schilderde op papierrollen.  

Het resultaat - na 7 jaar arbeid - is een werk met een totale lengte van 100 meter, 56 centimeter breed. Zij heeft 

belangrijke momenten uit de Grieks- Trojaanse oorlog uitgebeeld, voorafgaand door gebeurtenissen die leidden 

tot de schaking van Helena door de Trojaanse prins Paris en de ondergang van Troje. Daarna volgen de 

omzwervingen en avonturen van Odysseus en zijn uiteindelijke thuiskomst. 

 

Op deze avond zal dit werk, “OORLOG EN THUISKOMST” tentoongesteld worden in de gang van klooster 

St. Agatha. Voorafgaand aan de bezichtiging zal Ger Daniels verhalen over de Ilias en de Odyssee enkele 

passages voordragen 

 

Wanneer u uw kennis over de Mythologie op een originele, unieke en verrassende wijze wilt verrijken, is dit dè 

avond. 

Wilt u a.u.b. de ingang bij het parkeerterrein gebruiken. 

Namens bestuur Historische Kring Land van Cuijk, 

Mia van Tol, secretaris 

 

N.B.: * Voor aanvang van de lezing én tijdens de pauze kunt u koffie of thee drinken. 

   Kosten € 1,-                                                          Graag met gepast geld betalen! 

 

Ook voor niet leden gratis toegang. 
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www.Vortum-Mullem.info 

 
Aftrap toneelseizoen.  

Za 26-10-2011 

Zondag 23 oktober was de aftrap van het nieuwe toneelseizoen. 

We begonnen met een echte Halloween party.  

Ook waren er twee jubilarissen n.l. Ligi Hermans 30 jaar lid en Veronique Verheijen 12.5 jaar lid, die 

op een zeer komische wijze gehuldigd werden. 

Bijna alle leden en nieuwe leden waren aanwezig en het was echt een moordavond, letterlijk en 

figuurlijk. 

We moesten namelijk met zijn allen een moord oplossen wat hilarische taferelen opleverden. 

Zo kon iedereen onder het spel in een ontspannen sfeer met elkaar kennis maken. 

Toen de daders bekend waren gemaakt en er nog een laatste drankje was genuttigd kon de avond 

worden afgesloten. 

Binnenkort gaan we beginnen met de leesavonden en repetities.  

Op woensdag 9 november staat de eerste repetitie geplant, een ieder die nog interesse heeft om zich bij 

ons aan te sluiten is welkom. 

Bel dan één van onze bestuursleden. 

Verder zijn er nog foto’s geplaatst in ons album. 

 

Met vriendelijke groet, Toneelvereniging Vortum-Mullem 

 
 

Het was wer moi!  
7-11-2011 

Plekkers en Plekkerinnekes, 

 

het spookte weer aardig in het Gemeenschapshuus afgelopen zaterdag, maar dat mocht de pret niet 

drukken! 

Degenen die er waren, zullen dit beamen, degenen die er niet waren, jammer, zorg dat je er volgend jaar 

wel bij bent. 

Het is te mooi om te laten schieten, zo'n spannende enerverende avond! 

Met als klap op de vuurpijl "unne neje Prins" en niet zomaar een, nee Prins Pedro dun Urste, samen met 

zijn Prinses Tiny en Adjudant Marijn, een prachtig stel.  

En wat niemand verwacht had, een Boerenpaar wonend aan het randje van het Plekkersriek, Suzanne en 

Theo Jakobs. 

Als we met dit stel niet een geweldige carnaval gaan beleven, dan weten wij als bestuur het niet meer. 

Pedro, Tiny, Marijn, Suzanne en Theo van harte gefeliciteerd, en vural veul schik de komende moande! 

 

En ik zou het bijna vergeten, maar afgelopen zaterdag kreeg onze kersverse Vorst Patrick zijn 

vuurdoop, en hij heeft het er geweldig vanaf gebracht. Zo'n avond presenteren is geen "eitje", maar dat 

vorstenpak zit hem als gegoten. 

Patrick, dat je het maar lang mag dragen! 

 

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die deze avond mede tot een succes heeft gemaakt, 

naast het personeel die voor de nodige natjes zorgden, de Bleu Wings voor de lekkere live-muziek en 

niet te vergeten onze vrienden van CV de Blauwe Bok uit Druten, die ondanks wat omzwervingen het 

Plekkersriek toch gevonden hebben. 

En  natuurlijk alle Plekkers en Plekkerinnen die er waren afgelopen zaterdag en dan natuurlijk onze 

dansgarde die onze kersverse Prins weer verraste met een prachtige gardedans!    

Last but not least VGTumult bedankt voor jullie nooit aflatende inzet en altijd geweldig sfeermakende 

muziek!   

Bestuur CV de Plekkers  
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Opgave VERRASSINGSBAL  
za 19-11-2011  

Plekkers en Plekkerinnekes, 

 

Onze dorstlustige hoogheid Prins Pedro dun Urste, same mit zien Prinses Tiny en Adjudant Marijn 

hebben inmiddels hun urste besluut genome en wel de invulling van ut verrassingsbal, en wor de 

hin gut, ja det is dus un verrassing. 

Mar umdet onze neje Prins zo watervlug is, is det verrasingsbal al op Vrijdag 25 November! 

En ut wurdt iets speciaals dit joar......... 

Iedereen die mit wil zal zich netjes op motte geve bej onze kersverse Vorst Patrick, en dit geldt vur 

zowel leje as niet leje van de Plekkers, en dus ok vur road van 11, dansgarde en VGTumult. 

Opgeve kunde doen via de mail, dus wilde mit stuur dan efkes un mailtje 

nor:  p.n.dinnesen@hotmail.com 

Zet d'r efkes bej det ge mit got en zet d'r ok owwe Naam, ow Adres en owwe geboortedatum bej, 

anders mugde nie mit. 

Ok motte zurge (mar det motte eigeluk altied) det ge dieje vrijdagoavend un identiteitsbewies bej 

ow het anders komde dor wer nie binne...... 

 

Ja ut is me wa, ut liekt wel of onze neje Prins op Audientie gut bej de Koningin, ut zuj zo mar 

kunne. 

 

Ut wurdt in ieder geval unne prachtige oavend dus gef ow eige snel op want vur ge ut wet zit de 

bus vol. 

 

Names ut Bestuur alvast unne geweldigen oavend!  

 

 

 

 

Slagwerkgroep bestaat 12 1/2 jaar  
vr 11-11-2011  

Weer muzikaal jubileum 

 

Als opvolger van de drumband, bestaat de Slagwerkgroep alweer 12,5 jaar. 

Dit jubileeum wordt gevierd op 12 mei 2012. 

De planning is dat het gebeurt middels een groot Promsconcert, waarbij de 

Slagwerkgroep het middelpunt is. 

Terug denkend aan het Promsconcert tijdens het fanfare Eeuwfeest, zit ik al bij 

voorbaat te genieten van wat komen gaat.  

 

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor deze feestelijke avond.  

Om alles in stijl aan te kleden, zijn we nu op zoek naar foto's van de afgelopen 

12,5 jaar.  

Heb je foto's die nog niet op de site staan? 

Stuur ze dan naar Lisette Martens. 

via de mail:lisettemartens@msn.com  

of doe ze in de bus: Sint-Hubertusstraat 37  

 

Namens de PR commissie; alvast bedankt! 
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Reorganisatie Oud Ijzer  
16-11-2011 

Veranderingen Oud Ijzer. 

 

De container voor oud ijzer staat voortaan bij Wim Derks v/d Ven, Langstraat 20a in Vortum-Mullem. 

Iedereen kan hier elke 2e zaterdag v/d maand zijn of haar oud ijzer brengen. 

De openingstijd om oud ijzer in te leveren is 09.30 - 12.00 uur. 

De opbrengst komt nog altijd ten goede van Fanfare St. Cornelius. 

 

 

Vomuzi verkoopt kerststerren en appels op 10 dec.  
zo 20-11-2011  

 

 
 

 

 

Uw kind op internet  
di 22-11-2011  

WORKSHOP Uw kind en social media 

 

 

Start Donderdag 15 december 2011 

Docent Marcel van Ewijk 

Tijd 19.30 - 21.30 uur 

Cursusprijs € 20,00 

Locatie ICT-plein Boxmeer 

 

• Inschrijven  

www.biblioplus.nl/inschrijfformulier?param1=WORKSHOP%20Uw%20kind%20en%20social%20media 

 

In deze workshop komen alle aspecten aan bod die u als ouder moet weten over de rol van de nieuwe media 

in het dagelijks leven van uw kind. Waar kunt u op letten, wat wordt er van u verwacht. Er is veel aandacht 

voor vragen en u krijgt tips en trucs die u direct kunt gebruiken. 
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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: 

 
 

 
26-11-2011 H.Vormsel 
10-12-2011     Vormuzi verkoopt kertsterren en appels 
16-12-2011 KBO: Kerstviering 
17-12-2011     Kerstconcert 
20-12-2011 Opgave 1e communie 
23-12-2011     Laatste dag kerstpakettenaktie 
12-05-2012    Slagwerkgroep bestaat 12 ½ jaar  
14-21 juli 2012   Kamp ‘t Benkske 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 


