
 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

                            
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inhoud Dorpsblad: 
 

 
 
Viering in de maand februari  ..................................................   2 
KBO  .......................................................................................   3 
Swogb  ....................................................................................   5 
Bibliotheek  .............................................................................   5 
Vortum-Mullem.info ................................................................   8 
Agenda  ...................................................................................  16 
 

 

Februari 2013 

www.Vortumwww.Vortumwww.Vortumwww.Vortum----Mullem.infoMullem.infoMullem.infoMullem.info 
De website door en voor Vortum-Mullem 

 

Nieuw E-mail adres dorpsblad: redactie@vortum: redactie@vortum: redactie@vortum: redactie@vortum----mullem.infomullem.infomullem.infomullem.info 

Kopij inleveren vóór  de  22 e van de maand. 

 

Jaargang…..  31  

Nummer ….. 02 



    2 

 

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 Februari 
 
 

Zondag    10 febr.   10.30 uur  carnavalsviering woord en communie dienst.  

                                        Guus Arts      v. w. verjaardag. 

                                         Alle levende en overleden leden van cv ‘de Plekkers’. 

                                         

                                     

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

                                       Wilie en Sjef van Hout.                                      

                                       overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 

     

 

                                                                   

                                     

Vieringen in maart:                                

 

Zondag 10 maart     9.00 uur 

zondag 24 maart   10.30 uur  palmzondag. 

Vrijdag 29 maart   19.00 uur  goede vrijdag. 

Zondag 31 maart      9.00 uur   Pasen. 
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In dit nummer treft U aan de uitnodiging voor de jaarvergadering. 
De leden krijgen een persoonlijke uitnodiging en de bijhorende stukken . 
Tevens geplaatst de Jaaragenda voor 2013 . 
 
Bedevaart Smakt 7 maart is er weer de jaarlijkse bedevaart opgave 
Tijdens de jaarvergadering of bij het bestuur voor 1 maart daarna kunnen 
we een schema  maken voor het vervoer . 
Telefoon 0485 575818 . 
 

In het dorpsblad van maart komt de nieuwe samenstelling en taken van 
het bestuur alsmede de contactgegevens . 

 
Jaaragenda 2013 KBO afd. VORTUM- MULLEM 
 
09 januari woensdag Bestuursvergadering 
06 februari woensdag Bestuursvergadering 
22 februari vrijdag Jaarvergadering 
06 maart woensdag Bestuursvergadering 
07 maart donderdag Bedevaart Smakt 
22 maart vrijdag Kienen 
10 april woensdag Bestuursvergadering 
16 mei donderdag Bus dagtocht Vierlingsbeek 
05 juni woensdag Bestuursvergadering 
14 juni   vrijdag Kienen 
14 augustus woensdag Bestuursvergadering 
20 september vrijdag Kienen 
25 september woensdag Sociaal culturele dag Mill 
04 oktober woensdag Bestuursvergadering 
25 oktober vrijdag Dag van de Ouderen 
06 november woensdag Bestuursvergadering 
07 november donderdag Film middag Maashees 
11 november vergadering cluster zuid in Vortum Mullem  
15 november vrijdag Kienen 
04 december woensdag Bestuursvergadering 
13 december vrijdag kerstviering 
 
Wekelijks terug kerende activiteiten: 
Maandag 14.00 uur bewegen voor ouderen 
Woensdag 13.30 uur kaarten en spellenmiddag 
Woensdag 17.45 uur yoga 
 
Als de baan gerealiseerd is dinsdag middag 14.00 uur jeu de boules . 
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  K B O afd. Vortum – Mullem 

 

UITNODIGING 

 

Op vrijdag 22 februari 2013 houden we onze. 

 

Algemene Jaarvergadering 

In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem 

Aanvang: 14.00 uur. 

 

 

Agenda: 
 

1 Opening door de voorzitter . 

2 Koffie met gebak . 

3 Notulen vergadering 24 februari 2012 . 

4 Jaarverslag 2012 . 

5 Financieel jaarverslag en begroting 2013 . 

6 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie  

7 Bestuursverkiezing,aftredend en niet herkiesbaar zijn,Corry van Raay en 

Riek Brienen. Het bestuur stelt Tonnie Gerrits als kandidaat voor . 

Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich tot 18 februari opgeven bij het 

bestuur  . 

8 Mededelingen en rondvraag .  

9  Pauze met een consumptie . 

10  Bonte middag met enkele gast optredens . 

11  Koffie met worstenbrood . 

12  17.00 uur Sluiting . 

 

 

 

 

Namens het bestuur,secretaris :      Henk Broeren 

                                                        Tel: 0485-575818                                              
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BACH EN ZIJN ZONEN IN DE MUZIEKSALON IN BOXMEER 

 
De komende periode staat in vijf bijeenkomsten de muziek van Johann 
Sebastian Bach en zijn vier muzikale zonen centraal. De Muzieksalon 
vindt plaats in het theater van De Weijer op dinsdagmorgen van 10.00 
tot 12.00 uur.  De data zijn 29 januari, 5 en 19 februari en 5 en 12 maart. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Radius, telefoon 0485-
574440 of via de website van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente 

Boxmeer, www.swogb.nl of bij aanvang van de cursus in het theater van De Weijer. Deelnemers betalen 
€17.50 voor de gehele cyclus van vijf bijeenkomsten, t.z.t. te voldoen door middel van een eenmalige 
machtiging. 
 
 
 
 
 
 

 
Beek Beweegt in 2013 

 
samen naar de Bèkse Bruggeloop 

 

Op zondag 25 augustus 2013 organiseren we de eerste Bèkse Bruggeloop. Iedereen kan 
en mag op eigen niveau meedoen. Wij zorgen voor deskundige begeleiding. 
Inwoners uit Vierlingsbeek, Holthees, Groeningen, Maashees en Vortum Mullem komen 
massaal in beweging; dat is ons doel!   
Vanaf begin Maart 2013 starten we ter voorbereiding met sportieve workshops om de 
conditie op peil te brengen en te houden. 
Deze workshops worden begeleid door gekwalificeerde en gemotiveerde dorpsgenoten die 
hun talent en kennis hiervoor in zetten. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan 
het programma, er is voor ieder wat wils bij. 
Beek Beweegt maakt onderdeel uit van het project Gif ut Dur; een initiatief van 
Bibliobeek.  
Voor meer info als aanbieder of deelnemer:  info@bibliobeek.nl of www.bibliobeek.nl  
We houden u op de hoogte. 
Werkgroep Beek Beweegt:  
Denny van Veghel, Wouter van Dongen, Niek Aarts, Marieke Janssen, Jordi van Kessel, 
Ellen Branje, Esther Buunen, Femke van Tilburg, Milly Tjin, Rik Geurts, Lieke Koopmans.  
 

 
Een aantal enthousiaste vrijwilligers zijn vanuit Bibliobeek  te Vierlingsbeek een nieuw project 
opgestart namelijk Gif ut Dur. 
 
Gif ut Dur is een talenten doorgeefprogramma waarin aanbieders uit eigen dorp één of meerdere 
workshops verzorgen voor deelnemers uit eigen dorp. In beginsel is het programma voor de 
dorpen Vierlingsbeek, Groeningen, Maashees, Holthees en Vortum Mullem. 
Met dit project willen we talenten een podium geven, aanbieders met elkaar verbinden en 
inkomsten genereren voor de exploitatie van de bibliotheek. 
 
In de lente van 2013 start Gif ut Dur met diverse workshops voor volwassenen op het gebied van 
bewegen, koken, social media en persoonlijke ontwikkeling. Het is de bedoeling dat Gif ut Dur 
een leuk, gevarieerd aanbod op het gebied van sport/cultuur/kennis/natuur/dans en drama 
wordt.  



  

 

Wij stellen met alle workshopaanbieders, een programma samen. H
website maar ook in bijvoorbeeld de dorpsbladen te staan. Daarnaast verzorgen wij de 
inschrijvingen, bevestigingen en betalingen. 
 
Naast een leuke ervaring kan het project voor jou en/of je vereniging of bedrijf iets waardevols 
opleveren. Denk aan de extra PR en naamsbekendheid in deze regio maar ook je bijdrage aan en 
betrokkenheid voor de leefbaarheid in onze dorpen.
 
Meedoen als aanbieder ?? Bel of stuur een email
info@bibliobeek.nl  /www.bibliobeek.nl
Coördinator Gif ut Dur: Ellen Smits 06
Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met een van de initiatiefnemers.
 
Hartelijke groeten namens Gif ut Dur
Luc de Bruijn, Petra Denen, Marion Reefs, Ellen Smits en Lisette Verploegen
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carnavalsaanbieding voor het bedrukken van uw T
 

Beste inwoners van Vortum, 

 

SCO diensten is een bedrijf dat gevestigd zit in Capelle aan den IJssel. Hoofdzakelijk wordt hier wasgoed verwerkt 

door mensen met een afstand tot de arbeidsmark

activiteiten uitgebreid met een Grafisch Atelier. Hier wordt textiel bedrukt ten behoeve van promotiemateriaal, 

bedrijfskleding en dergelijke. 

 

Om deze uitbereiding te vieren en u kennis te lat

volgende aanbieding.  

 

Bedrukken inclusief T-shirt 5 tot 20 stuks:

Bedrukken inclusief T-shirt 20 tot 50 stuks:

 

Enkel bedrukken 5 tot 20 stuks:   

Enkel bedrukken 20 tot 50 stuks:  

 

Voor meer informatie en overige prijzen kijk op onze site of neem contact op.

 

Fijne carnaval gewenst en graag tot ziens.

 

Daan Broeder 

 

 SCO diensten 

Lisbaan 4a 

2908LN Capelle aan den IJssel 

T:    010-2340033  

M:  06-51874386  

E:    d.broeder@scodiensten.nl 

W:  www.scodiensten.nl 
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Wij stellen met alle workshopaanbieders, een programma samen. Het programma komt op de 
website maar ook in bijvoorbeeld de dorpsbladen te staan. Daarnaast verzorgen wij de 
inschrijvingen, bevestigingen en betalingen.  

Naast een leuke ervaring kan het project voor jou en/of je vereniging of bedrijf iets waardevols 
everen. Denk aan de extra PR en naamsbekendheid in deze regio maar ook je bijdrage aan en 

betrokkenheid voor de leefbaarheid in onze dorpen. 

Meedoen als aanbieder ?? Bel of stuur een email 
ibliobeek.nl 

Coördinator Gif ut Dur: Ellen Smits 06-30970196.   
Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met een van de initiatiefnemers.

Hartelijke groeten namens Gif ut Dur 
Luc de Bruijn, Petra Denen, Marion Reefs, Ellen Smits en Lisette Verploegen

Carnavalsaanbieding voor het bedrukken van uw T-shirt! 

SCO diensten is een bedrijf dat gevestigd zit in Capelle aan den IJssel. Hoofdzakelijk wordt hier wasgoed verwerkt 

door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze mensen afwisselender werk te bieden hebben wij onze 

activiteiten uitgebreid met een Grafisch Atelier. Hier wordt textiel bedrukt ten behoeve van promotiemateriaal, 

Om deze uitbereiding te vieren en u kennis te laten maken met onze diensten hebben wij tot de carnaval de 

shirt 5 tot 20 stuks: €7,00 p/stuk 

shirt 20 tot 50 stuks: €6.00 p/stuk 

 €3,00 p/stuk 

 €2,50 p/stuk 

Voor meer informatie en overige prijzen kijk op onze site of neem contact op. 

Fijne carnaval gewenst en graag tot ziens. 

 

et programma komt op de 
website maar ook in bijvoorbeeld de dorpsbladen te staan. Daarnaast verzorgen wij de 

Naast een leuke ervaring kan het project voor jou en/of je vereniging of bedrijf iets waardevols 
everen. Denk aan de extra PR en naamsbekendheid in deze regio maar ook je bijdrage aan en 

Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met een van de initiatiefnemers. 

Luc de Bruijn, Petra Denen, Marion Reefs, Ellen Smits en Lisette Verploegen 

SCO diensten is een bedrijf dat gevestigd zit in Capelle aan den IJssel. Hoofdzakelijk wordt hier wasgoed verwerkt 

t. Om deze mensen afwisselender werk te bieden hebben wij onze 

activiteiten uitgebreid met een Grafisch Atelier. Hier wordt textiel bedrukt ten behoeve van promotiemateriaal, 

en maken met onze diensten hebben wij tot de carnaval de 
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Meer rendement uit uw 

bedrijf, uw belastingzaken optimaal behartigen en een inzichtelijke administratie ? 

Voor ondernemers in het MKB, agrarisch ondernemers, ZZP- ers en particulieren die hun financiën goed willen 

organiseren en verbeteren bied ik dienstverlening aan voor een betaalbaar tarief. Meer informatie vindt u op de website 

www.hermienvandenbrand.com 

Voor een persoonlijk gesprek over uw wensen en mogelijkheden, nodig ik u van harte uit om een vrijblijvende afspraak te 

maken. 

Administratie              Belastingen              Economisch advies 

                     Ondernemerskompas         Consultancy 

Koudenhoek 2 Telefoon: 0478- 636958 Email: hermienvandenbrand@live.nl 

5824AH Holthees Mobiel: 06-49137964 www.hermienvandenbrand.com 
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www.Vortum-Mullem.info 
Vrollieavond Sambeek  

do 03-01-2013  

...  
 
 

De reis van Napoleon  
vr 04-01-2013  

UITNODIGING 
Voor de lezing over “de reis van Napoleon” 
Op donderdag 17 januari in zaal “de Posthoorn”, Kerkstraat 6 te 
Haps. 
Aanvang 20.00 uur. 

 
In 1812 trachtte Keizer Napoleon door middel van een veldtocht Rusland te veroveren. Hij 
wilde het land beletten om met zijn aartsvijand Engeland handel te drijven. Op 14 
september1812 werd Moskou binnengetrokken, maar de Russen gaven zich niet over. De 
winter viel in waardoor Napoleon in oktober gedwongen was zich met zijn legers terug te 
trekken. Het leger, aangevallen door de Russen, kon geen vuist meer maken en leed enorme 
verliezen. Dan, op 4 december, besluit de Keizer plotseling  afscheid van zijn leger te nemen. 
Napoleon vond dat hij meer in Parijs dan in Rusland voor zijn land en leger kon betekenen. 
Hij droeg het oppercommando over aan maarschalk Murat en vertrok. Slecht weinige 
getrouwen begeleidden hem. De belangrijkste daarvan was generaal Armand de 
Caulaincourt die van de spannende, in recordtempo en onder barre omstandigheden 
afgelegde, reis in zijn memoires gedetailleerd verslag doet. Uiteindelijk zou het gezelschap na 
13 dagen, op 18 december 1812, Parijs binnenrijden. 
  
NAPOLEON REISDE  IN DECEMBER 1812 TERUG NAAR PARIJS 
Deze reis heeft Joost van Hövell tot Westervlier 200 jaar later in april/mei 2012 met koets en 
paarden van Wit Rusland naar Parijs nagedaan. Gerrit Haakmeester, Harry Mulder, Sjoerd 
Jan van Breemen, en Hein Heun, allen ervaren paardenmenners, gingen mee. Bennie, de 
broer van Hein, reed de begeleidende vrachtwagen. Naast het nadoen van de historische reis 
werd 100.000 EURO ingezameld voor de Stichting Gichon die in Wit-Rusland een 
vakantieoord voor kinderen uit de door Tsjernobylramp - getroffen gebieden realiseert. 
 
Deze lezing is voor iedereen vrij toegankelijk    
Op weg naar huwelijk....  
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zo 06-01-2013  
Buurtvereniging AKKERFRONT is maar wat trots 
op het feit dat het boerenpaar van dit jaar uit de 
Akkervoortweg komt. Reden genoeg om, in de 
aanloop naar de onechtenisverbinding op 
Carnavalsdinsdag, de 1e versieringen aan te 
brengen bij John en Jannet. Het is 1 groot feest in 
de Akkervoortweg en John en Jannet zijn helemaal 
klaar voor hun a.s. huwelijk!  

 
 
HALLO MEIDEN VAN VORTUM!!  

ma 07-01-2013  
 
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! 
 
Er zijn ondertussen al wat aanmeldingen binnen, helaas nog niet genoeg om het nieuwe 
seizoen mee te starten. 
 
DUSS... Als je van de basisschool af bent en zin hebt om sportief bezig te zijn met de 
carnaval meldt je dan NU aan!! 
 
Dat kan via mijn e-mailadres: i_fleuren@hotmail.com 
 
Graag uiterlijk zondag 13 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.  
 
 
Vernieling op het sportveld.  
di 08-01-2013  
Namens HBSV en ONI, maar ook namens de Dorpsraad het volgende: 
 
Beste Dorpsgenoten 
 
Als eerste allemaal de beste wensen 
Er zijn  tussen Zondag 30-12 11.00 uur en  Maandag 31-12 8.30 uur mensen met een auto 
op het Sportveld ondoordacht bezig geweest 
O.N.I. en de H.B.S.V vinden het zeer betreurenswaardig dat wat zij hebben opgebouwd en 
waar iedereen  gebruik van kan maken  stuk wordt gemaakt  . 
Het is triest dat er mensen zijn die er niet bij nadenken wat er gebeurt  als je met een auto 
op een nat grasveld gaat remmen en hard optrekken of zoiets. 
En dus kan  de H.B.S.V het weer op knappen .Dit brengt extra kosten met zich mee boven 
op de huur van het veld die wij ook  moeten betalen.  Ook voor ons is het  crisis en dit zijn 
extra kosten die wij nergens kunnen verhalen. Op deze manier verdwijnt de tolerantie t.a.v. 
het gebruik van het veld. 
Het veld is nu weer helemaal afgesloten voor auto’s als wij er niet zijn. 
Bij de volgende vernieling wordt er aangifte gedaan bij de politie 
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Notulen Dorpsraadsvergadering 7 jan 2013  

di 08-01-2013  
 
Dorpsraadvergadering 7 januari 2013 
 
Aanwezig: Jos Tamminga, Pius v.d. Groes, John Ebben, Jan Hendriks, Jacob Fleuren, Frans 
Broeder 
Niet-leden: geen 
Afwezig met bericht: Peter van Raaij 
 
1. Opening 
Jos opent de vergadering 
 
2. Notulen van de vorige vergadering 3 december  2012 
Geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 
 
3. Ingekomen post en mededelingen 
" Er is post binnengekomen van uit de vereniging van kleine kernen.  
" Het financieel overzicht van 2012 wordt doorgenomen en goedgekeurd 
" Het collegebezoek in 2013 gaat niet door. Indien bezoek van het college gewenst is wordt dit 
op maat afgestemd 
" Er is een uitnodiging voor evenement 'Boxmeer 70 jaar vrij' gekomen 
 
4. Bouwen in Vortum-Mullem 
Jos heeft contact gehad met wethouder Jos de Graaf. Het concept bestemmingsplan is per 
oktober ingediend. Het plan ligt nu bij Gedeputeerde Staten. Het plan wordt in het eerste 
kwartaal 2013 in de Gemeenteraad behandeld, waarna het bouwrijp maken kan starten. 
 
5. Website 
Jos en John hebben een gesprek gehad met Geert van Raaij en Stefan Verheggen (Verheggen 
Software Solutions) over de overdracht van het technisch beheer en hosting van onze 
website. Stefan doet dit vanaf 1 januari 2013. We willen komend jaar kijken of we in de 
toekomst nog meer dorps- en wijkraden aan kunnen laten sluiten bij het concept van  
Vortum-Mullem.info Geert blijft nog wel de taken van webmaster uitvoeren. 
 
6. Nieuwe leden dorpsraad 
Jos heeft een stukje op de website gezet waarin hij mensen oproept om lid te worden van de 
dorpsraad. Aanvulling is nodig vanwege het vertrek van Jos en Jacob. 
 
7. Jeu de boules baan 
Jos heeft een brief opgesteld richting de gemeente met het verzoek om op het kerkplein een 
jeu de boules baan aan te leggen. Van het SWOG moet nog een reactie komen of ze een 
bijdrage willen leveren voor de jeu de boules baan. 
 
8. Lopende zaken 
Jacob heeft een schrijven van de gemeente Boxmeer m.b.t. tot de structuurvisie. De 
dorpsraad stopt hier op dit moment geen energie in. 
 
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. 
" Frans Broeder geeft aan dat er plannen vanuit de fanfare zijn om een vriendschapsverband 
aan te gaan met Obersmayen. Vraag is of de dorpsraad wil meewerken om dit een officieel 
tintje te geven. Hierop wordt positief gereageerd. 
" Jacob geeft aan dat het kerkbestuur bezig is met het verder uitwerken van de plannen 
rondom de bestemming van het kerkgebouw. Hierop aansluitend zouden we als dorpsraad 
een deskundige kunnen uitnodigen om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn met de 
ontwikkeling van het centrum in Vortum-Mullem. Jacob benadert iemand hiervoor die hij 
kent. Daarbij worden alle belanghebbenden (school, verenigingen) uitgenodigd om bij deze 
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discussie aanwezig te zijn. 
 
10. Sluiting  
 
 
Beste inwoners van Vortum-Mullem.  

vr 11-01-2013  
 
 
Fijn wonen, groot verenigingsleven, mooie omgeving, fijne mensen. 
 
Maar wat hebben we er voor over? Jeugd moet noodgedwongen vertrekken, bouwen is 
noodzakelijk, maar niemand wil er z’n nek voor uitsteken. 
 
Waarom niet?? 
 
Waarom wachten op de gemeente als je al zoveel vooraf kunt doen? 
 
   DORA is hierin een helpende hand. 
 
Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners van ons dorp en de gemeente. Een 
aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is een van de manieren om de 
bewoners te betrekken bij de voorbereiding en het uitvoeren van beleid. De Gemeente gaat 
uit van behoorlijk bestuur en vanuit de DORA beoogt men meerwaarde te bereiken voor 
verbetering van de leefbaarheid. 
 
Een dorpsraad heeft geen beslissende rol, maar wel een adviserende en we kunnen kritisch 
advies geven. En met zelfwerkzaamheid kunnen we meer druk uitoefenen, om de plannen te 
realiseren. 
 
Als DORA nodigen we de bewoners uit om mee te denken. We hebben de inbreng hard nodig. 
 
   Waar gaat het allemaal over? 
 
In principe kunnen alle onderwerpen, die te maken hebben met het feit “inwoner van 
Vortum-Mullem te zijn” aan bod komen. In de praktijk komt het er op neer dat er zowel 
brede algemene onderwerpen aan de orde komen. Zoals b.v. de vergrijzing en de krimp v.d. 
bevolking, maar ook onderwerpen als verkeersveiligheid, openbaar groen, dorps 
ontwikkeling, welzijn en zorg voor ouderen, kerk en school, faciliteiten voor jeugd en 
verenigingen. Als U wilt weten welke onderwerpen specifiek aan de orde zijn geweest, kunt U 
de notulen lezen op www.Vortum-Mullem.info. 
 
We mogen ook trots zijn op wat er gerealiseerd is, met of zonder inzet van zelfwerkzaamheid. 
Zoals: Laarzenpad, opfleuren en optimaliseren van activiteiten op het sportveld, “t Benkske, 
dorpsplein, speeltoestellen, AED, verharding onder “de tent” en niet te vergeten Vortum-
Mullem.info. 
 
   Wie zitten er in de DORA? 
 
De leden van de dorpsraad zou een afspiegeling moeten zijn v.d. bewoners van ons dorp. Het 
is geen politieke partij, wat niet betekend dat een lid geen politiek mag bedrijven. Het is geen 
vereniging zoals b.v. Oni, maar een belangen organisatie, die voor iedere inwoner probeert 
klaar te staan met hulp en advies. Samen met de 10 dorpsraden en 5 wijkraden in onze 
Boxmeerse Gemeente, kunnen we bepaalde plannen bijschaven alvorens ze in de 
uitwerkingsfase zitten. 
 
Graag zien we meer belangstellenden bij de dorpsraad. Het liefst vanuit elke vereniging of 
stichting twee personen om zo breed mogelijk input te krijgen voor ons dorp. Maar ook 
kunnen we dan samen verenigingen die vragen hebben of problemen, met kennis en kunde 
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van andere verenigingen vroegtijdig oplossend bezig zijn. Bedenk, met 7 mensen kunnen we 
lang niet alles behappen wat er aan de orde is en wat mogelijk zou kunnen. 
 
We zijn een klein dorp, mooi gelegen, met fijne mensen, we zullen er samen wat van moeten 
maken voor de toekomst, een ander doet het niet voor ons. 
 
   “Een dorp bestaat uit dorpsbewoners, zij maken het dorp”. 
 
   Groetjes de DORA.  
 
 
Voorleesdagen  
do 10-01-2013  
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Plekkers en Plekkerinnekes, 
 
in de bijlage vindt U het stukje van de jeugdcie, zoals aangeleverd bij de krantencommissie. 
 
Door een onoplettendheid van Grote Smurf, de oplettende lezer weet dan over wie we het 
hebben, 
is in het Plekbuukske het stukje van vorig jaar terecht gekomen. 
 
Natuurlijk willen wij de Jeugdcie, en zeker ook Saskia, niets tekort doen, vandaar deze 
digitale nazending. 
 
Onze excuses voor het ongemak, 
 
de Krantencommissie  

 
 
Hallo Plekkers en Plekkerinnekes, 
Maar eigenlijk vooral Jeugdige Plekkers en Plekkerinnekes, want daar zijn wij voor.  
 
Elk jaar word de jeugdcie benaderd om een stukje voor het plekbuukske te schrijven en dit jaar 
was ik de persoon die de eer kreeg… Vooral ook omdat ik net dit jaar bedacht had om in Brazillië 
te kijken hoe ze daar de Carnaval gaan vieren, en er dus helaas tijdens een aantal bals en 
tijdens de carnaval niet bij ben. Maar dat terzijde. Elk jaar doen wij ons best om een leuke, 
gezellige, en plezierige jeugdcarnaval te organiseren en naar mijn idee doen wij dit best aardig. 
Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten en versterking is dan ook van harte welkom! (meld je 
hiervoor bij een van de Jeugdcie leden)  
 
Hebben jullie in November ook zo genoten van het vernieuwde (jeugd)prinsen/verlovingsbal. 
Waar nu voor het eerst afgetrapt werd met het uitkomen van de nieuwe jeugdprinses? Dat was 
volgens mij voor het eerst in de Plekkersgeschiedenis dat de jeugd eerder een nieuwe heerser 
had dan de volwassenen. Zo zie je maar weer ook in het Plekkersriek is vernieuwing mogelijk. En 
als ik er zelf op terug kijk was het een zeer geslaagde avond.  
Op 20 Januari staat het volgende jeugdbal op het programma namelijk de Jeugdpronkzitting. 
(Inschrijven is nog mogelijk, maar ben er snel bij) Die middag staat onze deskundige jury weer 
voor de zware taak om alle jeugdige plekkers te beoordelen op het geweldige podiumkunsten. Elk 
jaar heb ik weer respect voor de  jury die de beslissing moeten maken. Maar wij, als jeugdcie,  
hopen natuurlijk vooral op een gezellige middag met een druk programma vol afwisseling.  
 
Namens de jeugdcie wens ik iedereen een prachtige, gezellige, leuke, spetterende carnaval toe en 
dan een speciale wens aan Jeugdprinses Esmee, Jeugdprins Luc en Adjudant Thomas en 
natuurlijk ook aan Prins Jacob, Prinses Diny en Adjudant Frans en het Boerenbruidspaar John 
en Jannet. 
 
Alaaf, 
 
Saskia Broeder 
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MEUK in ut Plekkersriek, as vrijdag in ut Gemeenschapshuus  

di 29-01-2013  

Plekkers en Plekkerinnekes en alle andere 
lezers van Vortum-Mullem.info 
 
Aanstaande vrijdag 1 februari is het zover, d'n urste Kels/Vrollieoavend in ut Plekkersriek, 
met een optreje van MEUK. 
 
As gej een van die weinige bint die nog steeds nie wete wie MEUK is, klik dan effe op d'n 
onderstoande  
link, en wej wete zeker det ge d'r dan vrijdag ok bej bint. En vur alle duidelijkheid, alle 
Vrollie uut ut Plekkersriek en umstreke zien ok van harte welkom! 
 
www.youtube.com/watch?v=0D4OTwEMFmg&feature=youtube_gdata_player 
 
Tot vrijdag, 
 
Zaal open 20.00 uur, aanvang programma: 21.00 uur 
 
CV de Plekkers  
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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: 

 

09 januari     Bestuursvergadering 
07-02-2013   Vrolliebal 
06 februari    Bestuursvergadering 
22 februari    Jaarvergadering 
29-01-2013   Swogb: Muzieksalon 
05-02-2013   Swogb: Muzieksalon 
19-02-2013   Swogb: Muzieksalon 
05-03-2013   Swogb: Muzieksalon 
12-03-2013   Swogb: Muzieksalon 
06 maart    Bestuursvergadering 
07 maart    Bedevaart Smakt 
22 maart    Kienen 
10 april    Bestuursvergadering 
16 mei    Bus dagtocht Vierlingsbeek 
05 juni    Bestuursvergadering 
14 juni      Kienen 
14 augustus   Bestuursvergadering 
20 september   Kienen 
25 september   Sociaal culturele dag Mill 
04 oktober    Bestuursvergadering 
25 oktober    Dag van de Ouderen 
06 november   Bestuursvergadering 
07 november   Film middag Maashees 
11 november   vergadering cluster zuid in Vortum Mullem  
15 november   Kienen 
04 december   Bestuursvergadering 
13 december   kerstviering 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 en spellenmiddag 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: 

is alleen mogelijk indien 

ingeleverd met vermelding 

van het factuuradres,  

bij voorkeur per E-mail: 

redactie@vortum-mullem.info 

Advertenties zonder  

factuuradres worden niet 

geplaatst! De kosten  

hiervoor bedragen € 14, - per 

pagina naar rato. 

 
Eenmalige plaatsingen  

Kunnen contant betaald 

worden bij de redactie. 

De kosten hiervoor zijn: 

       A4: € 14, -- 

½    A4: €  7, -- 

1/3 A4: € 4,75 

¼    A4: € 3,50 

1/5 A4: € 1,75 

Indien de plaatsing per 

e-mail wordt verzonden, 

dan graag betaling voor de 

22
e
 van de maand, in  

envelop voorzien van naam. 

Anders kan het artikel helaas 

niet geplaatst worden. 


