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Beste parochianen, 

 

De beste weg is om de mis intenties in de brievenbus 

tedoen dan komt het goed, als het nog in het 

Dorpsblad moet dan wel voor de 19
e
 anders 

kan het niet meer in het dorpsblad voor de volgende maand. 

 

Kerkbestuur. 

 

 
 

Vieringen in de maanden Juli en augustus 
 

 

Zondag     8 juli       9.00 uur   Wilie en Sjef van Hout. 

                                       Riek de Haas Cox    v.w. verjaardag. 

                                       Cor, Jo en Marga de Haas. 

                                       Bertus Jacobs.      

   

    

 

Zondag   22 juli  9.00 uur    overl. fam Jansen Hendriks en zoon Wim. 

                             

 

Zondag   12 aug.            9.00 uur    Wilie en Sjef van Hout. 

 

 

Zondag 26 aug.             9.00 uur       overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim.  

 

 

                                                        

 

Vieringen in september:  9sept.  om 9.00 uur en  

16 sept. H. Cornelius viering om 10.30 uur. 

 

 

 
                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
De collecte voor het prins Bernhard cultuurfonds heeft in Vortum-Mullem 
150,50 opgebracht. Hiervan zal een bedrag van 50,17 naar de fanfare gaan. 
Alle collectanten en gevers, bedankt. 

 

 

 

De collecte voor de Nederlandse hartstichting heeft het 
mooie bedrag van 381,81euro opgebracht. 
Alle collectanten en gulle gevers van harte bedankt. 
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Radius biedt Maatjesproject bij personen met dementie in de 
thuissituatie 

 
Nederland telt inmiddels 250.000 personen met geheugenverlies (dementie), waarvan 
er 190.000 thuis wonen. Omdat we allemaal ouder worden, neemt het aantal mensen 
met dementie toe. Nu al zorgen 1.5 miljoen mensen dagelijks voor hun dementerende 
partner, ouder of familielid. Dat kan ook wanneer er voldoende structuur en 
ondersteuning geboden wordt. Echter op sommige momenten kan het voor de naaste 
van een persoon met dementie erg zwaar zijn en dan is het heel belangrijk om zelf 
even op adem te komen. Dit kan doordat de persoon met dementie even wordt 
opgevangen door een ander, door bijvoorbeeld een vrijwilliger van het maatjesproject. 
 
Een maatje voor u ? 
In 2011 is Radius, in samenwerking met Dementie Ketenzorg, gestart met de 
ontwikkeling van een maatjesproject. Deze vrijwilligers zijn bereid om u als 
mantelzorger te ondersteunen in uw zorg voor de persoon met dementie.  
 
Wat kunt u verwachten van een maatje ? 
Steeds hetzelfde maatje komt op regelmatige basis bij u thuis. Het maatje is bekend 
met de problematiek die uw situatie met zich meebrengt, maar biedt geen 
huishoudelijke, verzorgende of verpleegkundige hulp. Het maatje is er voor een gezellig 
gesprek, een luisterend oor, een wandelingetje, voor zowel u als mantelzorger als voor 
de persoon met dementie. Samen met u als aanvrager wordt zorgvuldig bekeken wat 
het maatje in uw situatie voor u kan betekenen. De dienst is gratis. 
 
Wilt u een maatje zijn ? 
Vrijwilligers voor het maatjesproject zijn hard nodig. U krijgt begeleiding en 
ondersteuning van de ouderenverpleegkundige. Wanneer u interesse heeft, kunt u zich 
aanmelden voor een vrijblijvend gesprek. 
 
Wilt u meer weten ? 
Neemt u dan contact op met  Lineke Verheijen, Radius, organisatie voor welzijn land van 
Cuijk, tel. 0485-574440 of via e-mail: linekeverheijen@radius-lvc.nl 
 

 

 

 

 
Zomeractiviteiten SWOGB & KBO 

 

 

 

 

Gedurende de zomermaanden juli en augustus zijn er in de 
meeste dorpen van de gemeente voor de ouderen minder 
activiteiten dan normaal. In samenwerking met SWOGB bieden 

een aantal van die KBO’s daarom ook ‘zomeractiviteiten’ aan. Deze zijn gratis 
toegankelijk voor álle ouderen, lid of geen lid van de KBO. Zo kunt u toch die middagen 
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gezellig doorbrengen en bovendien kunt u kijken of bepaalde activiteiten ook blijvend 
iets voor u zijn.  
Hieronder volgt een overzicht van de zomeractiviteiten in de verschillende plaatsen: 
 
Beugen (Jeugdhuis Dorpsstraat): 
Gymnastiek: op maandagmorgen 9 en 23 juli en 6 en 20 augustus om 10:00. 
 
Boxmeer (de Weijer): 
Koersbal: elke dinsdagmiddag in juli en augustus van 14:00 tot 16:30. 
Volksdans en countrydans: elke woensdag in juli en augustus van 13:30 tot 15:45. 
Zangmiddag met seniorenkoor olv Hans Terra: maandag 30 juli van 14.30 tot 16.30 in 
de Grote zaal.  
Zomerse Muzieksalon: dinsdag 31 juli van 10:00 tot 12:00 in de Refter. 
 
Oeffelt (’t Hofke): 
Jeu de boules: op 27 juni van 10:00 tot 12:00 (met koffie en vlaai) 
Ook op 11 en 25 Juli kunt u Jeu de boules te spelen, zelfde tijd en plaats. 
 
Overloon (Huize Loôn): 
In plaats van kienen zijn er twee gezellige middagen op 1 en 15 augustus, van  14:00 tot 
16:00. Op de eerste middag verzorgt Hans Terra een meezingmiddag. Over de tweede 
middag krijgt u nog meer informatie. 
De soosmiddagen op maandag gaan gewoon door, behalve op kermismaandag. 
 
Rijkevoort (De Korenbloem): 
Jeu de boules: elke maandag van 13.30 tot 16.00 uur. 
Kaarten en biljarten: elke dinsdag en donderdag van13:30 tot 17:00. 
Koersbal: elke vrijdag van 9:30 tot 11:30 en van 13:30 tot 15:30. 
 
De KBO’s en de  SWOGB wensen u een aangename zomer. 
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Politie: wees alert, ook in zomerperiode 
Voorkom vakantiestress... beveilig uw huis tegen inbrekers! 
 
Slot opengebroken, ruit ingeslagen, een koevoet tussen de deur en alles overhoop 
gehaald: u komt thuis en ontdekt dat een inbreker uw emotioneel waardevolle spullen 
heeft meegenomen. En misschien nog wel het ergste... er heeft een onbekend iemand 
door uw huis gelopen en aan uw spullen gezeten, misschien wel in uw bed gelegen. U 
voelt zich niet meer veilig in uw eigen huis en slaapt slecht.  
 
Een inbreker vertelt: "Ik sta er regelmatig van te kijken hoe makkelijk het mij gemaakt 
wordt. Het enige wat ik moet doen, is goed opletten. Post steekt uit de brievenbus, 
gordijnen zitten dicht en het licht is ’s avonds uit. Dan weet ik al genoeg en ga ik ’s nachts 
binnen een kijkje nemen. Bij veel huizen zie je een wc-raampje openstaan. Misschien 
lekker voor de frisse lucht, maar voor mij een uitnodiging om er een koevoet tussen te 
steken en het huis leeg te halen." 
 
Gemiddeld kost het een inbreker maar drie minuten om uw huis binnen te komen, 
waardevolle spullen mee te nemen en het hazenpad te kiezen. 
 
Inbrekers zitten in de zomerperiode niet stil! 
Terwijl veel mensen vakantie vieren in binnen- en buitenland, slaat het dievengilde toe. 
De politie waarschuwt dat inbrekers doelgericht op zoek gaan naar woningen, waar 
duidelijk niemand thuis is. Bij twijfel gaan ze eerder een straatje verder. Ook wanneer er 
onlangs bij u in de straat ingebroken is, loopt u meer risico om het volgende slachtoffer 
te worden. U doet er goed aan uw woning goed af te sluiten en een bewoonde indruk 
achter te laten.  
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Wist u dat: 
- slechts 1 op de 9 getuigen van een misdrijf (direct) melding doet van een 
heterdaadsituatie?  
- 10% van de daders verantwoordelijk is voor 70% van de inbraken? 
- inbrekers vaak teruggaan naar dezelfde woning of dezelfde wijk of buurt?  
- inbrekers vaak meerdere inbraken in een straal van 200 tot 500 meter plegen? 
 
Oproep aan iedereen 
Wilt u dat wij inbrekers pakken? Zorg er dan voor dat we ze op heterdaad kunnen 
betrappen. Vertrouwt u een situatie niet? Bel ons dan direct, ook als u twijfelt. Meld 
verdachte personen, vreemde auto’s of situaties direct bij de politie via 112. Daarnaast 
kunt u preventieve maatregelen nemen, zoals het zorgen voor degelijk hang- en 
sluitwerk en de woning goed afgesloten achterlaten als u weggaat. Voor tips en 
informatie over het offensief in de strijd tegen woninginbrekers kunt u terecht op de 
speciale website www.samentegeninbrekers.nl of volg ons op Twitter: 
www.twitter.com/Tegeninbrekers. Ook op www.politiekeurmerkveiligwonen.nl vindt u 
preventietips. 
Het twitteraccount @uwinbreker houdt u de komende tijd weer scherp. Volgen dus.  
 
Let in de zomerperiode ook extra op het huis van uw buren! 
 
 
 
Aangifte doen 
Is er toch bij u ingebroken of is geprobeerd bij u in te breken? Dan is het van belang dat 
u altijd aangifte doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren. 
Ook kan met uw aangifte een aangehouden verdachte vervolgd worden. Uiteraard kunt 
u voor uw aangifte terecht op het politiebureau. Kijk voor aangiftemogelijkheden op 
www.politie.nl/brabant-noord.  
 
Melden! 
Natuurlijk let de politie op vreemde en verdachte situaties in uw wijk. Daar kunnen wij 
uw ogen en oren goed bij gebruiken. Ziet u iets wat niet in de haak is... of lijkt? Meld dit 
direct bij de politie. >> Melding doen van inbraak of verdachte situatie? Bel 112 bij 
heterdaad en 0900-8844 achteraf.  
 
///////////////////////////////////////////// 
 
Noot:  
Voor meer informatie: 
Noortje van Schijndel 
Doorkiesnummer: 040-2332650 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

 
Expositie Gemeenschapshuus.  
 

A.s. zaterdag is in het kader van de 
seniorenfietstocht met als thema ”kijken bij de 
buren” een expositie in het gemeenschapshuus 
van een speelgoed- en kermisverzameling. 
Tevens zullen er in samenwerking met de 
stichting Kermis-Cultuur (Nederland) foto’s 
getoond worden van de kermis van vroeger. De 
expo is niet alleen voor de ouderen die 
deelnemen aan de fietstocht, maar voor iedereen 
toegankelijk. Deelname aan de fietstocht is dus 
voor een bezoek niet verplicht. De expo is 
zaterdag 2 juni a.s. van 10.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis. 
 
 

 
 
Notulen Dorpsraadsvergadering 4 juni  
 

Dorpsraadvergadering 4 juni 2012  
 
Aanwezig: Frans Broeder, John Ebben, Jos Tamminga, Jacob Fleuren, Pius v.d. Groes, Jan 
Hendriks 
Afwezig: Peter van Raaij 
 
1. Opening  
Jos opent de vergadering 
 
2. Notulen van de vorige vergadering 2 april 2012 
Frans Broeder vraagt hoe het zit met het maaien van het pad. John heeft dit met Jan 
Brienen afgestemd en die zal dit enkele malen doen. 
 
3. Dorpsbewoners aan het woord 
Geen bewoners aanwezig. 
 
4. Ingekomen post en mededelingen 
a. Het voorontwerp verkeersveiligheidsplan en wegcategorisering 2012 is opgestuurd 
naar de dorpsraad. Jacob zal dit doornemen en indien nodig van commentaar voorzien.  
 
5. Lopende zaken 
a. Kermis 
Het beleid met betrekking tot de kermis in de gemeente Boxmeer voor 2013 moet op dit 
moment worden gemaakt. Naar aanleiding hiervan is er een bijeenkomst geweest om te 
kijken welke mogelijkheden er zijn om de kermis in Vortum-Mullem nieuw leven in te 
blazen. Na de vakantie neemt Jos contact op met Thijn Daanen om concrete afspraken te 
maken. Er wordt geprobeerd om ook voor dit jaar al enkele nieuwe initiatieven op te 
zetten. 
b. Wonen 
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Op 7 juni komt Jos de Graaf en Paul v.d. Hoek van de gemeente Boxmeer met een 
stedenbouwkundige toelichting geven over het beeldkwaliteitsplan en het 
bestemmingsplan in Vortum-Mullem. Bijeenkomst is om 19.30 uur bij Café Spoorzicht. 
c. Partneroverleg 
Jos en Jacob zijn hierbij aanwezig geweest. De gemeentelijke begroting is behandeld. Jos 
heeft gevraagd of er vanuit de andere dorpsraden belangstelling is om het concept van 
de website van Vortum-Mullem over te nemen. Willen van de Rijdt zal dit in september 
gaan coördineren.  
d. Speelruimtebeleid/Subsidie fonds maatschappelijke betrokkenheid 
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. Hubertusstraat 
als dat vrijkomt. We zijn als dorpsraad genomineerd en tijdens de ledenvergadering van 
de Rabobank moet dit gepresenteerd worden en zal gestemd worden door de leden en 
zullen we weten welk bedrag er komt voor de jeu-de-boules baan. John Ebben zal de act 
van 'Allo Allo' benaderen of ze iets met deze act kunnen/willen doen voor de presentatie. 
Met de omwonenden moet nog een gesprek plaatsvinden. Mogelijk kan er ook een andere 
locatie in aanmerking komen voor de aanleg van een baan. 
 
6. Rondvraag 
" Commerciële advertenties op de site worden in rekening gebracht door de 
penningmeester. 
" Jacob meldt dat de gemeente Boxmeer en St. Anthonis een bijeenkomst organiseren 
met als thema ´Herbestemming kerkgebouwen´. In eerste instantie worden hiervoor de 
dorpsraden en parochiebesturen uitgenodigd om hierover mee te denken.  
" Jacob vraagt om een specificatie van de kopieerkosten voor de parochie. John zal 
uitzoeken of we het contract bij Fortrass kunnen stopzetten. 
 
7. Sluiting 
 

 

 
Eindelijk bouwen in Vortum-Mullem ?!  
 

Op 7 juni j.l. heeft de Gemeente de (voorlopige) bouwplannen aan de luinbeekweg 
openbaar gemaakt. 
Aanwezig waren wethouder Jos de Graaf, Paul v.d. Hoek, en Joyce Rijpkema van de 
Gemeente. 
In totaal waren er 22 mensen aanwezig. 
Joyce Rijpkema liet aan de hand van een powerpoint presentatie zien wat de 
stedebouwkundige grondslag was van het beeld-kwaliteitsplan. Het is de bedoeling dat de 
voorzijde van de te bouwen huizen, gericht naar de Brink, gebouwd worden in boerderij 
stijl. Zij liet daar een aantal voorbeelden van zien. Aan de achterzijde is men wel vrijer 
om te bouwen. 
Zowel de voortgang als de bedoelde voorbeelden staan in de PowerPoint presentatie. 
Omdat er nu ook een correct verkavelingsplan is met afmetingen, staat e.e.a. nu op deze 
site. 
 
Na afloop was er nog de nodigde discussie. Al met al een geslaagde avond. 
 

 
Terugblik Hendrix UTD op Alpe d'HuZes 2012  
 

ALPE D'HUEZ/BOXMEER - Samen met 177 collega’s die werkzaam zijn in en rond 
de veehouderij heeft het Big Challenge team van Hendrix UTD op 7 juni 
meegedaan aan Alpe d'HuZes. Samen hebben ze op één dag maar liefst 45 keer 
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Alpe d'Huez beklommen. Ze hebben hiermee 117.000 euro opgehaald ten bate 
van kankeronderzoek. Onder hen ook een groot aantal rijders uit het Land van 
Cuijk. 
  

 
De teamleden van BIG Challenge Hendrix UTD kwamen op 7 juni in de avond 'en groupe' over de finish. 

 

Het BIG Challenge-Hendrix UTD team bestond uit de volgende personen (met tussen 
haakjes het aantal beklimmingen per persoon): Dennis van Uijen (5x), Marc Huirne (6 x), 
Arie Joren uit Vortum Mullum (6x), Bas Philipse uit Cuijk (6x), John Bruijn (6x), 
Antoine van Loon uit Sint Hubert (5x), Aart Voets (5x) en Arnold Reichert uit Westerbeek 
(6x). 
  
Streven 
"Het belangrijkste doel van Alpe d’HuZes is binnen acht jaar kanker te veranderen in een 
chronische ziekte en om mensen goed, gelukkig en gezond te laten leven met kanker. Big 
Challenge is trots dat ze als leverancier van goed en gezond voedsel een bijdrage heeft 
kunnen aan dit doel", aldus Arie Joren namens BIG Challenge. "Er is nog een lange weg 
te gaan, maar met de vastberadenheid binnen Alpe d'HuZes moet dat zeker lukken. De 
teller van Big Challenge staat inmiddels op 1,3 miljoen euro en die van Alpe d’HuZes op 
32 miljoen euro. Dit is een enorme prestatie." 
  
Bijzonder 
Arie vervolgt: "Het is een bijzondere ervaring geweest. De saamhorigheid, de indringende 
verhalen, het luisterende oor, de bereidheid om wat voor een ander te doen, de 
onbaatzuchtigheid en het nastreven van een gezamenlijk doel om iets te veranderen is zo 
bijzonder dat de samenleving er in zijn algemeenheid nog wat van kan leren. Dat maakt 
dit evenement zo bijzonder. Het Big Challenge team heeft zijn steentje bijgedragen en is 
dankbaar en trots dat ze het voorrecht hadden om dit mee te mogen maken."  
 
 

19 augustus: ONI Stratentoernooi  
 

Beste inwoners van Vortum-Mullem, 
 
Het Urst van O.N.I. Is al enkele maanden intensief aan het trainen op sportcomplex 
"achter Thei Peeters". Een paar weken terug werd er maar nipt met 6-8 verloren van 
onze grote concurent om de kampioenschaal "La Compagnie" uit Boekel en aanstaande 
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zaterdag om 15.00 uur mag de selectie van O.N.I. weer het heilige gras betreden om de 
degens te kruisen met "t Huukske" uit Beek en Donk (altijd lastig).  
Hier zijn overigens nog gratis entree bewijzen voor te verdienen zijn als u het goede 
antwoord geeft op de vraag: Hoe spel je "O.N.I.". (graag je antwoord voor zaterdag 
aanstaande in een voldoende gefrankeerde envelope posten in het gastenboek) 
 
Maar dit is nog niet alles... Ook dit jaar zijn we alweer druk bezig met het ONI-
Stratentoernooi. En dit jaar gaat op zondag 19 augustus beslist worden wie er het 
recht heeft op de felbegeerde wisselbokalen. 
Dus trek je voetbalschoenen maar weer aan om alvast een beetje balgevoel te creëren 
zodat ook jullie straat/ buurtschap zich van haar beste sportieve kant kan laten zien !! 
 
Tot dan, tot 19 augustus !! 
 
Bestuur ONI  

 

 

 

Diplomering blokfluiters en fanfare leerlingen.  
 

Feestelijke laatste repetitie fanfare. 
 
Zoals gebruikelijk heeft de laatste repetitie voor de vakantie, bij 
Fanfare St. Cornelius weer een feestelijk tintje. 
Donderdag 28 juni, om 19.30 uur in het Gemeenschapshuis, zal de 
repetitie in het teken staan van ALLE leden, die een blaasinstrument 
bespelen. 
Zo zullen voor U optreden; De blokfluiters, Het opleidingsorkest en 
het fanfareorkest zelf. 
De blokfluiters hebben zelfs enkele nummers ingestudeerd, welke ze 
samen met het Opleidingsorkest, zullen spelen. 

Het feestelijke van deze avond is natuurlijk de diploma uitreiking van alle leerlingen, die 
geslaagd zijn voor hun opleiding. 
Het programma duurt ongeveer 1½ tot 2 uur, waarna er nog ruime gelegenheid is om de 
geslaagden te feliciteren, en om nog wat na te borrelen. 
 
Voor het zover is neemt Fanfare St. Cornelius a.s. zondag nog deel aan het Peeltournooi, 
wat plaats vindt in Meijel  
Onze fanfare zal daar om 12.30 uur optreden. 
De fanfareleden zijn al maanden druk aan het oefenen, om hier, voor de jury, een goed 
resultaat te behalen. 
Volgende week donderdag zal daar ongetwijfeld ook nog op worden teruggekomen. 
 
  

Fanfare toont klasse op Peeltournooi  

 
Fanfare krijgt loon naar werken. 
 
Fanfare St. Cornelius heeft afgelopen zondag deelgenomen aan het Peeltournooi in Meijel. 
Op dit muziektournooi worden de concertwerken die door de deelnemende 
muziekverenigingen worden uitgevoerd, door een jury beoordeeld. 
De Vortumse muzikanten waren al in januari begonnen om de stukken in te studeren en 
kregen nu loon naar werken. 
Onze fanfare werd in de 4e divisie beoordeeld en kreeg het juryoordeel: Goed tot zeer 
goed.  
Dirigent en leden kunnen tevreden terug zien op een geslaagd optreden.  
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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 
  

 

 
 
 
 

 
14-21 juli 2012   Kamp ‘t Benkske 

19-08-2012     Oni stratentoernooi 
 
 
 
 
 
De redactie wenst u een fijne zomervakantie toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


