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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 Juni 

 
Zondag   10 juni.         9.00 uur.  M.m.v. kerkkoor. 

                                        overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 

 

                               

Zondag  24 juni            9.00 uur  m.m.v. kerkkoor. 

                                        Piet en Marie Versleijen v.d. Bosch, 

                                        Koos en Harrie v.d. Bosch. 

                                        Wilie en Sjef van Hout. 

           

 

Vieringen in juli:      zondag 8 en 22 juli.   
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“Iedereen is bijZONder” : Dat is het thema van de 1
ste
 

communieviering van 27 mei 2012. 

 

In de voorbereiding richting de 1
ste
 communie hebben diverse 

activiteiten plaatsgevonden en aan de kinderen is gevraagd 

hierover een kort stukje te schrijven.  Hieronder is het resultaat 

daarvan te lezen. 

 

 

 

 

 

 

“Bij de bakker kun je brood bakken. Je kunt ook andere dingen bakken. Zoals: koekjes, chocolade, taartjes, 

cakejes. Er zijn allemaal bakkers en die bakken. En er zijn allemaal machines, bakmachines. Op het brood 

kun je nootjes.” -  Suus van Raaij 

 

“De kerk is een mooie plek. Je komt er best vaak. Om te bidden of als iemand overleden is. Ook op dit 

gelegenheid komen wij in de kerk.” -  Evy van de Heuvel 

 

“Jezus en zijn vrienden zitten aan tafel. Jezus zegt tegen zijn vrienden iemand gaat me verraden. Jezus 

wordt opgepakt. Jezus wordt aan het kruis gehangen en de rest gaat verder. “ -  Gea van der Horst 

 

“Met de communie gaat het over, Jezus en dat doe je in de kerk. Je zingt liedjes en nog veel meer. Ik doe de 

communie en nog 12 kinderen.” -  Meike Ebben 

 

“Bij de bakker. Wij zijn bij de bakker geweest en daar hebben we broodgemaakt. En daar hebben we samen 

cake gemaakt. en het was lekker en we hebben ook nog koekjes gebakken.” -  Stijn van Kempen 

 

“Ik doe op 27 mei mijn eerste communie. Dan krijg ik mijn eerste hostie. Ik heb er zin in.” - Koen van Gaal 

 

“Ik ben naar de bakker geweest. Ik heb een brood gemaakt en ik heb ook koekjes gemaakt en ik heb een 

rondleiding. laat ons bidden.” -  Roy Dinnesen 

 

“Bij de bakker. Wij gaan naar de bakker. Een paar Mama's gaan mee. Want ze moesten rijden. “ - Thijs 

Willems 

 

“Bij de bakker was het leuk. Bij de bakker kan je bakken. Je kan koekjes bakken dat is leuk en jog brood 

bakken.” - Janick Jacobs 

 

“Naar de bakker. Groep 4 is naar de bakker geweest. En Aniek dat ben ik en ik heb een twee koekjes 

gebakken.” -  Aniek van de Hoogen 

 

“Ik ben naar de bakker geweest en ik heb mijn naam gemaakt van brood en ik heb koekjes gemaakt. “ - 

Mandy Denen 

 

“We steken een kaarsje aan voor de zieke mensen die er nu niet kunnen zijn. Laat ons bidden.” -  Lars 

Dinnesen 

 

“Jezus een goede man. Alleen het is niet goed afgelopen. Hij is overleden. Maar gelukkig is hij weer 

opgestaan. En gelukkig is het goed afgelopen met hem.” -  Giel Ebbers 
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Zicht op administratie door gratis hulp van vrijwilliger van de SWOGB 
 
Onze samenleving wordt  steeds maar complexer. Er komen steeds meer regels en er zijn 
telkens weer nieuwe instanties. En al die instanties leveren hun eigen papierstroom op.  
 
De  verwerking van deze papieren kan een steeds groter probleem worden. Terwijl een 
geordende administratie  belangrijk is omdat  men  minder makkelijk voordelen mis 
loopt. En voor mensen die ingeschakeld worden om belastingpapieren of andere 
formulieren in te vullen, is het makkelijker en minder tijdrovend om dit te doen vanuit 
een geordende administratie.  
Soms hebben mensen hun administratie nog nooit zelf gedaan en voelen zich daar ook 
onzeker over. Gelukkig kunnen de deskundige vrijwilligers van de Thuisadministratie 
van de SWOGB u  helpen.  
Doelstelling van de  Thuisadministratie is dat men, met behulp van de 
Schoenendoosmap, die € 5.50 kost, de administratie zelf kan bijhouden. Is dit moeilijk, 
dan kan dat met ondersteuning van een deskundige vrijwilliger. Deze kan, samen met u, 
de archiefmap inrichten. Daarnaast is de vrijwilliger ook bereid u structureel te 
ondersteunen. 
 
HULP is GRATIS 

De Thuisadministratie is een activiteit van de Stichting Welzijn Ouderen gemeente 
Boxmeer in samenwerking met Radius, organisatie voor welzijn Land van Cuijk 
Wilt u meer weten over de dienst Thuisadministratie ? 
Neemt u dan contact op met Diny Kuppen, ouderenwerkj Radius, organisatie voor 
welzijn land van Cuijk, tel. 0485-574440. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jaarlijkse collecte voor het nationaal fonds Kinderhulp, die 
gehouden is in de week van 22 tot 28 april, heeft in Vortum-Mullem  
€ 311,46 opgebracht. 
Hiervoor zijn 5 collectanten op pad gegaan. 
Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die in 
hun leven veel ellende hebben meegemaakt en ook “ een beetje 

gewoon geluk” verdienen. 
 
Collectanten en gevers: Hartelijk dank! 
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Seniorenfietstocht zaterdag 2 juni 

 

 

 

 

Op zaterdag 2 juni nodigen de ouderenorganisaties van de Gemeente Boxmeer U uit te 

komen kijken bij de KBO afdelingen in het zuidelijk deel van de gemeente. Iedereen is 

welkom, ook de kleinkinderen. 

 

Tussen 10:00 en 17:00 is er van alles te doen en te zien: optredens en exposities zoals 

badminton en koersbal in Maashees, jeu de boules, een tentoonstelling van de oude 

schoenendoos en een verzameling van melkkuipjes  in Vierlingsbeek, barakken, darten en 

sjoelen in Holthees, tentoonstelling van de speelgoedcollectie van Piet Winkelmolen in 

Vortum-Mullem en in Overloon expositie van oude werktuigen en gereedschappen. Na de 

middag zijn er in Overloon optredens van de volksdans- en countrydansgroepen. 

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

 

U kunt een routebeschrijving halen bij elk van de vijf startpunten: 

Gemeenschapshuis Vortum/Mullem 

De Joffershof te Vierlingsbeek 

Plein 27 te Maashees 

Het Trefpunt in Holthees 

Gemeenschapshuis te Overloon. 

 

De hele fietstocht is ongeveer 35 km lang, maar u kunt met behulp van de knooppunten 

ook stukjes afsnijden. U kunt beginnen wanneer het u het beste uitkomt, vanuit elk van de 

startpunten. Voor de veiligheid is het wel belangrijk dat iedereen in dezelfde richting fietst, 

met de klok mee, zoals aangegeven in de routebeschrijving. 

  

Pak de fiets en laat u verrassen!  

En als u liever niet fietst, dan kunt u natuurlijk ook de auto nemen  

en genieten van een gezellige dag bij uw buren! 
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Aanwezigheidshulp 
 
Een dienst aangeboden vanuit de SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen Gemeente 
Boxmeer) 
waarbij een vrijwilliger de mantelzorgers een dagdeel per week steun kan bieden. 
De vrijwilliger draagt zorg voor een langdurig zieke, iemand die een beroerte heeft gehad 
of een persoon die vergeetachtig of dementerend is. 
Als u als mantelzorger, dus als partner, familie, goede buur of kennis het gevoel heeft er 
alleen voor te staan met het bieden van hulp, dan kunt u contact opnemen met de 
Aanwezigheidshulp van de SWOGB. 
Als mantelzorger houdt u de zorg voor een naaste alleen vol als u er af en toe even een 
paar uurtjes tussenuit kunt, om rustig een boodschap te doen, een vriend of vriendin te 
bezoeken, te sporten of een cursus te volgen. Dat kan met de aanwezigheid van een 
vrijwilliger bij die dierbare waar u zo intensief zorg aan biedt. 
 
Voor wie is de aanwezigheidshulp bedoeld? 
 
Voor iedereen uit de gemeente Boxmeer. Een verwijzing is niet nodig, maar er zijn wel 
enkele voorwaarden waaraan u moet voldoen: 

- U bent 50 jaar of ouder 
- U woont zelfstandig 
- U geeft zelf aan dat u aanwezigheidshulp op prijs stelt 

 
Momenteel zijn er enkele vrijwilligers, gezien hun mogelijkheden, alleen voor centrum 
Boxmeer  beschikbaar. Mocht u dus behoefte hebben aan deze steun en in Boxmeer 
wonen dan kunnen wij u waarschijnlijk al op heel korte termijn van dienst zijn. 
Uiteraard wordt deze dienst ook in de overige kernen van de gemeente aangeboden. 
 
 
Wilt u hulp van een vrijwilliger neem dan contact op met Radius via telefoonnummer 
0485 – 574440 en vraag naar ouderenwerker Lineke Verheijen of Jacqueline Cremers. 
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Gebruikersraad vergadering Gemeenschapshuus 
 
 

Het is weer zo ver. 
We (het bestuur van het Gemeenschapshuus) hebben een gebruikersraad vergadering belegd op woensdag 20 juni. 
U,  als gebruikers en aanspreekpersonen ( van clubs of verenigingen ) zijn van harte welkom. 
We beginnen om 20.00 uur.  
Zegt het voort zegt het voort. 
 
Als er brandende vragen of opmerkingen zijn, horen we dat graag. 
Dat kan van te voren dan word het een agenda punt of het kan natuurlijk als vraag in de rond vraag. 
 

 

 

 

Verslag gebruikersraad vergadering 30 mei 2011 

Gemeenschapshuus 20.30 

Aanwezig: Anja Martens, Ligi, Math, Jacob, Lammert, Lieke Thissen, Roel, Jan Hendriks, 

Trudy, mevrouw Brienen, en mevrouw van Raaij 

Agenda 

- opening met koffie 

- verslag vorige vergadering 

- stand van zaken verbouwing 

- financiën 

- gebruik van de zolder (fanfare) 

- huishoud regels *** 

- vernielingen rond om het gebouw. 

- bestuursamenstelling 

- wat verder ter tafel komt (rondvraag) 

- opening met koffie 

Vergadering word geopend door de voorzitter (Lammert) en die zorgt ook voor de koffie en de 

thee. 

Het is al weer 2 jaar geleden dat er een gebruikersraad vergadering gehouden word. 

 

- verslag vorige vergadering 

Verslag aangenomen en goedgekeurd. (geen op of aanmerkingen) 

 

- stand van zaken verbouwing (en) 

Wat is er zoal verbouwd de laatste jaren 

Kozijnen kunstof. Al de kozijnen behalve de grote ramen in de zaal. 

Die verbouwing liep heel goed, de lamellen voor de ramen moeten nog. 

De boeiboorden (windveren). 

Hierna de natte is de natte hoek gedaan, hier moet nog een kleinigheid aan gedaan worden, 

klemmende deur en andere kleine dingetjes. 

Er is geen commentaar gehoord over de verbouwing, men is dus tevreden. 

We zijn iets boven de begroting uitgekomen. 

 

- financiën 

Math geeft een power point presentatie. 

Kan de toneelvereniging ook weer op papier gezet worden, is mooi op de taart vorm. Ook de 

toneel vereniging zorgt natuurlijk voor een regelmatig inkomen. 

 

- gebruik van de zolder (fanfare) 

Roel: de zolder die in gebruik is genomen door de fanfare en ook is opgeruimd. 

Roel vraagt of er een slot op mag op de klap deurtjes van de kleine zolder. Ja het mag en daar 

moet dan wel een reserve sleutel naar de beheerders. 
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- huishoud regels *** 

Er gebeuren vernielingen. 

Rooster was weg. (geen idee welk rooster) 

Regenpijp is kapot met voetballen. 

Hoe gaan we om met het voetballen voor het Gemeenschapshuus om, we zullen er onderling 

iets van moeten gaan zeggen. De kinderen moeten er op aan gesproken worden. 

Kunnen we niet de gemeente vragen of die eens mee kunnen denken met dit probleem die 

zullen het toch wel meer hebben in de Gemeente. 

Boompjes de takken liggen er al af, voetbal. 

We zouden het eens op de site kunnen zetten, en of men er ook eens naar wil kijken. 

Binnen regels, er worden spullen geeleend en het komt niet altijd terug. 

Aansturing verlichting is al weer kapot iedereen zit er aan. 

De beheerder moet weten hoe het werkt, dus niet iedereen moet er aan kloten. 

Dus de beheerders moeten het weten, we zullen dus de beheerders een opleiding moeten geven 

dat die met al de apparatuur om kunnen gaan. 

De beamer is het zelfde verhaal men mag er niet aankomen, al de apparatuur word door de 

beheerders bediend. Hoe lang duurt het nog voord dat de Beamer kapot is. 

De bonnetjes voor de consumpties duidelijker er op zetten. 

vereniging 

datum 

activiteit 

We zullen een standaard formulier maken (Math) gaat 

achter de kalender gehangen worden. Als dat formulier er is word er ook verwacht dat men 

het in gaat vullen en kompleet en goed. 

Er verdwijnt van alles koffie scharen alles wat los en vast zit. We vinden dat heel vervelend. 

Mensen die niets te zoeken hebben achter de bar zullen hier ook op aangesproken worden, het 

is vervelend dat een ieder maar doet en gaat. 

Bestuur: 

Lammert vermeld dat hij gaat stoppen met voorzitter zijn van het Gemeenschapshuus, hij 

heeft een andere baan aangeboden gekregen en zal het voor het eerst erg druk hebben met 

reizen. Huiswerk wie , oh wie zou dit werk kunnen en willen doen. Denk eens na hierover. En 

geef het door als men iemand weet. 

 

- Wat verder ter tafel komt (rondvraag) 

Roel: zijn er mogelijkheden om een draadlosse microfoon aan te schaffen, we gaan met Frans 

kijken wat er mogelijk is, word onderzocht. Goede suggestie. 

Trudie: complimenten hoe het er uit ziet. 

Jan Hendriks: internet gebeuren de kabel komt bij de achterdeur binnen en dat is ver van de 

camera’s af. Hoe gaan we dat oplossen moet daar Ziggo voor komen of moeten we dat zelf 

gaan doen. 

Degene die het zou kunnen weten waar de kabels van de internet binnen komen is Cor Denen, 

Jan zelf gaat dit even vragen aan Cor. 

Als jan de camera’s heeft hangen gaan we Ziggo inschakelen. 

 

- Sluiting 
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www.Vortum-Mullem.info 

 

 

 

Vortum vlaggenhanger druk bezig met EK in Polen en Oekraïne  
do 26-04-2012  

Of het nou in Zuid-Afrika is of gewoon in het Philips stadion in Eindhoven, de 
Vortum vlag hangt altijd heel toevallig in beeld. Maar het is geen toeval voor 
vlaggenhanger Arold Arts uit Vortum-Mullem. Er zit heel wat denkwerk achter. 
Daarom is hij ook nu al flink in de weer met zijn voorbereidingen op het EK... 
 
 

Opbrengst flessenactie  
ma 21-05-2012  

Aflopen zaterdag zijn de kinderen van ut benkske aan de deuren geweest om flessen 
op te halen 
De opbrengst is € 231,30, dit komt ten goede aan het kamp. 
 
Bedankt allemaal! 

 

Notulen Dorpsraad 7 mei  
di 22-05-2012  

 
Aanwezig: Frans Broeder, Jan Hendriks, John Ebben, Jos Tamminga, Peter van 
Raaij 
Afwezig: Jacob Fleuren, Pius v/d Groes 
 
1. Opening  
Jos opent de vergadering 
 
2. Notulen van de vorige vergadering 2 april 2012 
Geen opmerkingen 
 
3. Dorpsbewoners aan het woord 
Enkele bewoners aanwezig. Geen specifieke vragen.  
 
4. Ingekomen post en mededelingen 
a. Bedrag voor de waarderingssubsidie is overgemaakt 
b. Uitnodiging voor de officiële opening van het Raadhuisplein. Hier is niemand bij 
aanwezig geweest. 
c. Uitnodiging van de Rabobank over de technologische ontwikkelingen. Hier is ook 
niemand naar toe geweest. 
d. Brief van de gemeente Boxmeer over de kermis in Vortum-Mullem. De 
exploitanten hebben te weinig inkomsten in de kleine dorpen en willen deze niet 
meer aandoen. De gemeente wil een conceptbeleid opstellen en vraagt input vanuit 
de dorpen voor een vernieuwde opzet. 21 mei is hierover een vergadering. 
e. De AED opleiding wordt binnenkort weer gegeven voor alle vrijwilligers. Jos zet 
hierover een stukje op de site. 
f. Er is een opmerking binnengekomen over de verlichting op het kerkplein. Jos heeft 
dit in september al gemeld bij de gemeente, maar er is nog geen actie ondernomen. 
 
5. Lopende zaken 
a. Wonen 
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Geen nieuws. Over ca. 2 maanden zal er vanuit de gemeente door het college een 
voorlichtingsavond worden georganiseerd. 
b. IBOR beleidsplan 
Er is geen animo voor zelfwerkzaamheid van het onderhoud. 
c. Speelruimtebeleid 
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. De knotwilgen zijn geplant en er is een hekwerk van 1 meter 
hoog langs de sloot geplaatst (2 meter verder uit de slootkant dan voorheen). De 
stompen van de oude bomen zitten er nog en deze worden meegenomen in het 
onderhoudsplan van de gemeente (zouden worden verwijderd of ingesmeerd). Aan de 
wegzijde is de sloot nog niet afgezet met een hek. Jos vraagt na bij de gemeente of dit 
alsnog kan. De bestaande haag wordt vanuit veiligheidsoogpunt op deze hoogte 
gesnoeid. Het plaatsen van een bordje 'verboden voor honden' heeft geen 
rechtsgeldigheid.  
Vanuit het dorp zijn nog ideeën aangedragen voor de aanleg van een kabelbaan en 
een mandschommel. 
De dorpsraad heeft gevraagd of er een oppervlakte verhard kan worden op het 
sportveld met 1 of 2 basketbalpalen erbij. Ze willen hier eventueel ook een 
picknicktafel met bankjes plaatsen. De gemeente ziet het niet zitten om 
speeltoestellen te plaatsen op het sportveld. 
Er is subsidie aangevraagd bij de Rabobank bij het fonds maatschappelijke 
betrokkenheid voor de aanleg van een jeu-de-boules baan op het speelveldje in de St. 
Hubertusplein als dat vrijkomt. Hierover moet nog gesproken worden met de 
omwonenden. Mogelijk kan er ook een andere locatie in aanmerking komen voor de 
aanleg van een baan. 
d. Laarzenpad 
Er zijn bordjes gemaakt door Jan Hendriks en beschilderd door José v/d Brink. Deze 
bordjes zullen worden geplaatst door Jan Hendriks. John Ebben zal Jan Brienen 
vragen of hij het pad ook deze zomer enkele malen wil maaien. John zal voor alle 
vrijwilligers een VVV-bon regelen. 
 
6. Rondvraag 
" Roel Ebben vraagt wie er verantwoordelijk is voor het maaien rondom het 
jeugdhuis. Roel belt hierover de klachtenlijn van de gemeente en Jos neemt hierover 
contact op met de gemeente (Jan van Dinther). 
" Frans Broeder geeft aan dat het waterschap in andere dorpen bordjes heeft 
geplaatst bij diverse sloten en niet in Vortum-Mullem. Jos onderzoekt of er een 
bordje met daarop St. Jansbeek gemaakt kan worden en ook een bordje voor bij het 
Joelvuur. 
 
7. Sluiting 
 

 

 
 

Borden Laarzenpad geplaatst  
di 22-05-2012  

 
Het heeft even geduurd, maar de drie borden Laarzenpad zijn geplaatst. 
Er komt nog een klein bordje richting stuw. 
2 foto's staan in fotoalbum. 
 
Jan en José, bedankt!!  



    11 

 

Uitleg Gemeente over bouwplannen Vortum-Mullem in Spoorzicht.  
do 24-05-2012  

Op donderdag 7 juni om 19:30 wordt door wethouder Jos de Graaf, en Paul vd Hoek, 
samen met een stedebouwkundige uitgelegd wat de status is van de bouwplannen in 
Vortum-Mullem. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, 
Het wordt hoofdzakelijk een presentatie van het beeld- kwaliteitsplan en 
bestemmingsplan Mullemsche Brink. 
Zorg dat u op tijd aanwezig bent.  

 

Terugblik Drumnight  
vr 25-05-2012  

 
 
Geslaagde Drumnight 
 

De slagwerkgroep en de hele organisatie hier achter kan erg trots zijn op de 
Drumnight van 12 mei. 
Zeer lovende reaktie's van bekenden en ook totaal onbekenden, over de geleverde 
prestatie. 
Het was een spetterende avond in een bomvolle zaal Concordia (650 betalende 
toeschouwers). 
 
Om na te genieten zijn er foto's in het album geplaatst. 
Ze zijn onderverdeeld in 2 albums, n.m. de generale repetitie en de Drumnight zelf  
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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 
  

 

 
 
 
 

 
27-05-2012     1e communie 
25-05-2012     KBO: Kienen 
02-06-2012 KBO: Fietstocht 
02-06-2012 KBO: Senioren komen kijken bij de buren 
0706-2012    19.30  uitleg bouwplannen vortum  
20-06-2012  20.00u Gerbruikersraad vergadering gem.huus 
14-21 juli 2012   Kamp ‘t Benkske 

 
 
 
 

 


