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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 19e anders 

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

Kerkbestuur. 

 

 
 

Vieringen in de maand november 

 
Zondag  11 november   9.00 uur.  overl fam Jansen  Hendriks en zoon Wim   

                                                                                                                

Zaterdag  24 november  17.00 uur  vormselviering. 

                                       Wilie en Sjef van Hout. 

                                        Cato Brienen v Bree    jaargedachtenis. 

                                        Nol Brienen      jaargedachtenis. 

                                        Karin Brienen        v.w verjaardag en  jaargedachtenis. 

                                        Jo en Gerry Deenen v. Kempen, 

                                        Bets Selten van Dommelen en Henny Selten.   

 

 

-  zondag 9 december . 

-  24 december 20.00 uur nachtmis 

-  26 december 2
de

 kerstdag  10.30 uur gezinsviering. 

 

 
                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Collecte Alzheimer Nederland  
  

 
In de week van 5 t/m 10 november vindt de collecte van Alzheimer 

Nederland plaats. In BOXMEER gaan zo’n 20 collectanten op pad om geld 
in te zamelen. 

 

Word ook collectant 

Met een paar uur van uw tijd kunt u helpen als collectant. U kunt zich opgeven bij:  

Daan Schijffelen, De Hulst 5, 5831SC Boxmeer Tel. 0485-520726 

of via www.alzheimer-nederland.nl/collecte of T. 030-659 69 77.  
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 Vortum Mullem 
 

Kienen. 
 
Vrijdag 16 november is er weer kienen aanvang 14.oo uur in het gemeenschapshuis . 

 
Verder op in het blad staat een uitnodiging voor het bij wonen van een themadag met als 

onderwerp : De KBO in de samenleving . 
Woensdag 14 november in het Wapen van Wanroij . 

Wil je hier naar toe gaan geef je dan zo spoedig mogelijk op bij Henk Broeren  0485 
575818 , 
 

Verder raad ik jullie aan om eens wat vaker te kijken in het Boxmeers Weekblad onder 
de rubriek van de SWOGB , daar staan vaak interessante activiteiten en thema,s .  

 
In de maand oktober hebben diverse ouderen een vragenlijst ingevuld, 

in verband naar Behoefte onderzoek Senioren gemeente Boxmeer . 
Begin 2013 zullen de resultaten van dit onderzoek bekent zijn . 
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Sint Anthonis, 10 oktober 2012, 

 

Aan de afdelingsbesturen en leden van de KBO-afdelingen in het Land van Cuijk, 

 

Geachte leden, 

 

Hierbij willen wij u graag  uitnodigen  voor de themabijeenkomst  die georganiseerd wordt 

door de Kring KBO-Land van Cuijk. 

 

Deze bijeenkomst  wordt gehouden op woensdag 14 november 2012  in het 

”Wapen van Wanroij”,  Kwikstraat 6, 5446AL Wanroy, telefoon: 0485-451293. 

Aanvang 9.00 uur. Zaal open: 8.30 uur.  
De eindtijd zal rond 12.00 uur zijn. We sluiten af met een kopje koffie en een worstenbroodje.   

 

Het  thema van deze morgen zal zijn: 

 

DE KBO IN DE SAMENLEVING 

 

Het programma van de ochtend ziet er als volgt uit: 

 

  8.30 uur  Ontvangst met koffie en thee 

9.00 uur  Opening door de voorzitter van de kring: Koos Geene.  

 9.05 uur  Overdracht aan  dagvoorzitter Jan Lamers 

9.10 uur  lezing door Professor Dr.M.J.M. Kardol, Leerstoel Active Ageing, 

               Vrije Universiteit Brussel.  

    Thema: Actief ouder worden. 

    10.15 uur  Korte pauze en koffie. 

    10.30 uur  Lezing door Professor D. Verté, Sociaal gerontoloog,  

                     Vrije Universiteit Brussel. 

Thema: Geen woorden maar daden?   

Over het belang van een actieve Seniorenadviesraad. 
    11.00 uur  Lezing door Frans v.d. Boomen, bestuurslid KBO-Brabant. 

   Thema: Beschouwing op de samenleving vanuit het verleden naar 

   de toekomst in KBO - verband. 

     

    11.30 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen. 

    11.45 uur  Sluiting door de voorzitter. 

 

Graag tot ziens op 14 november  a.s. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kring KBO-Land van Cuijk, 

Ton Ermers, Ben van Ophuizen, Leo van Els, secretaris, 
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HERFSTCONCERT IN DE BASILIEK 
Vooraankondiging 

 
Met het thema Fides Spes et Amor (geloof, hoop en liefde) wordt op zondag 28 oktober 2012 een 
concert georganiseerd in de St. Petrusbasiliek te Boxmeer. Dit concert is in de eerste plaats bedoeld 
voor de ouderen, maar ook voor mensen met een beperking alsmede voor mantelzorgers binnen de 
gemeente Boxmeer.  

 
Daarnaast zijn mensen buiten de doelgroep natuurlijk ook van harte welkom.  
 
Waarom een concert voor u georganiseerd?  
De Stichting Fides Spes et Amor, die de organisatie voor zijn rekening neemt, heeft dit herfstconcert 
specifiek op u gericht en in een specifieke ambiance zodat dit concert ertoe kan bijdragen dat u de 
muziek nog meer gaat beleven als een verrijking van uw cultuur en van uw welzijn.  
 
Het concert wordt verzorgd door diverse koren, brassband, individuele zangeressen en een zanger. Ook 
het voordragen van een declamatie en het professioneel presenteren van het gehele programma maakt 
deel uit van dit concert.  
 
In de Nieuwsbrief van de Onze Lieve Vrouwe parochie van november zullen wij op dit concert 
terugkomen met het vermelden van de deelnemende koren, muzikanten, zangeressen en zanger.  
 
De entree is gratis!  

 
Houdt de zondagmiddag van 28 oktober a.s. van 14.30 uur tot 16.30 uur nu al vrij, zodat u kunt 
genieten van populaire semi-klassieke muziek en zang. Wij hopen dat u met velen aanwezig zult zijn.  
 
Namens de Stichting:  
 
Gerard Kusters (secretaris) 
Henk Hendriks (penningmeester) 
Jan van Alphen (voorzitter) 
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Wie is sint zijn beste vriend?  

Wie zorgt er voor een kadootje voor ieder kind? 
Ja dat is zwarte piet.  

Je hoort hem wel maar, ziet hem niet. 
Lijkt het je leuk als wij binnenkomen? laat het ons weten. 

Je zult ons bezoekje nooit vergeten! 

 
Voor meer informatie mail naar : post.voor.zwartepiet@live.nl 
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Politie vraagt uw hulp bij de aanpak van woninginbraken 
Samen moeten we de inbrekers stoppen! 

 

 
 

Politieregio's Brabant-Noord en 
Brabant Zuid-Oost - 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. 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 mensen het mij maken. Het 
enige wat ik moet doen, is goed 
opletten. Een goede woning heb ik zo 

gevonden. Op het moment dat het net 
donker is, zie ik in één oogopslag 

waar niemand thuis is. Nonchalant 
loop ik dan naar de achterkant en ik 

sta zo in de achtertuin. Daar zit meestal het goedkope hang- en sluitwerk. Klimmen, raam 
open wrikken en binnen ben ik. Binnen een paar minuten sta ik weer buiten en ben ik 
weg. Niemand heeft me gezien of heeft de politie gebeld." 

 
Gemiddeld kost het een inbreker maar drie minuten om uw huis binnen te komen, 

waardevolle spullen mee te nemen en het hazenpad te kiezen. 
 

Donkere dagen 
De dagen worden weer korter en de nachten langer. Een goed moment om, als het 
donker wordt, eens kritisch naar uw woning te kijken aan de buitenzijde. Probeer eens 

met een inbrekersoog te kijken. Een inbreker 'klust' het liefst als niemand hem ziet. Dus 
in het donker, verscholen achter een struik. Kijkt u eens naar uw ramen en deuren in 

combinatie met de planten in uw tuin. Die ene struik is wel erg hard gegroeid, als er 
iemand bij de voordeur bezig is, staat hij dan in het donker en uit het zicht van de weg? 

Of is dat bij een raam het geval?  
 
Verlichting 

Zeker net zo belangrijk is de verlichting rondom uw huis. Zit uw voordeur onder een 
carport, dan is dat bij voorbaat al aantrekkelijk voor een inbreker. Niet te zien vanaf de 

weg en hij kan zich snel verschuilen achter de auto, die onder die carport staat. Dat 
geldt ook voor ramen aan de zijkant van een huis of aan de achterzijde. Ideale 

werkplekken voor een inbreker, omdat hij uit het zicht staat en vaak in het donker. Een 
hele simpele manier om de kans op inbraak op die plekken te verminderen, is het 
realiseren van goede verlichting. Dat kan een lamp zijn die constant brandt of een lamp 

met een bewegingssensor. Van belang is dat de verlichting er voor zorgt dat een 
eventuele inbreker niet zomaar zijn gang kan gaan en sneller ontdekt kan worden. 
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Oproep aan inwoners 
Wilt u dat wij inbrekers pakken? Zorg er dan voor dat we hen 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.  
 
Aangifte doen 

Is er toch bij u ingebroken of is er een poging gedaan? 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. 
 
Melden! 

Natuurlijk let de politie op vreemde en verdachte situaties in uw wijk. Daar kunnen wij 
úw 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.  
 

 
Voor meer informatie: 

Doorkiesnummer: 040-2332650 

 

 
www.Vortum-Mullem.info 

 

Handtekeningenaktie voor behoud Peuterspeelzaal  

woe 03-10-2012  

Deze en de komende week komen verontruste ouders bij u aan de deur om te vragen 

met uw handtekening aan te geven dat u voor behoud van de peuterspeelzaal bent, en 
de volgende brief ondersteunt: 

 
Namens de ouders, wonend in Vortum-Mullem, wil ik toch wel laten weten dat het erg 

verontrustend is dat het peutercentrum gaat sluiten. 
 
De gemeente is zich niet bewust wat dat voor consequenties heeft voor zo'n klein dorp 

als Vortum-Mullem. 
Als het al begint met het sluiten van het peutercentrum dan is het sluiten van de school 

de volgende stap!  
 

En wat blijft er dan nog over van de leefbaarheid van het dorp? Is er geen school dan is 
er geen samenleving, neem Vredepeel maar als voorbeeld. Einde peutercentrum is einde 
school, einde verenigingen, einde leefbaarheid!!! 

http://www.samentegeninbrekers.nl/
http://www.politie.nl/
http://www.vortum-mullem.info/
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Het dorp is dan totaal niet meer aantrekkelijk voor jonge mensen en alles wat daarom 
heen hangt. En dus zal het bouwen van nieuwe woningen totaal overbodig zijn, wie wil 

er nou in een dorp wonen waar al bijna geen voorzieningen meer zijn en geen plek is 
waar de kinderen terecht kunnen en naar school gaan?!! 

 
Verder is het zo dat de samenwerking met het peutercentrum en de kleuterschool 

fantastisch verloopt. De doorstroming naar de kleuterklas is hierdoor erg aangenaam 
voor de jonge kinderen!! 
 

Ik spreek namens alle ouders van Vortum-Mullem en wij maken ons grote zorgen over 
de toekomst van het dorp!!!! 

Met vriendelijke groet, een teleurgestelde burger uit Vortum-Mullem. 
 

Handtekeningenaktie tegen sluiting peuterspeelzaal  

vr 12-10-2012  

Namens de ouders en de peuters uit Vortum-Mullem willen wij de inwoners van 

Vortum-mullem bedanken voor het massaal zetten van hun handtekening tegen het 
sluiten van peutercentrum Duimelijntje. 
Maar liefst 400 handtekeningen zijn er opgehaald! 

 
Dank jullie wel.  

 
 

Army trucks in Vortum  

wo 03-10-2012  

Op 2 oktober kregen de kinderen van 
basisschool St.Anna uitleg over Army 

trucks. 
Met dank aan Jan Weijers voor de 

ingezonden foto's. 
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Vortum-Mullem krijgt subsidie voor jeu de boule baan  

do 04-10-2012  

Op 3 oktober tijdens de ledenvergadering van de RaBobank lvcm is het de Dorpsraad 

gelukt een subsidie te krijgen van het fonds maatschappelijke betrokkenheid van de 
bank van maarliefst € 3000,00 voor de aanleg van een jeu de boule baan. 
Dankzij het filmpje en een spetterend optreden van Jan Broeder als René, 

 
Iedereen hartstikke bedankt voor jullie inzet, maar speciaal Peter van Bree en Jan 

Broeder. 
Wie is iedereen? 

 
 

Fanfare jeugdlid van het jaar: Thomas Peeters  

zo 07-10-2012  

Thomas Peeters; Jeugdlid Fanfare St. 

Cornelius.  
  
Het bestuur van het Opleidingsorkest kiest elk 

jaar een lid als "Lid van het jaar" 
Er zijn een aantal richtlijnen opgesteld, waaraan 

iemand moet voldoen, om voor deze titel in 
aanmerking te komen.  

Voor 2012 is dit geworden: Thomas Peeters  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
De punten waarop gelet wordt bij deze verkiezing 

zijn:  
De kandidaat:          Heeft zorg voor zijn instrument. 
                                Meldt zich netjes af als hij niet op de repetitie kan zijn. 

                                Is behulpzaam naar collega muzikanten. 
                                Luistert goed naar de dirigent. 

                                Speelt goed samen. 
 

Gelet op op deze punten is Thomas GESCHIKT bevonden als jeugdlid van het jaar 
2012!  
VAN HARTE GEFELICITEERD THOMAS! 
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Notulen Dorpsraadsvergadering 1 oktober.  

di 09-10-2012  

Dorpsraadvergadering 1 oktober 2012  

 
 
Locatie: Steenklef 4 i.v.m. de kermis. 

Aanwezig:, Jos Tamminga, Jacob Fleuren, Frans Broeder, Pius v.d. Groes, Tjeu 
Timmermans. Emilie vd Heijden 

Afwezig: John Ebben, .Jan Hendriks, Peter van Raaij, allen met bericht. 
 

 
1. Opening  
Jos opent de vergadering 

 
2. Notulen van de vorige vergadering 3 sept 2012 

Geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 
 

3. Niet-leden aan het woord 
Parochiebestuur komt voor vooroverleg over het gebruik van het kerkgebouw in 
kleine kernen 

Tjeu: Brainstorm met de inwoners over geplande bijeenkomst met de kleine kernen 
Rondom ons gebeurt er veel met de kerken. We willen niet wachten tot het ons 

overkomt. 
Hoe kunnen we voorkomen dat de kerk moet sluiten, samen met de gemeenschap. 

De kerk moet gebedsbestemming houden. 
Willen avond organiseren om ideeën op te doen. Aftasten om het meest optimale er 
uit te halen. 

Voornemens 22 okt. Avond voor optimalisering van het gebruik van het kerkgebouw 
in de toekomst 

Jacob informeert bij spoorzicht. 
Parochiebestuur formuleert flyer. Jos maakt ze  

Per mail wordt e.e.a. gecommuniceerd. 
 

4. Ingekomen post en mededelingen 
Ver. Kleine Kernen krant 
 

5. Sluiting peuterspeelzaal Vortum-Mullem 
Deze morgen stond in de krant: sluiting peuterspeelzaal Vortum-Mullem, Sambeek 

en Boxmeer. De Dorpsraad is niet eerder geïnformeerd. Jos is wel op de hoogte van 
het spreekrecht van kokoplus, vorig jaar, waarbij de gemeente voor deze gevolgen is 

gewaarschuwd. Voor Sambeek en Boxmeer is een oplossing, voor Vortum-Mullem 
niet. 
Jos heeft een email ontvangen van het hoofd van de basisschool, en een gesprek 

gehad met Kokoplus Ook is de mededeling, punt 7, van de commissie wonen van 27 
sept. beluisterd. 

Komt (mogelijk) in de raadsvergadering 11 okt. Jos bereid inspreken voor. 
 

6. Lopende zaken 
 
Speelruimtebeleid/Jeu de Boules baan 

Filmpje voor 3 oktober RaBo ledenvergadering – is ingestuurd Jan Broeder praat tijd 
vol als Renee. Na gesprek met gemeente besloten om te gaan voor JdB baan op 

kerkplein. 



    13 

 

 
AED: pads zijn vervangen, cursus is gegeven. 

 
7. Rondvraag 

Jochem hoorde van Paul d Hoek dat er uitstel is v.w.b. bestemmingsplan van nov tot 
febr. 

Twee van de vier aspirant bouwers haken hierdoor af. 
Jos belt Willem, Jacob belt Paul v.d. Hoek. 
 

8. Sluiting 
 

 

"Tiepies Toneel" bij 40 jarig bestaan kloostertuin  

zo 21-10-2012  

 Beste mensen 
Op zaterdag 27 oktober wordt in boxmeer het 40 jarig bestaan van de kloostertuin 
gevierd. Er zijn dan van allerlei activiteiten in het dorp. 

Hier is ook ons groepje "Tiepies Toneel"voor gevraagd om op te treden. 
Dus vanaf 12.30 uur zijn we te zien in het overdekte winkelcentrum van boxmeer. 

Het is weer de moeite waard om te komen kijken en het is ook heel grappig. 
Toneelvereniging Vortum-Mullem speeld onder de naam "Tiepies Toneel". Deze naam 

wordt alleen gebruikt met de optredens buiten het dorp. In eigen dorp blijft het, 
Toneelvereniging Vortum-Mullem. 
We hopen jullie te zien, in Boxmeer. 

Groetjes toneelvereniging Vortum-Mullem  
 

 
Maïs: het nieuwe ‘gele goud’?  

di 16-10-2012  

VORTUM-MULLEM – Hakselaars 

scheren de percelen kaal, 
kiepwagens rijden af en aan om 

de verse maïs naar de 
boerenerven te rijden. Het lijkt 

niet anders dan in andere jaren. 
En toch, dit jaar is er iets 
bijzonders aan de hand. De prijs 

van maïs is namelijk de hoogte in 
geschoten. 

 
“Een paar jaar geleden kreeg je 

900 tot 1300 euro per bunder, nu 
liggen de prijzen op 1800 tot 2500 

euro”, zegt Peter Stevens, bestuurslid van de ZLTO-vakgroep Akkerbouw en zelf teler 

van 14 hectare korrelmaïs. 
 

 
Peter Stevens: “Nu ligt de prijs van maïs hoog, het is maar de vraag of dit structureel 

is.” (foto: De Maas Driehoek) 
Wereldmarkt 
Het is niet alleen door de matige zomer (te koud en te nat) die hiervoor 
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verantwoordelijk is. Op Sommige plekken is de opbrengst prima, maar er zijn ook 

percelen waar de maïs door structuurproblemen van de grond is ‘verdronken’ en er 
tot 25 procent minder vanaf komt. 

De belangrijkste prijsopdrijvende factor is de wereldmarkt voor graan, waaraan de 
prijzen voor maïs is gekoppeld. “Een misoogst van korrelmaïs in de Verenigde Staten 
(40% minder aanbod) heeft de prijzen sterk opgevoerd. En dat werkt door naar de 

prijzen in ons land.” 
Een meer regionaal maar niet minder opmerkelijk fenomeen is de groeiende vraag 

vanuit Duitsland, waar eigenaren van biovergistingsinstallaties maïs opkopen in 
Nederland. Aan de andere kant van de grens staan een reeks vergisters en op dit 

moment zien de exploitanten maïs als een goed product om die installaties te 
voeden. Eerst ‘stroopten’ de Duitse eigenaren van een vergister Noord-Limburg af en 
nu zijn ze ook actief in het Land van Cuijk. “Zelf ben ik niet benaderd, maar ik hoor 

wel dat het gebeurt”, stelt Stevens. 
Deze ontwikkeling heeft alles te maken met de Duitse overheid, die af wil van 

kernenergie en massief inzet op alternatieven energiebronnen als windenergie, 
zonnestroom en biovergisting. “Of de Duitse vraag naar maïs het structureel is, dat 

is maar de vraag. Want als maïs te duur wordt, wordt het rendement van een 
vergister gedrukt en kiezen ze voor andere grondstoffen.” 
Melkveehouders, die graag snijmaïs aan de koeien voeren, zien de kosten oplopen. 

Zeker als ze zelf een tegenvallende oogst hebben en voer moeten aankopen. Voor 
regionale telers die het moeten hebben van de verkoop van maïs, zoals Peter 

Stevens, is het prijseffect gunstig en lijkt maïs het ‘geld goud’. “Dit is een goed jaar, 
maar dat zegt niets over de toekomst. We hoeven ons echt niet rijk te rekenen.” 

 
Bron: De Maas Driehoek / Kliknieuws  
 

 
 

 
 

 

Boeien, binden & blijven: Arold Arts, voetbalfanaat uit Vortum  

ma 15-10-2012  
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Arold Arts 

 
Ambassadeur van Vortum 

Kind van de regio? 
Helemaal. Geboren in Boxmeer en opgegroeid in Vortum-Mullem, op de plek waar ik 
nog steeds woon. Het enige dat veranderd is, is het huis zelf. In 2004 hebben we de 

oude langgevel boerderij afgebroken en sinds 2007 wonen we in ons nieuwe huis. 
Mijn broer, ons moeder en ikzelf. Voorheen was het een varkensboerderij, maar 

inmiddels zijn we al 25 jaar actief als staalbouwbedrijf, voornamelijk in de agrarische 
sector. 

Bewuste keuze of per ongeluk gebleven? 
Ik zou niet weten waarom ik hier weg zou gaan. Ik heb het altijd naar mijn zin en 
bovendien werk ik hier. Dan is er toch geen enkele reden om te verhuizen? 

Wat tekent de Maasvallei? 
Ruimte en rust. We wonen eigenlijk middenin de natuur, terwijl we ook zo op de 

snelweg zitten. Ik zou niet in de stad willen en kunnen wonen. Een klein dorp is veel 
socialer, de buren kennen elkaar en zorgen op een bepaalde manier voor elkaar. 

Toen ik in 1988 voor het eerst dat spandoek ophing, gonsde het direct in het dorp. 
'Wie zou dat zijn?' Maar die geheimzinnigheid duurde natuurlijk niet lang. Vortum is 
klein en kent weinig voorzieningen, maar de belangrijkste hebben we. Er is een 

basisschool, winkel, kerk, jeugdhuis en voetbalveld. Prima! 
Favoriete plek in de Maasvallei? 

Ik ben een buitenmens. In mijn jeugd zaten we altijd in de Brembroeken, hierachter. 
Spelen en hutten bouwen, zowel ondergronds als bovengronds. Nu komt er geen 

enkel kind meer, alleen nog maar jagers. Kinderen zitten te veel achter een 
beeldscherm, erg jammer! Ik hou ook van het Maasheggenlandschap en de Sint 
Jansberg in Plasmolen. Enige nadeel is het ontbreken van echte bergen in de regio. 

Ik ben fanatiek fietser en dan mis ik de hoogteverschillen. 
Wat moeten we koesteren? 

De natuur. Het is toch zonde dat we zo'n gebiedje als de Brembroeken simpelweg 
vergeten? We moeten niet alles vol bouwen, maar ruimte en lucht houden. Kijk naar 

Vortum: voor de leefbaarheid van het dorp is het natuurlijk beter als er wel gebouwd 
wordt. Bepaalde zaken liggen stil door de crisis en dat komt het dorp niet ten goede. 
Maar we moeten bijvoorbeeld niet de hele St. Cornelisstraat vol bouwen. Laat het 

dan uitwaaieren en maak nieuwe zijstraatjes. Dan houden we tenminste lucht en 
een gevoel van ruimte. 

Wie zou u graag de regio laten zien? 
Jee, dat moet je mij niet vragen. Ik ben vergroeid met dit dorp, maar ik ken de 

geschiedenis niet goed genoeg om hier over te vertellen. Dan zou ik Vortum-Mullem 
en de regio te kort doen. 
Oost west, thuis best of wereldreiziger? 

Wat denk je? Ik heb menig stadion in de wereld gezien, maar ik blijf nooit lang. Ik 
pak een chartervlucht, vertrek direct na de wedstrijd en zal er nooit een vakantie aan 

vast plakken. Heb ik geen behoefte aan en ik wil niet zo lang bij het bedrijf weg. Ik ga 
wel veel weekenden weg. Met mijn fiets, een ATB of wielrenner. Naar de Eifel of naar 

het Sauerland. Puur om te fietsen. Want eigenlijk is fietsen nog mooier dan voetbal! 
 
Bron: http://www.maasvalleiwonen.nl  

 

 

http://www.maasvalleiwonen.nl/
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 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 

 

Adverteren is alleen 
mogelijk indien ingeleverd 

met vermelding van het 

factuuradres, bij voorkeur 
op floppydisk of per E-mail 
dorpsbladvortum@12move.nl 

 

 

Wekelijks: 

 

 

26-10-2012    KBO: Dag van ouderen 

28-10-2012      Herfstconcert in Baseliek 

31-10-2012  8.15-17.00  Vovm: Creadoe 
5t/m10-11    Collecte alzheimer 

12-11-2012 20.00   Lezing Liturgievernieuwing 
14-11-2012     KBO in de samenleving 

16-11-2012  14.00   Kienen 
25-11-2012    Creatieve avond 

27-02-2013    Osteopathie 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Maandag  14.00 u   KBO: meer bewegen voor ouderen in ‘t Gemeenschapshuus 

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 19.45 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: 

bij voorkeur per E-mail: 

redactie@vortum-mullem.info 

Advertenties zonder  

factuuradres worden niet 

geplaatst!  

U ontvangt een factuur voor de 

betaling. 

 
De kosten hiervoor zijn: 

       A4: € 14, -- 

½    A4: €  7, -- 

1/3 A4: € 4,75 

¼    A4: € 3,50 

1/5 A4: € 1,75 

. 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

