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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 December 

 
zondag   9 dec.  9.00 uur.                           

                           Wilie en Sjef van Hout. 

                           Overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim 

                          

Maandag    24 dec.  20.00 uur m.m.v. vomuzi. 

                           Fam. van Bree Broeder  

                           Wim Dammers en Fam. Dammers Ermers . 

                            Thij en Marie van Bree Peters. 

                          

 

Woensdag  26 dec.   10.30 uur. 

      Bertha Jansen Martens     jaargedachtenis.     

                           Nelly Bernards Jakobs    jaargedachtenis. 

                           Fam. Bernards  Gerrits en 

                           Fam. jakobs Bernards    jaargedachtenis. 

                           Piet en Marie Versleijen v. d. Bosch 

                           Koos en Harrie v. d. Bosch.  

                          

                                                                            

Vieringen in Januari:  zondag 13 en 27 jan.  

 

 
                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Collecte Alzheimer Nederland  
  

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 5 t/m 10 november 

heeft 1612,00 euro opgebracht in de gemeente Boxmeer. Hartelijk dank aan 

alle gevers en collectanten!  
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Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes 
 

 
In de week van 7 tot en met 13 oktober collecteerden in heel Nederland meer 

dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Vortum-
Mullem gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een 
bedrag van € 302,37 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden 
Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten 
 

 
 

 

 
DE MUZIEKSALON IN BOXMEER. De komende vijf weken staat 
een kennismaking met de dans door de eeuwen heen centraal. In  

vijf bijeenkomsten komt onder andere dansmuziek uit middeleeuwen en renaissance 

aan de orde, maar ook balletmuziek van Gounod en Verdi. Enkele suites van Johann 
Sebastian Bach zullen niet ontbreken. En dansen die Haydn, Mozart, Beethoven, 

Schubert en Johann Stauss voor het Weense carnavalspubliek schreef, komen eveneens 
aan bod. De Muzieksalon vindt plaats in de refter van de Weijer, op dinsdagmorgen van 

10.00 tot 12.00. Hans Terra licht de stukken toe. De data zijn 6, 13, 20, 27 november en 
4 december. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Radius, telefonisch 574440,  
of via de website van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer, www.swogb.nl, 

of bij aanvang van de cursus in de refter van de Weijer. De toegangsprijs bedraagt 17.50 
euro voor de hele cyclus van vijf bijeenkomsten, t.z.t. te voldoen door middel van een 

eenmalige machtiging. 

 
 

Gemeentelijke volksdansmiddag voor ouderen te Oeffelt 

 
De gemeentelijke volksdansmiddag voor ouderen zal dit jaar georganiseerd worden op 
vrijdag 23 november 2012  van 14.00 -16.00 uur in gemeenschapshuis  ‘De 

Kleppenburg’  Europlein 4   te Oeffelt.  Aan deze volksdansmiddag zal worden 
deelgenomen door  

verschillende volksdansgroepen voor ouderen uit de gemeente Boxmeer. Naast het 
gezellig samenzijn is het doel van de middag dat alle dansgroepen samen een aantal 

dansen uitvoeren. De deelnemende volksdansgroepen zijn: Ons Plezier uit Overloon, De 
Vrolijke Kring uit Sambeek, De Viltzwervers uit Beugen, Trojak uit Boxmeer en Ons 
Plezier uit Boxmeer. Volksdansen voor ouderen is een activiteit van de Stichting Welzijn 

Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB). Het is dan ook dankzij de SWOGB en de inzet 
van enthousiaste vrijwilligers en dansdocenten dat dit treffen met de verschillende 

volksdansgroepen kan plaats vinden.  
 

Mocht men belangstelling hebben en/of overwegen deel te nemen aan een van de 
volksdansgroepen dan is men van harte welkom om te komen kijken op vrijdag 23 
november in gemeenschapshuis ‘De Kleppenburg’   te Oeffelt.   Entree gratis. 

 
Wanneer men niet in de gelegenheid is maar wel eens wil meedoen met volksdansen kan 

men contact opnemen met de SWOGB tel. 0485 –  574440.  
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K B O  Vortum-Mullem 

 

 

 
Kerstviering   
De kerstviering is dit jaar op vrijdag 21 december de uitnodiging 

word nog bezorgt . 
 
De K B O is op zoek naar nieuwe bestuursleden heb je interesse neem dan contact op 

met het bestuur tel. 0485 575818. 
 

Senioren Expo 
Van dinsdag 15 tot en met20 januari wordt in het Koninghof  te Veldhoven voor de 11 

maal de senioren expo gehouden. 
 
De senioren expo is een totaal evenement.  Een complete huishoudbeurs met meer dan 

100 stands en vele demonstraties . 
Het beursgedeelte heeft thema,s als sfeervol wonen en leven, reizen, 

Gezondheid en beweging en hobby en creativiteit. 
 

De senioren expo is naast het informatieve gedeelte vooral een gezellig dagje uit. Een 
modeshow,optredens van Brabantse artiesten, 
koren en orkesten vormen de rode draad van de beurs . 

 
De Senioren Expo is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur in het Koningshof,de 

locht 117 ,5504 RM te Veldhoven. 
 

 
K B O afd. Vortum-Mullem  wenst U allen een  : 
 

                   Een Zalig Kerstfeest en gezond en gelukkig 2013 

 

 

 
INTOCHT SINTERKLAAS VORTUM-MULLEM 

 

Het was een natte, grijze ochtend tijdens de intocht van sinterklaas maar dat mocht de 
pret niet drukken. De kindertjess hebben weer genoten en het brandje is op tijd geblust 
en dat verdiende een diploma. Knap gedaan allemaal! Ook Sinterklaas en de pieten 

vonden het een geweldig feest.  Bedankt iedereen... 
 

Sint Comité Vortum-Mullem 
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Kerstworkshop 
 
Voor diegene die het leuk lijkt, in de maand december wil ik graag kerstworkshops gaan 

geven.  
Een avondje of een ochtend met een klein groepje een leuk arrangement maken en dan 

uiteraard in kerstsfeer.  
De workshops zal ik aan huis gaan geven onder het genot van koffie/thee met wat 
lekkers. Op locatie is uiteraard ook mogelijk. 

 
Dus voor diegene die het leuk vindt om met familie, vrienden of misschien wel collega's 

iets moois te maken voor kerst is van harte welkom..Voor meer informatie kun je me 
bellen of mailen, linda@sonnekempke.nl of 0485-210140. 

 
Vriendelijke groeten, Linda Peeters 

 
 

 

 
 
 

Muzieklessen 

 
Muzieklessen in Joffershof Víerlingsbeek door ex-meanderdocenten. 

 

 

 

-Gitaarlessen door Marcus de Jong. 

 

-Pianoles (lichte muziek) en 

  Keyboard door Tom mestrum. 

 

   

 

Instappen met muzieklessen op alle 

tijden mogelijk. Géén 

jaarinschrijving. 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.mestrummuziekeducatie.nl  voor meer info.of bel 06 25 182 082 

 

 

 

mailto:linda@sonnekempke.nl
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VACATURE 

BARMEDEWERKER(STER) 

Warandahal Sambeek 
 

Wij vragen van de kandidaat: 

o Minimale leeftijd 16 jaar 
o Liefst enige ervaring in de horeca 
o Je bent: flexibel, representatief, sociaal, zelfstandig, 

gastvrij, collegiaal en gemotiveerd 
o Beschikbaar in de weekenden en op doordeweekse 

avonden. 
 

Wij bieden: 

o Een plezierige werkomgeving, overwegend jonge 
collega’s en een zeer zelfstandige functie. 

o Een aantrekkelijke bijverdienste 
 

Denk jij je te herkennen in het bovenstaande en woon jij in de 

buurt van Sambeek, bel even of stuur een sollicitatiebrief met cv 

naar: 

 
Warandahal Beheer 

t.a.v. Jos Hendriks 

Hoogeindseweg 23 

5836 CA Sambeek 

 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jos 

Hendriks, telefoon 06-49970691 
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www.Vortum-Mullem.info 
Uitslag P.P.P.P.P.P.  

ma 19-11-2012  

GEEN WINNAAR, MAAR TOCH FEEST BIJ P.P.P.P.P.P. 

 

(van onze verslaggever) 

VORTUM-MULLEM. Voor de tweede keer in de historie van de P.P.P.P.P.P is er geen 

winnaar uit de populaire poule gekomen. 
Prins Jacob kwam geen 1x op het lijstje voor. 

Ook de smsers stonden verbaasd naar het podium te staren, en gingen nog 1x door de 

aanwijzingen van de SMS dienst: 

 

1) Hij is ECHT klender dan de vurige (lijkt me duidelijk) 

 
2) Het die nou krullen of nie? Dit vanwege de slag in zijn haren en omdat die een 

krulstaart is geweest 

 

3) Petje af…… Jacob zit in veel commissies, besturen ed. en moet dus nog wel eens van 

pet wisselen (af doen) 

 
Toch is de organisatie erg tevreden over het afgelopen seizoen, volgens Guus van Bree 

kan het de komende jaren alleen maar mooier worden. 

“Er is verschrikkelijk veel gepould dit jaar, de sms dienst is van 18 naar 29 smers 

gegaan, en de externe poulers (buiten de fafare om) is zelfs verdubbeld.( van 1 naar 2). 

“ook was het facebook evenement met 24 een goed begin”. Aldus de secretaris van de 

organisatie die overigens toch niks te klagen heeft. 

Het was namelijk Guus die de weddenschap met Ton van Mill aanging en deze (volgens 
verwachting) glansrijk won. 

Ton van Mill greep dus weer mis, maar kondigde wel aan, net zo lang op Marc(k) 

C(k)re(e)mers te poulen,  tot dat die prins wordt. 

Naar verluidt zou diezelfde Marc(k) C(k)re(e) mers zich al hebben aangemeld om de 

komende 10 jaar met Ton van Mill te wedden. 

Komende donderdagavond zullen Prins Jacob, prinses Diny en adjudant Frans, dan ook 
geen prijs uitreiken, maar wel een vatje bier aanslaan. U bent dan allen uitgenodigd. 

 

Enig smetje op de poule was dat twee smsers verdacht worden van fraude . 

De twee dames in kwestie, Anne M. en Sandra vd W., zouden de sms-aanwijzingen voor 

grof geld hebben doorgemaild. 

Op het prinsenbal was de politie de 2 dames al op het spoor, maar door een verkleedtruc 
halverwege de avond konden ze ontsnappen. 

Ze werden later in de nacht aangehouden op een onderduikadres in een veldschuur op de 

steenklef  in Vortum en zijn inmiddels veroordeeld tot het bakken en serveren van de 

hapjes komende donderdag avond. 

Van de financier van dit gebeuren, Theo M. ontbreekt nog ieder spoor.  

 

 

 

 
 

 
 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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collectief collecteren in Vortum-Mullem  

di 13-11-2012  

Vorig jaar zijn er werkgroepen opgericht in een aantal kerkdorpen van de gemeente 

Boxmeer en zijn zij begonnen met het organiseren van een gezamenlijke collecte voor 

landelijke goede doelen. De eerste collecte heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Enkele weken geleden hebben wij, de werkgroep uit Vierlingsbeek/Groeningen, Oeffelt en 

Overloon, een evaluatie gehouden en blijkt er interesse te zijn uit andere kerkdorpen van 

de gemeente Boxmeer. 

Wij willen dan ook graag onze krachten bundelen en ernaar streven dat alle kerkdorpen 

van de gemeente Boxmeer op deze manier gaan collecteren.  Eendracht maakt kracht. 

Begin oktober heb ik een afspraak gemaakt met de dorpsraad van Sambeek. En er is al 
contact geweest met Rijkevoort en Beugen. Wij hopen ook dat er vanuit Vortum-Mullem 

interesse is. 

 

Uit onze ervaring is gebleken dat het delen van informatie het beste mondeling kan.  

Om alvast een indruk te krijgen over de collecte verwijs ik jullie naar de website van 

Ysselsteijn. Zij collecteren al een aantal jaren op deze manier en hebben alle informatie 
op hun site staan. http://ysselsteyn.dorpenvenray.nl/goededoelen 

Wij hebben de kennis van de werkgroep uit Ysselsteijn gebruikt, het wiel hoeft natuurlijk 

niet opnieuw uitgevonden te worden. 

 

Iedereen die betrokken is: 

Reacties op dit uitgangspunt horen we graag van jullie. 

De komende vergadering wordt dit item als agendapunt opgevoerd, en is meer uitleg 
mogelijk. 

 

Mail jullie reactie naar dorpsraad@Vortum-Mullem.info of bel even: 0485 520792 (na 

11:00 uur) 

 

namens: Samen Sterk voor goede doelen Overloon.  

 

 

 

 

Let op!  
di 13-11-2012  

Een waarschwing van de Gemeente Venlo: 

 
Hier een waarschuwing voor jullie en voor vele anderen wellicht. 

Er worden op moment veel sleutelhangers, stickers, hangertjes voor in de auto enz. enz. 

uitgedeeld bij de tankstations. Zogenaamd gratis..... 

Neem deze niet aan..... er zit een chip in verwerkt. Criminelen volgen je vanaf het 

tankstation naar huis en kunnen zo op deze manier te weten komen wanneer je niet thuis 

bent. 

Ze kunnen jou dus in je eigen auto volgen via de chip wanneer je weer naar huis komt. 
En zo kan de crimineel weer op tijd uit jouw huis vertrekken. 

Volgens de politie zit er een chip in verwerkt en is dit het werk van Roemenen. Nieuwe 

vorm van criminaliteit. 

Deze spulletjes dus niet aannemen. 

Kopieer dit en laat het zoveel mogelijk mensen weten. 

 

 

 

 

 

mailto:dorpsraad@Vortum-Mullem.info
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Start van het toneelseizoen  

ma 05-11-2012  

Start van het toneelseizoen 

Op zondag 4 november was de start van het nieuwe toneelseizoen 2012/2013. 

Bij de Schutkooi in Vortum-mullem was een gezellig samenzijn met knutselen, eten en 

een gezellig spel. 
Hiervan staan de foto's in het fotoalbum. 

Maandag 5 november om 20.00 uur gaan de repetities weer echt beginnen in "t 

Gemeenschapshuus. 

Iedereen die interesse heeft is welkom op die avonden. We kunnen altijd spelers, mensen 

om te grimmen, decorbouwers enz, gebruiken. Om circa 21.00 uur wordt er koffie 

gedronken. 
Verder hebben we dit jaar weer een erg leuk stuk. Daar hoort u binnenkort nog meer 

van. 

groetjes Toneelvereniging Vortum-Mullem 

 

 

Schlagerbal  

do 25-10-2012  

Schlager 2012 

 

Hallo Schlagerliefhebbers, 
 

Wij, de BB-cie, zijn weer druk bezig met het organiseren van de Vortumse  

schlageravond. 

Ook dit jaar vragen we iedereen die zin heeft om mee te doen,  zich op te geven om van 

deze avond een leuke spannende en vooral gezellige avond voor jong en oud te maken. 

Heb je nog vragen of hulp nodig stuur een mailtje naar: 
  

j.p.hendriks@home .nl 

 

 

Met vriendelijke groeten 

De Boerenbruiloft commissie.       
 

 
 

Notulen Dorpsraadsvergadering 5 november  

do 22-11-2012  

Dorpsraadvergadering 5 november 2012 

 

 

Aanwezig:, Jos Tamminga, Pius v.d. Groes, John Ebben, Jan Hendriks, Peter van Raaij, 

Marjan Jakobs (redactie) 

Afwezig:, Jacob Fleuren, Frans Broeder,allen met bericht. 
 

1. Opening 

Jos opent de vergadering 

 

2. Notulen van de vorige vergadering 1 okt 2012 
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Geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen 

 

3. Niet-leden aan het woord 

Geen andere dorpsbewoners aanwezig 

 
4. Adverteren in Dorpsblad/website 

Er is een verzoek binnengekomen voor het plaatsen van een advertentie van een 

makelaar uit Boxmeer. Plaatsing van advertenties mag. De dorpsraad heeft ten allen tijde 

het recht om een advertentie te weigeren 

 

5. Ingekomen post en mededelingen 

" Ingekomen post van VVK stuurt Jos door naar Jakob. 
" Mail van Willem v.d. Rijdt dat de gemeente is begonnen met het repareren van de 

verlichting van het looppad op het kerkplein 

 

6. De toekomst van de Kermis in Vortum-Mullem 

Frans Broeder neemt hierover contact op met Pedro Lamers voor een eerste initiatief 

 
7. Jeu de boules baan 

Jos neemt contact op met Henk Broeren over het vervolg 

 

8. Lopende zaken 

" Er is een bijeenkomst geweest met het parochiebestuur over mogelijke bestemmingen 

van het kerkgebouw. Het bestuur werkt de geopperde ideeën in eerste instantie uit 
" Er is nog geen duidelijkheid over het bestemmingsplan bij v.d. Poel. Jos neemt contact 

op met de gemeente over de stand van zaken 

 

9. Rondvraag 

Geen vragen 

 

10. Sluiting  
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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 

 

Adverteren is alleen 
mogelijk indien ingeleverd 

met vermelding van het 

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

 

 

Wekelijks: 

 
 

 

 

25-11-2012    Creatieve avond  

21-12-2012    KBO: Kerstviering 
15-20/1-2013   KBO:Seniorenexpo 

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, -- 

. 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

