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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. 

 

 
Vieringen in de maand April 

                                          . 

                                                 

Zondag      1 april          10.30 uur  woord en communie viering  10.30 uur  

                                         Gezinsviering palmpasen.                                                                                           

                                         

 

Vrijdag    6 april          19.00 uur  goede vrijdag viering. 

  

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

                                           Wilie en Sjef van Hout. 

                                          overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 

                                          Jo Deenen     v.w. verjaardag  

                                          Gerry Deenen van Kempen. 

 

Zondag   22 april      9.00 uur  m.m.v. kerkkoor. 

 

                                     

Vieringen in mei:    

13 mei en 27 mei [eerste communie 12.30 uur] 

 

 

        

 

 

                        

 
 
 
 
 
 

Kinderhulp-collecte: omdat meedoen telt! 
 
Het Nationaal fonds kinderhulp helpt al meer dan 50 jaar 
kinderen met minder kansen. Kinderen die vaak door 
geldgebrek buitenspel staan. 
Wanneer je opgroeit in een jeugdzorginstelling of een gezin met 
financiële problemen, is een onbezorgde jeugd alles behalve 
vanzelfsprekend. 

Net als de leuke dingen die kleur geven aan een kinderleven. 
Terwijl je als kind niets liever wil dan er gewoon bijhoren en meedoen met je vrienden en 
klasgenoten. Om dit mogelijk te kunnen maken, doet kinderhulp van 22 tot en met 28 
april een beroep op uw vrijgevigheid. Laat alle kinderen meedoen en geef aan de 
collectant! 
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K.B.O.  Nieuws 
 
 
Bestuur en leden van de KBO 
  

Allereerst Henk van harte proficiat met je benoeming tot secretaris van onze vereniging . In de 
periode dat je hebt gefunctioneerd als waarnemend secretaris , heb je getoond dat je dit werk 
met  heel veel plezier doet . Heel belangrijk voor een bestuursfunctie. 
Dan veel waardering voor Corry van Raay .Als je op deze leeftijd nog zulk een functie als 
voorzitter aanneemt , getuigd van een grote saamhorigheid .Onze complimenten hiervoor . 
Dan ook nog een felicitatie voor het nieuwe bestuurslid Arie van Bree .Heel goed dat het bestuur 
aangevuld wordt met een jonger lid . 
Verder wensen wij het bestuur veel wijsheid toe ,en succes met hun inzet tot groei en bloei van de 
KBO 

Dan willen wij het bestuur danken voor de fijne manier van samenwerken , en u leden voor het 
gestelde vertrouwen  
 
Met vriendelijke groet  
Diny v d Poel en Piet Ebben 

 
Tijdens de jaarvergadering is ons bestuur weer voltallig en bestaat uit: 
 
Voorzitter      Corry van  Raay 
                      Veerweg 1b 5827 AD 
                      Vortum Mullem  telefoon  0485 571958 
 
Secretaris      Henk Broeren 
                      St. Hubertusstraat 9  5827 BK 
                      Vortum Mullem  telefoon 0485 575818 
 
Penningmeester  Jo van der Horst 
                           St. Cornellisstraat 26  5827 AL 
                           Vortum Mullem  telefoon 0485 575055 
 
Bestuurslid        Riek Brienen 
                          Provincialeweg 9 a  5827  AA 
                          Vortum Mullem    telefoon 0485 571827 
 
Bestuurslid       Arie van Bree 
                         Steeg 6      5827 AE 
                         Vortum Mullem     telefoon  0285 573183 
 
Heb je vragen en of opmerkingen neem dan contact op met een van de bestuursleden. 
 

 

Kienen 

 

Vrijdag 13 April is het weer kienen in Vortum Mullem 

Aanvang 14.00 uur in het Gemeenschapshus  
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Vrijdag 25 Mei is het ook kienen 

We hopen op een grote opkomst en wensen allen een gezellige middag 

 

Tevens wil ik u aandacht vragen voor de Brabantse dag 22 mei in het Philips Stadion 

Eindhoven Hier kan men van 10.00 uur tot 17.00 uur genieten van o.a. dansgroepen,koren en 

orkesten zing mee met Albert West men kan op de foto met Rene en Willy van de Kerkhot 

en nog veel meer. De toegang is gratis opgave via www.kbo-brabant.nl 
          

 

          

 

 

 

 

Veilig en vrij op de scootmobiel  

Mensen zo lang mogelijk mobiel houden. Maar wel op een 

veilige manier. Dat is het doel van de scootmobielcursus. De 

SWOGB en GBB Boxmeer gaan een cursus voor 

scootmobielgebruikers organiseren. 

 

“Met deze cursus willen de beide organisaties de verkeersveiligheid van de scootmobielgebruikers 

en andere verkeersdeelnemers verbeteren”. Tevens willen zij zo voorkomen dat een kostbaar 

vervoermiddel als de scootmobiel ongebruikt in de gang of schuur blijft staan.  

Theorie en praktijk 

De scootmobielcursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte vindt 

plaats op 8 mei van 09.00 – 12.00 uur in cultureel centrum de Weijer. In het theoriegedeelte 

komen de verkeersregels en verkeerstekens aan bod. Speciale aandacht is er voor de 

verkeersregels die gelden voor scootmobielgebruikers. Het praktijkdeel bestaat uit een 

rijvaardigheidsrit op een speciaal hiervoor uitgezet parcours in het centrum en start en eindigt in 

het Weijerpak. De bestuurders oefenen hier in kleine groepjes met stoepje op- en afrijden, 

hellingproeven, in de spiegels kijken en andere vaardigheidsoefeningen. Alle deelnemers die 

beide onderdelen met goed gevolg afleggen, ontvangen een scootmobielcertificaat. . 

 

Veilige verkeersdeelname ouderen 

In het verkeer zijn ouderen meer dan gemiddeld betrokken bij letselongevallen. Dat soms de 

drempel om aan het verkeer deel te nemen zo hoog is dat zij sociaal-maatschappelijk minder 

betrokken raken. De provincie stimuleert verkeersveilige verkeersdeelname en besteedt al een 

aantal jaren extra aandacht aan senioren in het verkeer. Dit heeft onder meer geleid tot het 

houden van de mobiliteitsdagen. Veilig en Vrij op weg in het verkeer is een voorbeeldenboek voor 

projecten van ouderen en is tijdens de trainingsdagen verkrijgbaar. Ook daarin staat de 

scootmobiele training opgenomen. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Inschrijven en informatie voor beide dagen uiterlijk voor 15 april:  

Per mail jan.spee@ziggo.nl of per telefoon:0478 – 631233 /06-18561360 
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NIEUWS VAN FANFARE ST. CORNELIUS. 
 
 
 
 
OPLEIDINGSORKEST NAAR BOXMEER. 
 
Na een geslaagd uitstapje naar de Efteling staat voor de 
muzikanten van het opleidingsorkest van fanfare St. Cornelius 

alweer het volgende optreden gepland. Op zondag 1 april wordt er namelijk een concert 
verzorgt samen met het opleidingsorkest van de Boxmeersche Harmonie. Dit 
uitwisselingsconcert begint om 16.00 uur en wordt gehouden in de foyer van hotel 
Riche. 
 
SOLISTENCONCOURS. 
 
Op zondag 15 april is het weer tijd voor het jaarlijkse solistenconcours. De blokfluiters, 
leerlingen van de fanfare en leden van de fanfare strijden ook dit jaar weer voor de 
felbegeerde wisseltrofee. Ook zal dit jaar weer de sectiewedstrijd worden georganiseerd. 
’n Sectie is een groep van de dezelfde instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan de groep 
saxofoons. De muzikanten hoeven echter niet op hun eigen instrument te spelen, als ze 
er maar voor zorgen dat ze verrassend uit de hoek komen en het publiek vermaken. Voor 
de sectie die dit het beste doet ligt het felbegeerde fanfarespeldje klaar. Het 
solistenconcours wordt georganiseerd in “’t Gemeenschapshuus” . 
 
DRUMNIGHT. 
 
Het kan u niet zijn ontgaan. De media heeft er al volop aandacht aan besteed, 
DRUMNIGHT. Op 12 mei wordt dit georganiseerd en het belooft ’n spektakel te worden. 
Een theatershow zoals nog nooit is vertoont op amateurniveau. Ritmiek, zang, dans, 
show, humor, alles bevat deze show. Dus koop ’n kaartje en laat u verrassen door: 
DRUMNIGHT. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij Ton en Tiny van Bree, Steeg 7. 
Wel ’n kleine rectificatie: de aanvang is niet om 19.30 uur maar om 20.00 uur. Om 
19.30 uur gaat de zaal open. 
 
VERRASSING. 
 
Het jeugdbestuur van fanfare St. Cornelius heeft voor het opleidingsorkest nog een 
verrassingsoptreden in petto. En om het een verrassing te laten, gaan we nu dus niet 
verklappen waar dat is. Het enigste wat we vermelden is dat het verrassingsoptreden op 
20 mei is. 
 
CONCOURS. 
 
Misschien heeft u er al iets over gehoord, maar in november van dit jaar zal de fanfare 
weer deelnemen aan het bondsconcours in Veldhoven. We houden u op de hoogte. 
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                            Lammetjesdag op Tweede Paasdag: 

De Schutkooi opent haar deur en viert de lente! 
 

 

U herinnert zich vast nog wel die boer uit de televisiereclame die op z’n berg voor zich uit 
zit te turen. Hij hoedt lusteloos zijn koeien totdat hij opeens de eerste sneeuwvlokjes 
omlaag ziet dwarrelen. Dan schiet hij omhoog, rent naar de kapper om zich krullen aan 
te meten, verruilt zijn boerenkloffie voor een flitsend skipak en gooit de deur van de 
après-skibar open. Uit volle borst roept hij: ‘Biertje!’ 
Dit gevoel kwam bij ons ook een beetje boven bij de eerste lentekriebels. Niet dat we de 
hele winter voor ons uit hebben zitten staren, maar na een jaar lang bouwen en sjouwen 
is het toch spannend nu de zon op ons terras begint te schijnen.  
 
Op 9 april, Tweede Paasdag, slaan we de deur dit seizoen voor het eerst open! U bent 
vanaf 11 uur van harte welkom voor koffie met vlaai, een stukje vlees van eigen koe, een 
glaasje fris of een pilsje, of een heerlijk ijsje. Groot en klein kan zich vermaken bij de 
diverse kraampjes en activiteiten en in het nieuwe Avonturenbos, dat om 12 uur 
geopend wordt met een eierzoekwedstrijd.  
Om half 2 vieren ook de koeien feest: dan mogen ze voor het eerst de wei weer in. Een 
schouwspel dat de moeite waard is!  
 
In de winter zijn ook De Wereldboom en Time-out;natuurlijk! bij De Schutkooi 
neergestreken. De Wereldboom is opgericht door kinderboekenschrijfster Monique van 
der Zanden en geeft aan kinderen de ruimte voor fantasie door middel van 
kinderboeken, avontuurlijk spel en creativiteit. Kinderen ontdekken hun wereld door te 
spelen en te ervaren. Time-out;natuurlijk helpt volwassenen te ontspannen in de natuur, 
o.a. door mee te lopen met de schaapskudde die op Lammetjesdag aanwezig zal zijn. Wie 
wil, kan ook mee vlechten aan een levende wilgenhut. 
Schutkooi, Wereldboom en Time-out sluiten goed bij elkaar aan en werken graag samen 
op het mooiste plekje van Boxmeer.  
 
Na 9 april is De Schutkooi iedere vrijdag en zondag open tot oktober. U kunt er behalve 
wat drinken, ook soep of een gebakken ei eten. Het Avonturenbos is vrij toegankelijk om 
in te spelen. Om kinderen bewust te maken van het feit dat ons eten niet in de 
supermarkt groeit, mogen ze voor hun omeletje de eieren eerst van het erf halen.  
Op de zondagen bedienen we u zelf. Op de vrijdagen wordt u bediend door mensen met 
een beperking, begeleid door De Lindehof in Wanssum. Dit hopen we nog gedurende het 
seizoen met een aantal dagen uit te breiden.  
 
Graag tot ziens op 9 april! 
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Professional Organizer in Vierlingsbeek. 

Mijn naam is Monique van den Hoogen en ik ben Professional 

Organizer.  

 

Een Professional Organizer, wat is dat? 

Het werk van een Professional Organizer (ook wel opruimcoach 

genoemd) is nog vrij onbekend in Nederland en zeker in deze regio. 

Misschien heeft u ooit het programma “Mijn leven in puin”  gezien (dinsdags, RTL 4)?  

Hierin helpt een Professional Organizer mensen, die door een dwangmatige verzameldrang heel veel spullen 

in huis gespaard hebben. Zoveel spullen, dat zij er zelf niet prettig meer kunnen wonen. 

Dit zijn extreme gevallen, maar een Professional Organizer kan in veel meer situaties hulp bieden. 

 

Wat doet een Professional Organizer dan zoal? 

Een Professional Organizer helpt particulieren en bedrijven om woon- en werkruimtes, administraties of 

archieven praktisch in te richten. 

 

Denkt u daarbij aan: 

• hulp bij het ordenen van uw post en administratie, zodat u belangrijk papierwerk direct vindt als u 

• het nodig heeft (bijvoorbeeld voor betalingen of de aangifte inkomstenbelasting); 

• hulp bij het opruimen van uw huis (of het huis van een overleden dierbare); 

• hulp bij (het voorbereiden van) een verhuizing; 

• digitale bestanden en/of foto’s in uw computer ordenen; 

• hulp aan u, of uw medewerker(-s), bij het inrichten, en in stand houden, van een overzichtelijke 

     werkplek; 

• enz. enz. 

 

Het eindresultaat hoeft echt geen toonzaal te zijn, maar een huis waar u met plezier en rust kunt wonen of 

een kantoor, magazijn of archief waarin efficiënt gewerkt kan worden.  

 

Een opgeruimde omgeving geeft een opgeruimd hoofd! 

 

Een Professional Organizer werkt zeer discreet, alles wordt uiterst vertrouwelijk behandeld! 

 

Bent u n.a.v. dit artikel benieuwd of ik iets voor u kan betekenen? Vraag nu vrijblijvend en kosteloos een 

kennismakingsgesprek aan of neem eens een kijkje op de website www.ge-schikt.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Monique van den Hoogen 

Telefoon: 06-83 35 09 93 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Carnaval 2012 zit er weer op!  

do 23-02-2012  

Plekkers en Plekkerinnekes, 
 
namens het bestuur van CV de Plekkers allemaal hartstikke bedankt voor jullie 
aanwezigheid tijdens alle activiteiten met Carnaval! Ut was wer moi! En dat kon 
natuurlijk alleen met jullie aanwezigheid. Ook willen wij Prins Gijs I met gevolg, 
Prins Pedro I met gevolg en ons boerenpaar Suzanne en Theo bedanken voor hun 
tomeloze inzet in het afgelopen seizoen. 
Met zulke voorgangers kan de carnaval in het Plekkersriek natuurlijk niet kapot! 
Verder alle vrijwilligers zowel uit de vereniging als buiten de vereniging, heel erg 
fijn dat jullie je weer belangeloos in hebben willen zetten, om het nog maar weer 
eens aan te halen: waar een klein durpke, groot in kan zijn! 
Geniet nog af en toe na, met alle foto's in de verschillende albums, en mocht U 
nog suggesties, op- of aanmerkingen hebben, laat het ons weten, middels het 
gastenboek of de verenigingsmail: secretariaat.cvdeplekkers@vortum-
mullem.info . 
Zodat we ook volgend seizoen weer een mooie carnaval kunnen organiseren. 
 
Plekkers en Plekkerinnekes, nogmaals hartstikke bedankt! 
 
Ps. De foto's van de boerenbruiloft en 't kriemelbal zijn nu ook te bewonderen in 
ons fotoalbum. 
 
Bestuur CV de Plekkers  

 
 
 
 
Opleidingsorkest naar De Efteling  

za 25-02-2012  

Opleidingsorkest naar De Efteling 
 
Op 10 maart a.s. gaat het Opleidingsorkest van Fanfare Sint 
Cornelius voor 2 concerten naar De Efteling. 
Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van het park, zullen 
er het hele seizoen optredens van muziekgezelschappen plaats 
vinden. 
Dankzij het bestuur van het Opleidingsorkest is het gelukt om 
ook een plaatsje te bemachtigen voor ons orkest. 
Het Opleidingsorkest zal er 2 concerten van een uur geven 

o.l.v. Frank van Wely. 
Naast deze 2 concerten is er natuurlijk volop gelegenheid voor de leden om het 
park in te gaan. 
Het belooft dan ook een prachtige dag te worden en een hoogtepunt in het 
bestaan van het orkest.  
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Meivakantie 2012 = Koninginnedag 2012!  

ma 27-02-2012  

Het weekend voor de meivakantie staan er super 
toffe activiteiten gepland! 
 
Zoals eerder aangekondigd door het 
oranjecomité willen we deze dagen gebruiken om 
hutten te bouwen met de kinderen.  
Maar we hebben onze krachten nu gebundeld 
met stichting Jeugdhuis. 
Hierdoor kunnen we nóg meer activiteiten 
bieden. Zo willen we op zaterdagmiddag 28 april 

beginnen om vervolgens op Koninginnedag spectaculair eindigen.  
 
 
 
Dit is alleen mogelijk met zoveel mogelijk deelnemende kinderen!!! 
Dus houdt deze data vrij! 
Verdere informatie volgt t.z.t. 
 
Namens stichting jeugdhuis en het oranjecomité  
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Met dank aan de sponsoren van Vortum-Mullem.info  
en het Dorpsblad: 
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H 
 Agenda   Vortum  -  Mullem Colofon 

 Het dorpsblad is een gratis 

 uitgave van de Stichting 

 Dorpsraad VortumMullem  

 en verschijnt 12 maal  

 per jaar. 
 

  Redactie Dorpsblad: 

  - Marjan Jakobs 

    St.Hubertusstraat 27 

    Tel. : 0485-571097 

  - Maria v. Duren 

    St.Hubertusstraat 4 

    Tel. : 0485-576428 

 

Wekelijks: 

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 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
09-04-2012   11.00u Lammetjesdag in de schutskooi 
13-04-2012   14.00u KBO: Kienen 
15-04-2012     Fanfare st.cornelius: Solistenconcours 
21/22-04-2012   KBO: Senioren toneelgroep 
22/28-04         Collecte kinderhulp 
29/30-04-2012  Bouwactiviteiten koninginnedag 
10-05-2012    KBO: Bustocht 
12-05-2012 Slagwerkgroep bestaat 12 ½ jaar 
20-05-2012     verassingsuitje opleidingsorkest 
22-05-2012     10.00u KBO: brabantse dag 
5-05-2012    14.00u KBO: kienen 
02-06-2012     KBO: Fietstocht 
14-21 juli 2012   Kamp ‘t Benkske 

 
 
 
 
 

 


