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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 Mei 

                                          

 

Zondag 13 mei  9.00 uur   m.m.v. kerkkoor.                                   

                                     overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim.                                   

                                      Wilie en Sjef van Hout. 

                                      Overl. fam. Thelosen Barten. 

                                      Harrie Zegers en  

Frieda Zegers Koppes ter gedachtenis.  

 

 

Zondag   27 mei        12.30 uur eerste communieviering 12.30 

                                   Jan Broeder en Mien Broeder Stevens en zoon Piet. 

                                   Hendrikus van Well en Jacoba v.d. Zanden. 

                                   alle overleden leden fam. van Well van den Hurk.  

                                    

Vieringen in juni:         

10 juni  9.00 uur  

24 juni  9.00 uur. 

 

 
 

ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE 
 

 

De opbrengst van de vastenakte 2012 bedroeg  €  550,73 

Hiervoor onze hartelijke dank, ook voor de collectanten, 

zonder hun steun was dit bedrag niet gehaald. 

 

Vastenaktie 2012 

Maal nog eens om Mali 
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BEZOEK EZELGASTERIJ  Groeningen 
 
Donderdag 3 mei  
 
KBO Vierlingsbeek/Groeningen gaat in samenwerking met Zonnebloem, Steunpunt Merlet en 
Stichting Welzijn Ouderen (SWOGB) met de gasten van Steunpunt Merlet en verdere 
belangstellende senioren uit onze dorpen een bezoek brengen aan de ezelgasterij in Groeningen.  
We gaan er van uit dat het dan mooi weer is en dat wij de belangstellenden, mee kunnen nemen, 
ook senioren in hun rolstoel.  
Wij vertrekken vanaf Steunpunt Merlet om 13.30 uur.  
Hoort u niet bij de gasten van het Steunpunt maar wilt u graag mee met uw eigen rolstoel, of wilt u 
voor die middag graag een rolstoel huren om zo toch mee te kunnen, geef u dan tijdig op. U wordt 
dan thuis opgehaald. Natuurlijk zijn alle 55 plussers van harte welkom om mee te wandelen.  
U kunt natuurlijk ook met eigen vervoer naar Groeningen gaan. U wordt dan om 14.00 uur verwacht 
en dient dan via de Passtraat te gaan waar u de auto of fiets kunt parkeren. Eigen bijdrage voor 
koffie met muffin € 2,--. 
Graag weten wij als organisatie voor die middag met hoeveel deelnemers en rolstoelers wij zullen 
zijn. Daarom vragen wij u om vooraf aan te melden. 
 
Opgeven en informatie inwinnen  kan tot woensdag 25 april bij: 
Secretariaat KBO Vierlingsbeek/Groeningen 
Maria Rouwens 
Laurentiusstraat 23 tel. 0478 – 631919 
 
Steunpunt Merlet 
Coördinator: Marieke Nab 
op dinsdag en donderdag 
tel. 0478 – 632322 
Vierlingsbeek 
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  K.B.O.       Vortum-Mullem 

 
 

Zaterdag 2 juni: Senioren komen kijken bij de buren 
 

De seniorenverenigingen in de Gemeente Boxmeer werken steeds meer samen. Niet alleen 

voor inspraak en belangenbehartiging bij de gemeente, maar ook om voor de ouderen in alle 

kernen allerlei activiteiten te organiseren. Op zaterdag 2 juni kunt u in de kernen van 

‘Boxmeer Zuid’ – Vortum-Mullem, Groeningen-Vierlingsbeek, Overloon, Maashees, 

Holthees en Smakt – kijken wat er zoal voor mogelijkheden zijn. Bovendien zijn er 

optredens en exposites zoals badminton en koersbal in Maashees, jeu de boules in 

Vierlingsbeek, barakken, darten en sjoelen in Holthees, tentoonstelling van de 

speelgoedcollectie van Piet Winkelmolen in Vortum-Mullem en in Overloon optredens van 

de volksdans- en coutrydansgroepen, expositie van oude werktuigen en gereedschappen. 

Ouderenkoor de Laatbloeiers zal in alle kernen krakers van vroeger ten gehore brengen.  

En heeft u al de prachtige fietspaden in de gemeente beproefd? Langs de Maas of door de 

Overloonse en Stevensbeekse bossen? Een rondje langs alle zuidelijke kernen is ongeveer 

dertig kilometer lang. Natuurlijk kunt u ook naar eigen goeddunken een stukje overslaan, of 

de auto pakken. 

Alle vijftigplussers uit de hele gemeente Boxmeer zijn van harte welkom. U kunt starten 

wanneer u wilt, in Vortum en Overloon vanuit het Gemeenschapshuis, in Vierlingsbeek 

vanuit de Joffershof, in Maashees vanuit Plein 27 en in Holthees vanuit ’t Trefpunt. Daar 

krijgt u een routebeschrijving en informatie over de plaatselijke activiteiten. Koffie en vlaai 

is beschikbaar. De dag duurt van 10:00 tot 17:00 uur. Als u fietst, rij dan met de klok mee 

langs de fietspaden (Vortum-Vierlingsbeek-Maashees-Holthees-Overloon-Vortum). 

Dus: Kom eens kijken bij de buren en maak er een gezellige dag van!  

 

Fietstocht 

 

De K.B.O. afdelingen van de oude gemeente Vielingsbeek hebben een fietstocht 

uitgeschreven voor Zaterdag 2 Juni . Het is de bedoeling dat we op deze dag een tocht 

maken waar bij alle dorpen worden aangedaan. Elke afdeling zal zich promoten door middel 

van een kleine demonstratie .Meer informatie  in dit blad  

 

TONEELLIEFHEBBERS opgelet 

 

Op zaterdag 21 april en zondag 22 april 2012 is het weer zover. Kom genieten en 

ontspannen  van het toneelspel dat wordt opgevoerd door de senioren toneelgroepen van het 

Land van Cuijk .Het worden leuke en gezellige dagen met veel humor. Iedereen van alle 

leeftijden wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken. Zowel voor jong als oud zijn dit 

ludieke dagen met de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te genieten van de 

toneelstukken. 

De toneeldagen vinden plaats in Het Wapen van Wanroij. 

Op zaterdag treden op 14. uur Haps om 15.00 uur Wilbertoord . 
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Op zondag 10.00 uur Rijkevoort 11.00 uur Wanroij 14.00 uur Vianen. 

 

De entree is gratis. 

 

Kienen 

 

Vrijdag 25 mei is er weer kienen aanvang 14.00 uur in het Gemeenschapshus . 

 

 
 

 
Secretariaat: Mia van Tol – Peters 
                     Boterbloem 28, 
                     5831 PC   Boxmeer 
                     E-mail:   famvantol@home.nl 
                     Bankrekening:   1343.29.112  
      KvK. nr. 40215505   
 

Uitnodiging voor de lezing 
“Grenzen van het Land van Cuijk aan Brabantia en Geldria” 

De lezing wordt gehouden op 26 april in “Het wapen van Wanroij” 
Aanvang 20.00 uur 

 
Momenteel is er in opdracht van de gemeenten Venraij, St. Anthonis en Boxmeer een 
projectplan opgezet om de grenspalen tussen het Land van Cuijk en het Land van Kessel 
(Venraij) opnieuw te plaatsen. 
Dit zijn de grenspalen die de grens met het Land van Cuijk markeren vanaf de Vredepaal 
tot aan de Maas bij Geysteren. 
 
De lezing van deze avond speelt hierop in dmv de rol van de grenspalen tussen de 
gemeenten Bakel en Gemert waar de Bunthorst Paal (kuil) grenst aan Oploo. 
Vervolgens de grenspalen tussen Het Land van Cuijk, Brabantia en Geldria toen de 
grens gevormd is tussen het huidige Limburg en Brabant in 1716. 
Maar ook de “Cuijkse” grenspalen Springelbeek Paal, Vredepaal en De Loeff paal 
speelden hierbij een belangrijke rol. De Loeffpaal was als een “vierkant omset met aerde” 
ingetekend op de landkaart die gemaakt werd bij het opstellen van het Tractaat uit 1716 
dat alles beschreef omtrent de grenzen. 
 
De heren Bernhard Ploegmakers en Ludo A.H. Boeije hopen dat door deze lezing extra 
gegevens boven tafel komen en dat het voor anderen een aanleiding kan zijn om zich in 
deze materie te verdiepen. 
Tevens willen ze nog een klein onderzoekje doen om mogelijk meer “noordelijkere” 
grenspaalplaatsen uit te zoeken. 
  
Deze lezing wordt georganiseerd ism Wanrodes Heem. 
De lezing is vrij toegankelijk, ook voor niet leden. 
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DE KONINGSLOPER 2012 

 
19 en 20 mei 

 
Het programma van de Koningsloper 2012 is bekend! 

De Koningsloper 2012 vindt plaats in het weekeinde van 19 en 20 mei 

en speelt zich af in het Koningskerkje zelf 

en het Park aan de Spoorstraat tussen Huis ter Maas 

en de nieuwbouw Merletgaarde. 

 

De Koningsloper 2012 wordt georganiseerd door het Koningskerkje i.s.m. Harmonie de Herleving en Bibliobeek en staat voor 

een creatief en verrassend evenement met muziek, dans, theater en kunst. Het thema van dit jaar draait om dromen … ! 

 

PROGRAMMA PODIUM PARKJE 

 

Zaterdag 19 mei 

16.00 uur Jeugdband New Generation 

17.00 uur Kleuterstreetdance o.l.v. Janice Dael 

17.30 uur Jeugdband Alter Ego 

18.30 uur Kleuterstreetdance o.l.v. Janice Dael 

19.00 uur Cultuurkidz presenteert het toneelstuk “Het ministerie van dromen”. 

uitgevoerd door kinderen uit Vierlingsbeek en Groeningen, 

m.m.v. het Jeugdorkest, ZEV Light, ZEV Ultra Light, de Gilde en de        Dansmariekes.  

20.30 uur Jeugdband New Generation 

21.30 uur Smartlappenkoor Van Heure Zinge 

o.l.v. Frenk van Aggelen 

22.30 uur Jeugdband Alter Ego 

 

Zondag 20 mei 

11.00 uur Lenteconcert door Harmonie De Herleving 

o.l.v. Eric Roefs 

harmoniewerken en bewerkte pop- en filmmuziek 

14.00 uur Djembé band “Djouba-Dofola” 

o.l.v. Dorothy Prinssen 

14.30 uur Hofkapel “Dè Stutter Nie” 

gezellige muzikale mópkes ! 

15.30 uur Djembé band “Djouba-Dofola” 

16.00 uur Hofkapel “Dè Stutter Nie” 

18.00 uur Afsluiting 

 

PROGRAMMA KUNST IN PARKJE EN KONINGSKERKJE 

 

Onderstaande kunstenaars zullen hun eigen werken exposeren in het parkje aan de Spoorstraat. Bovendien wordt het 

Koningskerkje omgetoverd volgens het thema van deze Koningsloper. Hier zullen de kunstenaars hun eigen droom presenteren. 

Het Koningskerkje is open zaterdag van 15.00 tot 19.00 uur en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. 

 
YVETTE AHSMANN  beeldend kunstenaar  KRISTIANNE TUMMERS  beeldend kunstenaar 
DE BEVERS    beeldend kunstenaar  MARIJKE VAN BERGEN           schrijfster/ theater 
ANJA STRAATMAN   viltkunstenares   PETER SCHOOFS   kunstschilder  
INEKE CORSTIAANS   keramiste   FRANK LINDNER   glaskunstenaar 
TONNY EBBEN  beeldend kunstenaar  MADELON KLIPPERT   architect / kunstenaar 
HILDE VAN GEND   kunstschilderes   JEANNE ERMERS  kunstschilderes 
De opzet van de Koningsloper is om samen een mooi cultureel evenement te organiseren en tevens financiële middelen te werven 

voor Harmonie De Herleving en Bibliobeek. 

Vele vrijwilligers brengen deze Konings-loper tot stand ! 

 

 

Organisatie De Koningsloper 

Koningskerkje 

Spoorstr 17  Vierlingsbeek  
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www.Vortum-Mullem.info 

 

                        

Schoolfruit  
ma 26-03-2012  

 
Helaas is deze week (week 13) de laatste week dat de kinderen fruit 
krijgen op school op woensdag, donderdag en vrijdag. Vanaf april 
mogen alle kinderen zelf weer hun eigen fruit mee naar school 
brengen. Zoals U weet mogen de kinderen alleen fruit/groenten of een 

boterham meebrengen en geen koek of 
snoep                                                                                          . 

 

Woonwensenonderzoek Land van Cuijk  
wo 28-03-2012  

De 5 gemeenten in het Land van Cuijk zijn gestart met een woonwensenonderzoek. 
Hierdoor willen zij inzicht krijgen in wensen en verlangens van huidige en toekomstige 
bewoners van onze streek.  
Met de uitkomsten van dit onderzoek willen de gemeenten er voor zorgen dat de 
woningmarkt in onze regio beter aansluit op de toekomstige woonwensen van inwoners. 
Daar heeft iedereen immers baat bij of kan dat hebben! 
 
Er is deze week huis-aan-huis, in onze regio tegelijk met het Boxmeers Weekblad, een 
brief bezorgd waarin de inwoners wordt gevraagd om via internet een enquête in te 
vullen. Die uitnodiging is gericht aan de hoofdbewoner van het huishouden maar ook aan 
(eventueel) inwonende kinderen van 16 jaar en ouder. 
Het is namelijk belangrijk dat de gemeente, en niet alleen in Boxmeer maar ook in de 
regio, een beeld hebben waar we bij toekomstige bouwprojecten de nadruk op moeten 
leggen. Het zal er toe moeten leiden dat onze gemeente, en onze regio, een 
aantrekkelijke plek blijft om te blijven of te komen wonen. 
 
Wat is de bedoeling? 
Op de website www.woneninlvc.nl vindt u twee vragenlijsten. Eén vragenlijst voor de 
hoofdbewoner van het huishouden (degene aan wie de gemeentelijke belastingaanslag 
wordt gericht) en één vragenlijst voor eventuele inwonende kinderen van 16 jaar en 
ouder. De vragenlijst voor de hoofdbewoner kan slechts één keer per adres worden 
ingevuld. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. U heeft tot 10 april 
2012 de gelegenheid om aan dit onderzoek deel te nemen. In juli 2012 worden de 
resultaten via de websites van de vijf gemeenten teruggekoppeld. Uw gegevens worden 
uiteraard vertrouwelijk behandeld.  
 
Omdat de Gemeente hiermee voorbij gaat aan de inwoners zonder internet vragen we u 
eenieder dit deze vragenlijst wil invullen, en geen internet heeft, te helpen.  

 
 

Inbraak Sint Cornelisstraat  
wo 28-03-2012  

Op zaterdag 24 maart 2012 tussen 17:30 en zondag 00:05 uur is er ingebroken in de 
Sint Cornelisstraat 1. 
Mogelijk heeft u rond deze tijd verdachte situaties, auto's of personen gezien. 
Mocht dit zo zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de politie te Boxmeer, 
team boxmeer. via tel. 0900-8844 
Namens de gedupeerden en de politie, bedankt voor uw medewerking. 
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Weekendje groep 1,2 en 3  
za 31-03-2012  

 
Helaas het weekendje voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 is al weer voorbij, maar wat 
hebben we het gezellig gehad met z’n alle. 
Om 12:00 uur kwamen de kinderen aan bij ut Benkske, meteen werden alle luchtbedden 
opgepompt en de andere slaapspullen klaargelegd.  Uiteindelijk waren allemaal compleet 
en werden de ouders gedag gezegd, gekust, geknuffeld en wat al niet meer. Wij gingen 
even naar het speeltuintje om te wachten op de auto ‘s die ons naar de Wanrooijse 
bergen brachten, ondertussen kregen de kinderen allemaal een broodje knak en die 
vonden zij heerlijk. En eindelijk was daar de laatste auto en konden wij vertrekken. 
Aangekomen bij de bergen ging het dak eraf, ze konden op een vulkaan klimmen, met 
ballen schieten, op een draaischijf, springen op de trampoline, in een karretje zichzelf de 
hoogte intrekken, een super steile glijbaan afglijden en wat al niet meer. we hebben ons 
heerlijk uit kunnen leven. en wat was het warm….ja want met de warmste dag tot nu toe 
zijn wij lekker naar de binnen speeltuin gegaan.  
 
Rond 17:00 uur zijn we terug naar Vortum gereden en hebben we lekker frietjes gegeten 
daarna mochten de kinderen wat voor zichzelf doen. De meeste gingen meteen hun 
luchtbed uittesten en lino heeft een lekker muziekje gedraaid. 
S’ avonds zijn we nog even een wandeling gaan maken en daarna moesten we in bed 
gaan liggen en konden ze nog een filmpje kijken.  
 
De volgende dag waren de kinderen alweer vroeg op en hebben we lekker ontbeten met 
z’n alle. Daarna zijn we nog even buiten gaan spelen om vervolgens nog een filmpje te 
gaan kijken binnen onder het genot van een broodje knak en een glaasje fris, en daar 
kwamen de eerste ouders alweer  wat betekend dat het alweer afgelopen was. 
 
Kortom wij als leiding vonden het hartstikke gezellig en wij hopen jullie ook! Gelukkig 
hebben we de foto’s nog en deze zijn dan ook te bekijken in het fotoalbum. 
 

 

Besteding Leefbaarheidsbudget  
ma 02-04-2012  

Hallo allemaal, 
 
De dorpsraad ontvangt elk jaar van de gemeente een bedrag, het zogenaamde 
leefbaarheidsbudget, dat door de dorpsraad kan worden ingezet om wensen of ideeën die 
leven binnen het dorp uit te voeren. Zo hebben we o.a. projecten als de AED met 
omkasting, de boombakken op het kerkplein en het laarzenpad kunnen realiseren. Ook 
voor dit jaar is er weer budget beschikbaar dat voor dergelijke plannen kan worden 
ingezet. Als er mensen zijn die bepaalde ideeën hebben, dan kunnen die zich melden bij 
Jos Tamminga of ondergetekende. (Email: dorpsraad@vortum-mullem.info) 
 
Namens de dorpsraad Vortum-Mullem 
 
John Ebben 
 

 
 
 



    10 

 

Kaartjes voor ZooParc Overloon  
wo 04-04-2012  

U kunt weer voordelig kaartjes bestellen voor het ZooParc te Overloon ! 
de kaarten kosten € 7.50 en zijn onbeperkt geldig. 
Bestellen kan tot 10 mei a.s. bij Toos van Bree. 
 
 

 

Notulen Dorpsraadsvergadering april  
di 10-04-2012  

Dorpsraadvergadering 2 april 2012  
 
Aanwezig: Frans Broeder, Jacob Fleuren, John Ebben, Jos Tamminga, Pius van de Groes 
Afwezig: Jan Hendriks, Peter van Raaij 
 
1. Opening  
Jos opent de vergadering 
 
2. Notulen van de vorige vergadering 5 maart 2012 
Geen notulen van afgelopen vergadering 
 
3. Dorpsbewoners aan het woord 
Roel Ebben geeft de tip om middels de dorpsraad een voorstel in te dienen richting het 
Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid. Verder vraagt Roel Ebben hoe het zit met de 
mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid van het groenonderhoud in Vortum-Mullem. Henk 
Broeren en Roel Ebben krijgen van Jos Tamminga de informatie die verstrekt is door de 
gemeente over het groenonderhoud. Henk Broeren vraagt hoe het zit met het speelveldje 
in de St. Hubertusstraat. Jos Tamminga licht toe dat de gemeente een centraal speelveld 
wil op het veldje tegenover v.d. Bosch. Het veldje in de St. Hubertusstraat heeft nog 
geen bestemming. De KBO heeft het idee om er misschien een jeu-de-boules baan aan te 
leggen. Een ander idee is om een gedeelte te gebruiken voor kruidentuin. De dorpsraad 
zal dit afstemmen met de gemeente. Henk Broeren vraagt of er een enquête kan worden 
gehouden in Vortum-Mullem over diverse zaken die te maken hebben met de toekomst 
van Vortum-Mullem. Dit idee kan verder worden uitgewerkt vanuit de dorpsraad na 
gesproken te hebben met verschillende verenigingen, mogelijk met ondersteuning van 
Radius. Pedro Lamers vraagt hoe het zit met de kermis. De gemeente is verantwoordelijk 
voor het organiseren van de kermis. Op 21 mei is er een bijeenkomst met meerdere 
partijen over het organiseren van de kermis 2012.  
 
4. Ingekomen post en mededelingen 
a. Eind februari is er een gesprek geweest tussen de dorpsraad en Geert van Raaij over 
het beheer van de website. We zoeken naar een andere beheerder voor het onderhoud 
van de website. Jos stemt af of er mogelijkheden zijn om een combinatie met de hele 
gemeente te maken. 
b. Er is een brief binnengekomen m.b.t. de dr. Peelen cultuurprijs.  
 
5. Lopende zaken 
a. Wonen 
Jos heeft onlangs een stukje geplaatst met de actuele stand van zaken omtrent de 
bouwplannen. Het Beeld Kwaliteitsplan heeft vertraging opgelopen. Over ca. 3 maanden 
zal er vanuit de gemeente door het college een voorlichtingsavond worden georganiseerd. 
b. IBOR beleidsplan 
De Akkervoortweg en de St. Hubertusstraat komen in aanmerking voor zelfwerkzaamheid 
van het onderhoud in hun straat. De vergoeding hiervoor is dan bestemd voor de 
vereniging die het onderhoud uitvoert. 
c. Speelruimtebeleid 
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Uitgangspunt is dat er een centrale plek komt aan de St. Cornelisstraat. De 
jeugdvereniging heeft tijdens een gesprek aangegeven dat ze het huidige grasveld graag 
willen behouden. Het voorgestelde pannaveldje zien ze niet zitten. De knotwilgen zijn 
geplant en er komt een hekwerk van 1 meter hoog langs de sloot. De stompen van de 
oude bomen zitten er nog en moeten nog worden gerooid door de gemeente. De 
dorpsraad wil overleggen met de gemeente of er een oppervlakte verhard kan worden op 
het sportveld met 1 of 2 basketpalen erbij. 
 
6. Rondvraag 
Pius meldt dat de klok van de kerk al een jaar stil staat. Jacob geeft aan dat de reparatie 
inmiddels is gestart.  
John Ebben zal een stukje plaatsen op de website om te inventariseren of er wensen zijn 
die binnen Vortum-Mullem gerealiseerd kunnen worden.  
 
7. Sluiting 
 

 
 

         uitnodiging ehbo 60 jaar  
            di 17-04-2012  
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Koninginnedag en bouwdagen in Vortum-Mullem  
do 19-04-2012  

Uiteraard organiseren we ook dit jaar voor jong én oud diverse activiteiten 
tijdens “Koninginnedag Vortum-Mullem 2012”! 

 

Zoals jullie inmiddels gewend zijn is er ‘s middags de 
welbekende Fietstocht vanaf 15.00 uur. Hierbij wordt je 
via een fietspuzzeltocht langs de mooiste plekjes in de 
prachtige omgeving rondom Vortum-Mullem geleidt.  
Vooraf is er de gelegenheid om de eigengemaakte hutten 
van de kinderen te bewonderen vanaf 14.00 uur. 

 
Ook al kun je niet aan de activiteiten zelf deelnemen, iedereen is van harte welkom 
tijdens het afsluitend feest in ’t Gemeenschapshuus vanaf 17.00 uur. Met discotheek 
Melody willen we voor een spetterende afsluiting zorgen met muziek voor jong en oud. In 
de loop van de avond zal dan de prijsuitreiking plaatsvinden van de fietstocht en 
bouwdagen. 
 
Ook dit jaar hopen we uiteraard op een grote opkomst tijdens deze Koninginnedag.  
 
Voor de kinderen is er een lang weekend met diverse activiteiten gepland.  
Met als thema Ridders & Jonkvrouwen mogen ze zelf hun “kastelen” hutten gaan 
bouwen. Daarnaast vinden er nog tal van andere activiteiten plaats.  
 
Aanmelden voor de fietstocht en het aansluitend feest is niet nodig. Voor de activiteiten 
bedoeld voor de kinderen is dit wel verplicht. Je kan dat eenvoudig doen door op >>deze 
link<< te klikken en de gevraagde gegevens in te vullen om vervolgens de mail te 
versturen. 
 
Hierbij een overzicht van alle activiteiten en de daarbij horende tijden. 
 
Programma: 

Zat. 28 april 12.00u: Voor groep 4 t/m 8 beginnen op zaterdagmiddag de 
activiteiten al. Dit onder begeleiding van stichting Jeugdhuis 
en deze activiteit start op 12.00 uur met aansluitend een 
overnachting. 

Zon. 29 april 10.00-
16.00u: 

Groep 1 t/m 8 bouwactiviteiten 

Ma. 30 april 10.00-
15.00u: 

Koninginnedag bouwactiviteiten.  
Vanaf 14.00 uur iedereen is van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen bij jeugdhuis ’t Benkske. Er zal door een 
professional worden beoordeelt welke groep de mooiste hut 
heeft gemaakt. 

  15.00u: Start van de fietstocht 

  

17.00u: Koninginnefeest in ‘t Gemeenschapshuus.  
Om voor een mooie afsluiting te zorgen gaan we later die 
avond de hutten met een groot vuur verbranden op het 
sportveld. 

      

 



    13 

 

Enkele regels omtrendt de bouwdagen: 

• De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen vanaf groep 1 t/m 8 woonachtig in het 
dorp Vortum-Mullem. Kinderen die jonger zijn mogen deelnemen, maar ouders 
dienen in dat geval zelf toezicht te houden. 

• Graag vooraf opgeven vóór vrijdag 27 april via de website 

• De kosten voor de bouwdagen zijn 5 euro per kind ongeacht deelname 1 of 2 
dagen. Dit graag betalen bij aanvang bij de leiding. 

• Zondag 29 april zorgen wij voor de lunch. Op Koninginnedag verwachten we dat er 
een lunchpakketje wordt meegegeven (voor tussendoor drinken en een hapje 
wordt gezorgd). 

• Alle deelnemende kinderen nemen een wit T-shirt mee, met daarnaast een 
duidelijk "gemerkte" hamer en zaag als gereedschap om mee te werken. (let wel: 
de leiding is niet aansprakelijk voor het kwijt- of stukraken van het gereedschap. 
Wij zullen wel zoveel mogelijk toezien op het juiste gebruik hiervan) 

• Als activiteiten zijn afgerond worden kinderen van groep 1 t/m 3 door ouders 
opgehaald. Kinderen vanaf groep 4 gaan zelfstandig naar huis tenzij ouders anders 
hebben doorgeven bij de leiding.  

• Bij slecht weer gaan de activiteiten zoveel mogelijk door. Het kan zijn dat het 
programma wordt aangepast. Houd hiervoor de website goed in de gaten 
aangezien alle communicatie via deze site verloopt. 

Bij vragen omtrendt deze activiteiten kunt u terecht bij: 
Lino Litjens: llitjens87@gmail.com of 
Linda van Raaij: Koninginnedag@Vortum-Mullem.info  
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Drumnight nieuws  
do 19-04-2012  

DRUMNIGHT WORDT SPEKTAKELSTUK.  
 
Het is al weken bekend.  
12 mei organiseert slagwerkgroep Vortum-Mullem haar theatershow "DRUMNIGHT".  
Op dit moment wordt er hard gewerkt om dit spektakelstuk tot een groot succes te 
maken.  
Het belooft een theatershow te worden zoals nog nooit is vertoond in de regio.  
Dit wordt een avond om nooit te vergeten.  
Show, zang, dans, humor zijn enkele steekworden die deze avond de revue passeren.  
U mag dit gewoon niet missen en kunt er nog bij zijn.  
Kaarten zijn te verkrijgen bij Ton en Tiny van Bree, PLUS Verbeeten Overloon, 
Vierlingsbeek, Route 66 Sambeek, The Phonehouse boxmeer en Venray.  
Voor slecht €7,50 bent u getuige van DRUMNIGHT.  
Aan de kassa kosten de kaarten €10,00.  
Zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek opent haar deuren om 19.30 uur en om 20.30 
uur knalt slagwerkgroep Vortum-Mullem van het podium. 
 
Inmiddels heeft KKN ook al een interview gehouden met de slagwerkgroep. 
Wilt U dit zien, druk dan op de volgende link:  www.youtube.com/watch  

 

Toneel in Vortum-Mullem en in Sambeek  
vr 20-04-2012  

Toneelvereniging Vortum- Mullem maakt zich weer op voor het jaarlijkse toneelstuk. 
 
Dit keer wordt u getrakteerd op de campingklucht “Zomer in Zeeland”. Geschreven door 
Stef Hudepohl. De regie is wederom in handen van onze regisseur Harry Jacobs.  
 
De Familie Braam komt al jaren met veel plezier op dezelfde camping. Vooral moeder 
(Rikie Braam) kan niet wachten tot ze weer op haar vaste plekje kan zitten, naast haar 
geliefde tuinkabouter. 
Zoon Henk en schoondochter Katja zijn ook wel toe aan hun welverdiende vakantie.  
Behalve voor de ochtendgymnastiek, waar toch iedereen braaf aan deelneemt, komen de 
meeste campinggasten voor rust en ontspanning. 
 
Dit jaar staat er een nieuwe caravan naast hun vaste stek. 
Als de nieuwe buurman en diens vrouw ten tonele verschijnen is hun vakantie gedoemd 
om te mislukken. 
De beide families gaan de strijd met elkaar aan, waar sabotage of vals spel niet wordt 
geschuwd. 
Kan het dan toch nog een leuke vakantie worden...?? 
 
Een toneelstuk met veel humor en hilariteit en een vleugje romantiek die zorgen voor een 
heerlijk uitstapje dat u niet snel vergeet. 
Dus komt allen en zorg ervoor dat u deze vakantie niet mist. 
 
We spelen op 21+22 april in het Gemeenschapshuis in Vortum-Mullem  
aanvang 20.00 uur, 
Op zondag 29 april in “de Elsenhof” in Sambeek aanvang 14.30 uur. 
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor € 7.00 bij:  
Trudy Hermans 0485-574587       Anja van Bree- Bloemen 0485-576219 
Of voor € 7,50 aan de kassa. 
 
Met vriendelijke groet, Toneelvereniging Vortum-Mullem 
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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 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
22/28-04-2012  Collecte kinderhulp 
28/29/30-04-2012  Bouwactiviteiten koninginnedag 
3-05-2012       KBO: Bezoek ezelgasterij 
10-05-2012    KBO: Bustocht 
12-05-2012 Drumnight, 
19/20-05-2012   Koningsloper 
20-05-2012     verassingsuitje opleidingsorkest 
22-05-2012   10.00u KBO: brabantse dag 
25-05-2012     KBO: Kienen 
02-06-2012 KBO: Fietstocht 
02-06-2012     KBO: Senioren komen kijken bij de buren  
14-21 juli 2012   Kamp ‘t Benkske 
 

 
 
 
 
 

 


