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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 Januari 
 
 

Zondag   13 jan.         9.00 uur   
                                  Wilie en Sjef van Hout                           
                                   Fam. Jansen Hendriks en zoon Wim.                                 
     Koos Brienen      jaargedachtenis. 
                                   Hans Brienen     ter gedachtenis. 
                                      

 
Zondag     27 jan.       9.00uur       
                            
 
    
Vieringen in feb.        

Zondag 10 febr. 10.30 uur carnavalsviering.   
Zondag 24 febr.  9.00uur. 

 
 

 
                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Country & Line dance voor ouderen 

 
Op woensdagmiddag 16 januari 2013 15:00 - 16:00 uur start Stichting Welzijn ouderen 

gemeente Boxmeer in De Weijer een nieuwe, beginnersgroep Country & Line dance voor 
50+, onder leiding van Maria Lemmens. Dansen is goed voor lichaam en geest. Het is 
gezellig en het houdt de oude dag op afstand. Trek dus uw dansschoenen aan en kom 

eens proberen of het iets voor u is! U bent van harte welkom! 
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AANKONDIGING NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Vieren wat er te vieren valt! 
 

Aan een goede traditie moet je niet tornen. Vandaar dat het bestuur alle parochianen, 

met in het bijzonder onze vele vrijwilligers, uitnodigt voor onze nieuwjaarsreceptie op 
zondag 6 januari om 11:30 uur in Het Parochiehuis aan de Van Sasse van Ysseltstraat 

nr. 8. Dit jaar zal het een hele bijzondere nieuwjaarsreceptie zijn……  
We zullen op gepaste wijze aandacht schenken aan het heuglijke feit dat pastor Bep de 

Vreede inmiddels ruim 40 jaar werkzaam is in het pastorale veld. Zo’n jubileum is een 
prachtig moment om stil te staan bij hetgeen zij nu al weer zo’n zes jaar voor ónze 
parochie betekent.  

Daarnaast is het al weer 12,5 jaar geleden dat de Petruskerk tot basilica minor gekroond 
werd, ook een jubileum dus. Diegenen die er indertijd bij betrokken waren, kunnen het 

zich vast nog levendig herinneren.  
Kortom: vieren wat er te vieren valt! Samen vieren is een van de meest intense vormen 

van samen gemeenschap zijn. We hopen daarbij velen van jullie te ontmoeten! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het parochiebestuur,  

Emilie van der Heijden 
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              In 2013 viert VPTZ Land van Cuijk haar 

                              25 jarig bestaan! 

   

      

 

 

 

Wij zoeken vrijwilligers voor 

aandacht en zorg in de laatste levensfase thuis 

overdag en in de nacht 

 

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk is opgericht in 1988. 

Wij bieden praktische hulp en ondersteuning aan mensen die ernstig ziek zijn en thuis, 

in hun eigen vertrouwde omgeving afscheid van het leven willen nemen. Ook is er 

aandacht voor mensen in de directe omgeving van de zieke. Dit kan overdag en/of 

s’nachts. 

Dit boeiende én dankbare werk wordt gedaan door vrijwilligers.  

Wij zijn op zoek naar vrouwen én mannen met levenservaring, een luisterend oor en het 

vermogen tot aanpassen. Ervaring in de zorg is niet nodig. 

Nieuwe vrijwilligers kunnen rekenen op een goede voorbereiding en zorgvuldige 

begeleiding.  

Op 29 januari 2013 start onze jaarlijkse serie bijeenkomsten om nieuwe vrijwilligers 

voor te bereiden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  

Bent U geïnteresseerd, heeft U vragen, of twijfelt U of U dit wel kunt, neem  dan eens 

contact met ons op.   

Ons telefoonnummer is: 0485 – 574289.  

www.vptzlandvancuijk.nl en www.vptz.nl  

Coördinatoren Lia v.d. Weijer en Yvonne van Esch 

 

 

 

 

http://www.vptzlandvancuijk.nl/
http://www.vptz.nl/
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www.Vortum-Mullem.info 

Opgave 1e communie 2013  
za 01-12-2012  

Hallo Ouders 

 
Kinderen zittend in groep 4 en allen die in aanmerking komen voor de 1ste communie, 

kunnen zich voor 
20 December 2012 opgeven bij: 

 
Jolanda Brienen 
Provincialeweg 11 

5827 AA Vortum-Mullem 
j.j.brienen@home.nl 

 
 

OPGAVE VOOR EERSTE COMMUNIE 2013 
(Pinksteren) 
 

Naam communicant: ………………………………………………………… 
 

E-mail adres : …………………………………………………………….. 
 

 
Heel Vortum Mullem een pak yoghurt van de Schutkooi cadeau!  

za 01-12-2012  

Beste mensen, 
Heel Vortum Mullem een pak yoghurt van de Schutkooi cadeau.  5 December hadden we 
graag ieder huis in Vortum Mullem een pak yoghurt voor de deur gezet. Helaas, Zuiver 

Zuivel gaat de productie voor  5 december niet redden. Maar niet getreurd 10 december 
laten we u lekker smullen!!! 

Smakelijk en graag tot ziens. 
Eric&Karin                                                                                                                      

                                          De Schutkooi 
 
 

 

Pronkzittingnieuws  
ma 03-12-2012  

Vortum-Mullem De eerste inschrijvingen zijn al binnen voor de Pronkzitting van de 

Plekkers 
op 25 en 26 januari in ons Gemeenschapshuus van Vortum. 

Maar de organisatie is op zoek naar nieuw bloed. 
 
Daarom een oproep aan de bekende en onbekende, verborgen talenten van Vortum 

om zich ook in te schrijven voor deze spectaculaire Pronkzitting 2013. 
Kun en wil je de vele bezoekers van de Pronkzitting verassen met een eigen 

 
 

 
 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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optreden als muzikant, tonprater, politieke humorist, cabaret, dans of playbackact, 

dan kun je je hiervoor aanmelden bij Pedro Lamers. (06-15254022) 
De Pronkzittingscommisie zal er voor zorg dragen dat jouw act professioneel 

begeleid wordt, zodat kwaliteit gegarandeerd is en de bezoekers een fijne avond hebben. 
Geef je vandaag nog op en laat heel Vortum-Mullem jouw talenten zien tijdens 
de Plekkers Pronkzittingen 2013. 

 
Wij nodigen daarom jullie ook uit om mee te denken en eventueel actief mee te 

doen aan de pronkzitting 2013, bij Math en Lies op 7 december om 20.30 uur. 
Kort om bent u diegene die zich geroepen voelt om een steentje bij te dragen aan de 

pronkzitting van 2013 dan horen wij dit graag van u. Zodat we ook dit jaar weer kunnen 
spreken van een gezellige, ludieke en humoristische pronkzitting. 
 

Namens de Pronkzittingscommisie: Pedro Lamers  
 

Dit jaar een UNOX nieuwjaarsduik in 'het plekkersdiep' te Vortum-Mullem! 

http://www.unox.nl/nl/event/nieuwjaarsduik 
 

Ga met nieuwjaar dit keer niet naar je familie toe, maar kom met je familie naar de PS 
straat. 
De warming-up is vanaf 14.00 uur 

De duik is om 14.30 uur 
Einde middag 15.30 uur 

 
Ben je bang om te duiken, kom dan zeker om aan te moedigen en voor de gezelligheid. 

Tegen  een kleine vergoeding kun je allerlei heerlijke hapjes en drankjes kopen. 
 
Als je het nieuwjaar in komt duiken: vergeet je handdoek niet! 

 
Fijne feestdagen en tot 1 januari in de PS straat!  

 
 

 
 
Kerststerren en appels Vomuzi  
ma 03-12-2012  

 
  
 

Op 15 december komt zangkoor Vomuzi weer 
bij u aan de deur voor 

onze jaarlijkse appel- en 
kerststerrenactie.   

U kunt ons tussen 
11:00 en 13:00 uur verwachten. 
 

 
Vomuzi is op zoek naar leden. 

Vindt u het leuk om te zingen in een ontspannen sfeer. 
Kom dan eens naar een repetitie. 

Voor meer informatie vraag aan onze leden of bel 0485-574208 (Petra Broeder) 
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Notulen Dorpsraadsvergadering 3 december.  

za 15-12-2012  

Dorpsraadvergadering 3 december 2012 
 

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

Niet-leden: Peter van Bree, Toon Gerrits, Samen Sterk 
Afwezig:n.v.t. 

 
 

1. Opening 
Jos opent de vergadering 
 

2. Notulen van de vorige vergadering 5 november  2012 
Geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 

 
3. Niet-leden aan het woord 

Samen Sterk (Overloon/Vierlingsbeek) informeert de dorpsraad over het gezamenlijk 
collecteren en de voordelen ervan. Op de oproep van Jos op onze website is geen reactie 
gekomen vanuit de collectanten. Anja en Marije van Samen Sterk vragen of de dorpsraad 

enkele namen aan kan leveren van de contactpersonen van de verschillende goede 
doelen zodat zij deze kunnen benaderen. 

 
4. Ingekomen post en mededelingen 

" Info binnengekomen vanuit de gemeente Boxmeer over de gladheidsbestrijding. Bak 
met zout blijft bij het Gemeenschapshuus staan. 
" Mail van Willem van de Rijdt over het beleid van de website in de diverse dorpen. Komt 

onder dat agendapunt terug 
" Er zijn enkele bijeenkomsten geweest van uit de vereniging van kleine kernen. Vanuit 

de dorpsraad gaat hier zelden iemand naar toe 
 

5. Bouwen in Vortum-Mullem 
Jos heeft contact gehad met wethouder Jos de Graaf. Het concept bestemmingsplan 
is begin oktober gepubliceerd. Het plan ligt nu bij Gedeputeerde Zaken. Het kan in het 

eerste kwartaal 2013 in de Gemeenteraad behandeld worden. Dan zou het bouwrijp 
maken daarna kunnen starten. 

 
6. Website 

Geert van Raaij stopt met het technisch beheer van onze website en draagt dit over aan 
een bedrijf in Bakel. Willem van de Rijdt probeert de website van de dorps- en wijkraden 
voor de verschillende dorpen en wijken, nieuw leven in te blazen en vraagt om ideeën. 

Wordt vervolgd. 
 

7. Samenstelling dorpsraad 
Jos geeft aan dat hij in maart, na 16 jaar Dorpsraad en 11 jaar voorzitter te zijn geweest, 

wil stoppen als voorzitter van de dorpsraad. Jacob sluit hierop aan dat hij hetzelfde idee 
heeft om er ook op niet al te lange termijn mee te willen stoppen. Jos geeft aan dat hij 
dit op de website zal vermelden en dat de dorpsraad op zoek is naar een nieuwe leden en 

een voorzitter en secretaris. 
 

8. Lopende zaken 
" De voorbereidingen van de jeu-de-boulles baan moeten worden geregeld. We wachten 
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nog even af wat de reactie is van de SWOG met betrekking tot subsidie van hun kant. 

" De werkgroep voor het organiseren van de kermis in de toekomst heeft de dorpsraad 
gevraagd om contact op te nemen met andere dorpsraden over het aantrekken van een 

mogelijke exploitant als de gesprekken met van de Sande stranden. Verder is de 
dorpsraad gevraagd om het eerste jaar de nieuw op te zetten activiteiten financieel te 
ondersteunen. 

 
9. Rondvraag 

Jan Hendriks geeft aan dat de lantaarnpaal bij de ingang van het sportveld kapot is. Jos 
geeft aan dat hiervoor een meldpunt is op de gemeentelijke website. 

De kerstboom moet voor dit jaar nog worden geregeld en opgezet. Peter van Raaij zal bij 
Henny Walraven informeren of hij een boom kan regelen. Diverse vrijwilligers zijn bereid 
om de boom te plaatsen. 

 
10. Sluiting  

 
 

 
Graag uw aandacht en/of deelname voor dit project!  
ma 17-12-2012  

 

Zoals u wellicht weet, voert Zet in opdracht van de gemeenten in het Land van Cuijk een 
project uit over mobiliteit en leefbaarheid in het Land van Cuijk. Hiervoor maken we 
enerzijds een analyse van het vervoersaanbod van trein, bus, buurtbus, (regio)taxi, 

vrijwillige hulpdiensten etc. 
 

Daarnaast willen we bewoners vragen naar hun ervaringen met en behoefte aan 
vervoersmogelijkheden in het Land van Cuijk. We doen dit in de vorm van twee 

groepsdiscussies per gemeente. We willen daarvoor mensen uit de volgende doelgroepen 
uitnodigen: 
1.    scholieren/studenten (16-25 jaar) 

2.    forenzen 
3.    huishoudens zonder auto/ met één auto 

4.    ouderen (70+) 
5.    mensen met beperking (fysiek, mentaal, financieel) 

 
We zijn op zoek naar mensen die in periode eind januari – medio februari mee willen 
werken aan een groepsdiscussie die 2 uur zal duren en plaats zal vinden in Boxmeer. 

 
Kunt u mij helpen aan namen en e-mailadressen van mensen uit uw dorp/wijk die tot 

de genoemde doelgroepen behoren en die we mogen benaderen in verband met dit 
project. We sturen hen vrijblijvend een korte digitale vragenlijst waarin we hen vragen of 

ze willen meedoen aan een groepsdiscussie. 
 
In de bijlage vindt u meer informatie over het project. Als u vragen hebt, kunt u mij 

mailen of bellen op 013-54 41 440. 
 

Namens het projectteam Mobiliteit in het Land van Cuijk bij voorbaat hartelijk dank. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Kamieke van de Riet 
Adviseur Zet  
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HALLO MEIDEN VAN VORTUM!!  
di 18-12-2012  

 
Het is al even bekend... De dansgarde van afgelopen jaren gaat er mee stoppen. 

Dat is natuurlijk erg jammer, maar dat betekend ook dat we nu weer op zoek zijn naar 
een nieuwe club meiden! 

 
Als je van de basisschool af bent en zin hebt om sportief bezig te zijn met de carnaval 
meld je dan NU aan!! 

 
Dat kan via mijn e-mailadres: i_fleuren@hotmail.com. 

 
Graag uiterlijk vrijdag 18 januari reageren zodat we op tijd voor het nieuwe seizoen 

kunnen beginnen. 
 
Ik zie uit naar jullie reacties! 

 
Namens het bestuur van cv De Plekkers, 

Ilse Fleuren.  
 

 
Zaterdag 22 en zondag 23 december "Tiepies Toneel"in Boxmeer  
za 22-12-2012  

Hallo beste mensen 

Vandaag zaterdag 22 december spelen we met onze fanfare halve gare door Boxmeer 
voor het goede doel 
                                                         Serious Request. 

 
Dit vindt plaats tussen 14.00 uur en 15.30 uur. 

 
Morgen zondag 23 december speelt "Tiepies Toneel"om de mooie kerststallen in de 

Baseliek te promoten 
 
Hierbij zijn we weer in verassende typetjes te ontdekken tussen het winkelend publiek. 

We spelen van 13.00 uur tot 16.30. 
Dus komt dat zien! kom dat zien! 

Groetjes "Tiepies Toneel" Vortum – Mullem 
 

 

VGTUMULT steunt SR2012 en draagt steentje bij aan aktie METAMEER  
zo 23-12-2012  

Nederland is in de ban van Serious Request (dé aktie van 3FM). Overal zijn 

er initiatieven om  de aktie van de 3 DJ's die nu in Enschede in een glazen huis zitten 
(en niet eten gedurende 7 dagen) te ondersteunen. Zo ook bij METAMEER in Boxmeer en 

Stevensbeek. Inmiddels is er daar bijna 40.000 euro binnen. TOP! 
 

Gisteren en vandaag gaat het geld inzamelen verder in Boxmeer op het Raadhuisplein. 
VGTUMULT zal daar van 14 tot 15 uur vandaag haar steentje bijdragen (en de sfeer 
verhogen). Dus...komt allen; het is voor het goede doel! En...er is een koopzondag in 

Boxmeer. Dus...goede doel en fun gaat vandaag samen. 
 

Tot later! 
Namens de manne en vrouwe van VGTUMULT. 

PS; Langs deze weg voor iedereen.......fijne kerstdagen en een mooi, gezond en muzikaal 
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2013 toegewenst!  

 

Kerstmis 2012 voorbij.  
vr 28-12-2012  

 

 
 

Kerstmis 2012 voorbij. 
  

De avond voor kerstmis werd de H. Mis gevierd in de feestelijk versierde St. 
Corneliuskerk. 
De viering werd door veel vrijwilligers verzorgd. 

Met name door ons koor Vomuzi en het ensemble van fanfare St. Cornelius. 
Hopelijk zijn veel mensen met een kerstgevoel naar huis gegaan, 

waar verder gevierd kon worden. 
 

Vomuzi wenst u allen 
zoveel voorspoed als er regendruppels zijn,.... 
zoveel liefde als er zonnestralen zijn,….. 

zoveel succes als er sterren aan de hemel staan. 
 

Een geweldig gezellig en gezond 2013. 

 
Nieuwjaarsconcert Fanfare St Cornelius  
zo 30-12-2012  

Fanfare opent 2013 
 

 
Fanfare Sint Cornelius zal ook het nieuwe jaar weer openen met het 

traditionele Nieuwjaarsconcert. 
Zoals iedereen inmiddels van de fanfare gewend is, zal ook dit concert 

weer bol staan van muzikale verscheidenheid. 
Natuurlijk zullen er weer een aantal nummers worden gezongen. 
Het Vortums Volkslied, met zang van Marc Cremers, mag daarbij zeker 

niet onvermeld blijven. 
Verder heeft de fanfare ook zangeres Helen Nillesen uit 

Vierlingsbeek,gecontracteerd voor dit concert. 
Fanfare Sint Cornelius is druk aan het oefenen om de diverse nummers goed uit te 

voeren. 
Dit vereist nogal wat van de leden want er komt van alles bij kijken. 
Om maar wat te noemen: 

Tijdens het concert klinken geweerschoten terwijl er ook vogels door de zaal zullen 
vliegen. 

Nieuwsgierig: Kom dan op 5 januari 2013 naar het Gemeenschapshuus. 
Tijd van aanvang is 19.30 uur en zoals U van de fanfare gewend bent: op tijd is op tijd!! 

 
De leden van fanfare St. Cornelius wensen U een Prettige Jaarwisseling toe. 
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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: 

 
 

 

05-01-2013  19.30  Nieuwjaarsconcert 
06-01-2013  11.30  O.L.V.parochie: Nieuwjaarsreceptie 

16-01-2013  15.00  Line dance 
15-20/1-2013   KBO:Seniorenexpo 

25/26-01-2013   Pronkzitting 
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

