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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 Maart 
 

Zondag  10 mrt.   9.00 uur   overl. fam. Winkelmolen Ebben.                                               

                                    overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 

                                    Sjef en Wilie v. Hout.                                  

                                    Piet Jansen       jaargedachtenis. 

                                    Dries en Anny v. d. Bosch Verberk    jaargedachtenis. 

 

 

Zondag        24 mrt.     10.30 uur   gezinsviering palmzondag.                                 

                                 

 

Vrijdag        29 mrt  19.00 uur  goede vrijdag viering. 

 

Zondag        31 mrt    9.00 uur  Pasen. 

 

 

 

Vieringen in april:  

  

Vrijdag  13 april  14.00 uur  huwelijk Ilse Fleuren en Maarten Lamers. 

Zondag 14 en 28 april    9.00 uur 

 
 

 

Doop: 

 
Op zondag 17 februari zijn door het Doopsel in onze parochie opgenomen  
  
Niels en Julie Ebben, zoon en dochter van Roel en Maria Ebben.  
  
Ouders en familie van harte gefeliciteerd!  
  
Maria van Duren  doopwerkgroep Vortum-Mullem   576428  
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Toneelvereniging Vortum-Mullem komt het dolkomische stuk  

“Van je familie moet je het hebben”: 

 

Afgelopen maanden heeft Toneelvereniging Vortum-Mullem hard gerepeteerd om u 
binnenkort een geweldig en hilarisch stuk ten tonele te brengen. 

“Van je familie moet je het hebben” is een stuk van Carl Slotboom, die we kennen van 
het dolkomische stuk “Boerenbont en rode lampjes” dat we eerder met veel plezier 
gespeeld hebben. 

Op zaterdag 5 & zondag 6 april zijn de uitvoeringen in Vortum-Mullem om 20.00 uur in 
't Gemeenschapshuus en op zondag 14 april in Sambeek om 14.30 uur in "de Elsenhof". 

De hoofdrolspeler in “Van je familie moet je het hebben” is politicus Peter van Engelen. 
Zijn politieke doorbraak is in gevaar als zijn schoonmoeder Victoria komt aanwaaien. Hij 
verkondigt al jaren dat zij moet leren met haar handen van de mannen af te blijven. Ook 
nu doet ze haar reputatie eer aan, tot ergernis van Peter. Maar is Judith eigenlijk wel 
echt de enige vrouw in zijn leven, zoals hij beweert? En komt Mirjam, de vriendin van 
Judith, niet erg vaak langs? Wie zijn die mensen die onverwachts op de stoep staan? En 
voor wie komt huisvriend Herbert eigenlijk?  

Romantische verwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en doen de kijker op het 
puntje van hun stoel te zitten, want wie heeft er nu eigenlijk een verhouding met wie?  

Zet deze data alvast in uw agenda. Eind maart zullen we met kaartjes langs de deuren 
gaan of bel Trudy Hermans 0485-574587 

 

 

Even voorstellen! 

 

Sinds kort zijn wij inwoners van Vortum-Mullem, door in ons stulpje op de Sint 
Hubertusstraat 35 te gaan wonen. Langs deze weg willen wij ons kort even voorstellen J 
Wij zijn Renske en Paul, en zijn naar hier verhuisd vanuit Gennep. Nadat we daar een 
paar jaar in een huurwoning samengewoond hebben, vonden we het nu tijd om een 
plaats voor onszelf te hebben.  

Na zowel in Boxmeer, Gennep en Ottersum rondgekeken te hebben, kregen we dit huis 
in Vortum-Mullem in de smiezen, en zijn we hier eens gaan rondkijken. Dat beviel ons 
gelijk heel erg goed! Zo goed dat we de aankoop doorgezet hebben, en nu lekker aan het 
genieten zijn. 

We zijn graag samen op pad om foto’s te maken (zie www.renskevandenbroecke.nl) en 
qua sport doen we aan hardlopen en badminton. Wanneer de zon schijnt zijn we 
daarnaast ook graag onderweg met ons geliefde camperbusje (VW T3), waarmee we al 
heel wat kilometers afgelegd hebben. 

We zijn nog niet helemaal klaar hier, maar we wonen in ieder geval erg fijn. De koffie 
staat klaar voor iedereen die eens kennis wil maken, of gewoon nieuwsgierig is! 

Groetjes Renske van den Broecke & Paul Rütter 
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Vortum-Mullem 

 

 
Tijdens de jaarvergadering van 22 februari zijn afgetreden als bestuurlid ,Corry van Raay-

van Kempen en Riek Brienen-Bongarts . De dames werden aangenaam verrast door de 

mededeling dat ze werden beloond voor hun inzet met de Zilveren Speld deze werd hun 

opgespeld door Jan Lamers lid van het hoofdbestuur van KBO Brabant .In zijn woordje 

memoreerde hij dat het als van zelf sprekend is dat er bestuursleden zijn en hun werk doen 

,maar Riek 15 jaar en Corry 13 jaar is toch niet niks beide hebben zich niet alleen ingezet 

voor de Kbo maar voor de gehele dorpsgemeenschap  dames bedankt . 

 

In de zelfde vergadering werd Toon Gerrits als nieuw bestuurslid gekozen , maar we zijn 

nog naarstig op zoek naar een bestuurslid liefs een dame dan is het bestuur weer voltallig . 

 

Na de pauze werden de leden vermaakt door een mengeling van Vortumse artiesten een 

geweldig gezellige middag . Dank aan presentator Jacob Fleuren, Vomuzi onder leiding van 

Huub Meertens , de jeugdgroepen Vortun Stijle bestaande uit Suus van Raay,Meike Ebben 

,Stein van Kempen en Lars Dinnessen en de groep Mijn Naam is Meike en Jannes Ebben en 

Wouter Deenen en Troubadour  Theo Gerrits , uit de oude schoenendoos een dvd uit 1992 

waar in Dinny van der Poel, Piet en Riek Ebben  als Pobles optraden . 

Namens bestuur en leden bedankt . 

 

 

Het bestuur van de kbo bestaat nu uit : 

 

Voorzitter    Toon Gerrits    Provicialeweg 4  5827 AB Vortum –Mullem 

                                              Tel; 0485 571690    Email : toongerrits@home.nl 

 

Secretaris     Henk Broeren st. Hubertusstraat 9 5827 BK Vortum-Mullem 

                                              Tel : 0485 575818    Email henkbroeren@home.nl  

 

Penningmeester Jo van der Horst st. Cornellisstraat 26 5827 AL Vortum Mullem 

                                              Tel : 0485 575055   fam.vanderhorst@home.nl  

 

Lid    Arie van Bree              Steeg 6 5827AE     Vortum-Mullem 

                                              Tel : 0485 573183    famvanbree@home.nl 
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Bedank woord 

 

Bij ons afscheid als bestuurslid van de KBO willen we graag iedereen bedanken 

voor al alle bestuurleden waar we al die jaren mee hebben samengewerkt .Wij zijn blij dat 

we voor onze KBO respectievelijk 15 en 13 jaar dit hebben mogen doen .We hebben 

getracht onze taak zo goed mogelijk te vervullen,maar dit is allen mogelijk als er een goede 

samenwerking met de andere bestuursleden is .  

Het zijn vooral de contacten die zo waardevol zijn en we hopen dat dit in de toekomst  ook 

zo zal blijven. We wensen het bestuur veel succes met hun werkzaamheden ,waar we alle 

vertrouwen in hebben,beste leden laten we ons allen inzetten voor onze KBO dan behouden 

we een bloeiende verenging . 

 

Nogmaals bedankt  Corry en Riek 

 

 

 

 

Bedevaart Smakt 

 

De bedevaart is 14 Maart aanvang van de H. Mis is 14.30 uur na afloop gaan we 

gezamenlijk naar het Pelgrimshuis voor een kop koffie . 

 

Kienen 

 

Vrijdag 22 Maart  kienen in het gemeenschapshuis te Vortum-Mullem aanvang;14.00 uur 

allen van harte welkom . 

 

Dagtocht 

 

De jaarlijkse dagtocht in samenwerking met Vierlingsbeek is dit jaar23 Mei en gaat naar het 

Duitse bruinkool wingebied hier kunnen we zien hoe gigantische machines de bruinkool 

afgraven in de loop van de middag brengen we een bezoek aan de stad Aken. Het vertrek is 

om 8 uur verwachte thuiskomst na onderweg van een heerlijk diner te hebben genoten is 

20.30 uur de kosten zijn 60 euro per persoon. Het definitieve programma word in het 

volgende nummer geplaatst opgave is al mogelijk bij Henk Broeren. 

 

Broem 

 

Op 19  en 23 April is er weer in Vierlingsbeek de opfris cursus voor de automoblisten waar 

de nieuwste verkeersregels onder de  loep genomen worden. 

De cursus bestaat uit een theoretisch- en praktijk gedeelte de kosten zijn 15 euro inc. Theorie 

boek en koffie opgave voor 13 Maart bij Henk . 
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Secretariaat: Mia van Tol – Peters 
                     Boterbloem 28, 
                     5831 PC   Boxmeer 
                     E-mail:   famvantol@home.nl 
                     Bankrekening:   1343.29.112  
      KvK. nr. 40215505   
 

UITNODIGING VOOR DE LEZING 

“EEN BIJZONDERE BLIK OP BRABANT”. 

De lezing wordt gehouden op 28 februari in zaal de Bond, 

Beversestraat 18 te Cuijk. Aanvang 20.00 uur. 

 

Een bijzondere blik op Brabant 

Samen met Erfgoed Brabant schreef Gerard Sonnemans het boek ‘Blikken op Brabant’. Dat was oorspronkelijk bedoeld om de 

Brabantse leraren een instrument in handen te geven om hun geschiedenislessen van een regionaal/lokaal tintje te voorzien.  

Werkend aan dit boek, werd al snel duidelijk dat het een boeiend overzicht zou gaan geven van het belang van (Noord-)Brabant 

voor de ontwikkeling van de regionale én de Nederlandse geschiedenis. Om enkele voorbeelden te noemen: nergens anders in 

Nederland komen zoveel vondsten uit de prehistorie naar boven als in onze provincie – Brabant vormde in de middeleeuwen 

het hart van de Nederlanden – Holland dankzij zijn culturele en economische welvaart vanaf de zeventiende eeuw aan 

Brabantse (en Vlaamse) vluchtelingen – de huidige eenheid van Noord-Brabant kent een grillige voorgeschiedenis (waarvan alle 

facetten in het Land van Cuijk terug te vinden zijn) – de Eerste Wereldoorlog was in Noord-Brabant veel directer aanwezig dan 

onze geschiedenisboekjes vertellen – en de meeste Brabantse plaatsen kennen een heel andere Bevrijdingsdag dan 5 mei. 

Gerard Sonnemans geeft aan de hand van overvloedig en vaak verrassend beeldmateriaal niet alleen een blik op Brabant in het 

algemeen en het Land van Cuijk in het bijzonder, maar hij vertelt ook hoe lokale heemkundekringen, musea en het onderwijs 

meer (en structureel) van elkaar kunnen profiteren. Om dat te illustreren  gebruikte hij onder andere diverse van zijn 

kinderboeken. 

 

 
 

Deze lezing wordt gegeven in een samenwerkingsverband van Historische Kring Land van Cuijk met  museum Ceuclum en de 

Fad. 

Deze lezing is voor iedereen vrij toegankelijk. 
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www.Vortum-Mullem.info 
Beste inwoners van Vortum-Mullem - het vervolg.  

zo 03-02-2013  

Op de eerste plaats wil ik Jacob Fleuren bedanken voor het stukje dat hij geschreven 
heeft, en ik de 11e geplaatst heb. 
De eer komt hem toe, en niet aan mij zoals sommigen dachten. Ik sta er natuurlijk wel 
volledig achter. 
 
We willen iedereen die gereageerd heeft of dit nog wilde doen, oproepen om 
morgenavond naar de vergadering bij Spoorzicht te komen. 
 
Een sterke Dorpsraad kan veel voor ons dorp betekenen. Een zwakke Dorpsraad, 
betekent: Gemeente, jullie doen maar, wij zien wel wat er van komt. Het mooiste zou 
natuurlijk zijn dat er uit alle verenigingen iemand in de DoRa zit. Mede in het eigen 
belang van de verenigingen. 
 
Er is mij ook gevraagd wat er van je verwacht wordt als je bij de DoRa komt. 
Dat kun je volledig aan je eigen mogelijkheden aanpassen. We verwachten alleen dat je 
zoveel mogelijk op de vergaderingen aanwezig bent om mee te denken en te praten, en 
als je een keer niet kunt komen, dat je je van tevoren even afmeld. Er zijn denkers en 
doeners, stille en aktieve leden. En er zijn ook eenmalige en terugkerende activiteiten. 
Wel moet er na maart iemand als voorzitter de vergaderingen leiden, en ook een 
secretaris ontbreekt nog. 
 
Na maart, zal ik natuurlijk de oude en de nieuwe leden, als daar prijs op wordt gesteld, 
met raad en daad terzijde staan, en ik ben er van overtuigd dat dat ook voor Jacob geldt. 
 
Als je Vortum-Mullem in je hart sluit, kom dan bij de Dorpsraad! 
 
Tot maandagavond 20:30 bij Spoorzicht. 
 
Jos Tamminga  
 
 
Opvoeden zo 
wo 06-02-2013 
RMC ‘Land van Cuijk’ 
 
Opvoeden van kinderen is leuk, maar soms ook lastig. Iedere ouder heeft wel eens 
behoefte aan steun of advies. Misschien heeft u allerlei vragen, waarvoor u een oplossing 
zoekt. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet wil luisteren? Hoe kun je ervoor zorgen dat 
kinderen vaker leuke en aardige dingen doen? Is het normaal dat ouders de hele dag 
politie-agentje moeten spelen? 
 
Bij het Regionaal Maatschappelijk Centrum ‘Land van Cuijk’ wordt een cursus gegeven 
waarin deze thema’s aan de orde komen. In deze cursus biedt het AMW de mogelijkheid 
om samen met andere ouders eigen ervaringen en informatie uit te wisselen. Op deze 
wijze kan men een steun voor elkaar zijn en meer plezier krijgen in het opvoeden. 
 
In de oudercursus Opvoeden, zo! ziet u op video hoe ouders hun kinderen prijzen, dingen 
verbieden en straffen en wat het effect daarvan is. Daarnaast besteden de begeleiders 
aandacht aan kennis, houding en vaardigheden van de ouders in de omgang met hun 
kind. U kunt met andere ouders praten over opvoeden en u zult ervaren dat u niet de 
enige bent die zich soms onzeker voelt als ouder. 
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Opvoeden, zo! is niet alleen maar een kijk- en praatcursus. Het is ook een doecursus. We 
verwachten dat u het geleerde thuis in de praktijk brengt. U krijgt folders mee waarin 
alles nog eens op een rijtje staat. 
 
Doelgroep: De cursus is bestemd voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 
jaar. 
Tijdstip: 19:00 – 21:00 uur 
Cursusdata: 14 maart, 21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april en 18 april. 
Begeleiding: 2 maatschappelijk werkers. 
Locatie: Cuijk, Zwaanstraat 7 
Kosten:  Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. De gemeenten verlenen hiervoor 
subsidie. 
Aanmelding: Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u terecht op het spreekuur 
tussen 9.00 en 10.00 uur van het AMW bureau in uw gemeente van het Regionaal 
Maatschappelijk Centrum, of bij: CENTRAAL BUREAU CUIJK T: 0485 – 316204. 
 
 
Verslag OLVP  

di 19-02-2013  
 
Hoe verder na de dialogen met de parochianen? 
Plannen voor de toekomst van onze parochie! 
 
Geloofsweg Samen, daar staan wij voor. Zeker wanneer het gaat om plannen voor de 
toekomst, is het dan ook van belang hierover samen de dialoog aan te gaan. 
 
Inmiddels hebben wij bijeenkomsten gehad in Vortum-Mullem (22 oktober), Sambeek (14 
november) en Boxmeer (29 januari). Verheugd hebben wij kunnen constateren dat de 
betrokkenheid bij de vraag “Hoe kunnen wij erin slagen onze parochie voor de toekomst, 
met name financieel, gezond en levendig te houden?”, groot was. Inhoudelijk verschilden 
deze avonden van elkaar. Dat is ook begrijpelijk, aangezien dit voor een groot deel 
bepaald werd door hetgeen plaatselijk speelt. 
 
In Vortum-Mullem en Sambeek waren de avonden door het Parochiebestuur én de 
Dorpsraden samen georganiseerd. Met name de vraag “Hoe kunnen we het gebruik van 
het kerkgebouw in de nabije toekomst optimaliseren?” stond in beide kerkdorpen 
centraal. Op een constructieve manier werden mogelijkheden genoemd, 
randvoorwaarden besproken, maar ook zorgen geuit. Het is helaas ondoenlijk alle ideeën 
hier te beschrijven en het maken van een keuze zou de indruk wekken dat hierin al 
beslissingen genomen zijn. Bij beide avonden werd verzocht een werkgroep in het leven 
te roepen die o.a. de genoemde mogelijkheden op een deskundige wijze op haalbaarheid 
zo kunnen toetsen. Ter geruststelling: alle creatieve ideeën die ter sprake zijn gekomen, 
zijn vastgelegd! 
Tijdens de dialoogavond in Boxmeer lag de focus minder op de toekomst van de 
kerklocatie als zodanig. Begrijpelijk overigens, de Basiliek is immers eigendom van de 
Karmel. Zijdelings is wel gesproken over mogelijkheden voor een ruimere exploitatie. 
Inhoudelijk kwamen vooral de vragen “Hoe bereiken we met name de jongere 
generaties?” en “Hoe houden we als parochie financieel het hoofd boven water?” aan de 
orde. Ook hier kwam, met name in de gesprekken aansluitend aan de gezamenlijke 
avond, prominent het idee naar voren hierover met enkele mensen in kleiner verband 
verder van gedachten te wisselen.  
 
Op deze plaats is absoluut een dankwoord namens het Parochiebestuur en de Dorpsraden 
van Vortum-Mullem en Sambeek aan allen die aan de dialogen een bijdrage hebben 
geleverd op zijn plaats! Daarnaast ook dank aan diegenen die, losstaand van de 
gehouden avonden, ons schriftelijk en/of mondeling hun bijdrage hebben aangeleverd. 
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Hoe nu verder? Het Parochiebestuur, in deze de eerst verantwoordelijke die nu aan zet is, 
heeft zich in haar afgelopen vergadering beraden over de te nemen vervolgstappen. 
Wij hebben besloten hiertoe een drietal acties te ondernemen: 
- Er komt een werkgroep die, liefst in overleg met de Dorpsraden, de mogelijkheden in 
beeld gaat brengen voor de diverse kerklocaties. Onderdeel hiervan zal ook een 
onderzoek naar de haalbaarheid van deze opties zijn. We realiseren ons dat hierbij 
deskundige ondersteuning, al dan niet afkomstig uit de parochie, onontbeerlijk is. 
- Er komt een werkgroep die gaat onderzoeken of een andere vorm van financiering 
mogelijk kan leiden tot een gezondere financiële basis van de parochie. 
- Enkele leden van het Parochiebestuur gaan met een aantal parochianen in kleiner 
verband verder van gedachten wisselen over de wijze waarop wij voor de toekomst een 
bloeiende parochie kunnen zijn en blijven. 
 
Wat betreft deze werkgroepen zal de eerste stap bestaan uit het zoeken naar een 
geschikte samenstelling en het formuleren van een duidelijke opdracht. 
 
Via de Nieuwsbrief én de website zullen we u op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de overige bestuursleden, 
Emilie van der Heijden  
 
 
Uitnodiging 4 Maart bij Spoorzicht  
di 19-02-2013  
Beste inwoners van Vortum-Mullem. 
 
Fijn wonen, groot verenigingsleven, mooie omgeving, fijne mensen. 
 
Maar wat hebben we er voor over? Jeugd moet noodgedwongen vertrekken, de school 
moet misschien dicht, 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 
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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 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”. 
 
De Dorpsraad nodigt iedereen uit om maandag 4 maart mee te denken en te luisteren 
naar een gastspreker, die zal vertellen over mogelijkheden die een dorpsraad heeft. 
Tot 4 maart! 
Aanvang 20:00 uur bij Spoorzicht, consumpties tijdens de bijeenkomst zijn gratis. Daarna 
voor eigen rekening.  

 
 

Oranje Fonds zoekt Kroonappels  

di 19-02-2013  

 
Oranje Fonds zoekt Kroonappels. Organisaties maken kans op 50.000 euro 
 
Eind januari maakte Koningin Beatrix bekend dat zij op 30 april afstand doet van de 
troon. Dat betekent dat het beschermpaar van het Oranje Fonds Koning en Koningin 
wordt. Het Oranje Fonds wil hen bij deze gebeurtenis een bijzonder cadeau aanbieden: de 
Oranje Fonds Kroonappels. De Kroonappels zijn organisaties of initiatieven, die een 
bijzondere bijdrage leveren voor de jeugd, dorp, buurt of wijk of een helpende hand 
bieden. 
 
Aanmelden op Kroonappels.nl 
Organisaties uit elk van de drie bovengenoemde categorieën (jeugd, dorp/buurt/wijk, 
helpende hand) maken kans op 50.000 euro. Organisaties kunnen zich aanmelden en hun 
initiatieven voordragen op www.kroonappels.nl  Op deze website staan ook de 
voorwaarden voor deelname. Deelname zorgt voor zichtbaarheid in de gemeente en in de 
lokale media. Van alle 20 regionale winnaars maakt het Oranje Fonds een filmpje en een 
beschrijving. Deze elementen komen in een reizende tentoonstelling door alle provincies 
en gebieden. Aarzel daarom niet en meld uw organisatie of initiatief aan op: 
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www.kroonappels.nl 
 
Aanmelden tot vrijdagmiddag 8 maart 
Organisaties kunnen zich op de website aanmelden tot vrijdagmiddag 8 maart. Het is de 
bedoeling dat u beschrijft wat uw organisatie doet. Verder kunnen deelnemers foto’s, het 
logo en filmpjes toevoegen. 
 
Stemweekend publiek 
In het weekend van NLdoet op 15/16/17 maart vraagt het Oranje Fonds aan iedereen om 
online en in de eigen gemeente te stemmen. Het Oranje Fonds maakt dit stemweekend 
voor het publiek bekend via spotjes op tv en radio en via het internet. Per gemeente is er 
in iedere categorie één winnaar. 
 
Selectiedag 
De gemeentelijke winnaars stemmen in de week daarop op de winnaars uit dezelfde 
categorie, maar in een andere regio. Elk van de in totaal 20 regio’s kent hierna één 
winnaar per categorie. Deze komen bijeen op de landelijke selectiedag op 18 april. Dan 
zijn de drie winnaars bekend. Zij ontvangen op 16 mei uit handen van de nieuwe Koning 
en Koningin het Appeltje van Oranje én 50.000 euro. 
 
Oranje Fonds 
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat doet 
het fonds met geld, kennis en contacten. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn al 
sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Ze zijn heel actief. Naast de 
jaarlijkse uitreiking van de Appeltjes van Oranje bezoeken ze elk regelmatig bijzondere 
initiatieven die het Oranje Fonds steunt. 
 
Meer info 
Heeft u vragen over de Oranje Fonds Kroonappels? Kijkt u dan op www.kroonappels.nl 
Het campagneteam is via mail bereikbaar: kroonappels@oranjefonds.nl en telefonisch op 
nr: 0900 4488448 (lokaal tarief).  

 
 
 

Notulen Dorpsraadsvergadering 4 februari  

wo 20-02-2013  

Dorpsraadvergadering 4 februari 2013 
 
 
Aanwezig: Jos Tamminga, Pius v.d. Groes, John Ebben,  Jacob Fleuren, Frans Broeder, 
Theo Jacobs, Peter van Bree, Henk Broeren, Herman van Bree 
Afwezig:Peter van Raaij 
 
 
1. Opening 
Jos opent de vergadering 
 
2. Notulen van de vorige vergadering 7 januari 2013 
Geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 
 
3. Dorpsbewoners aan het woord 
Henk Broeren heeft contact gehad met de firma Laarakkers m.b.t. de aanleg van een jeu 
de boules baan. 
 
4. Ingekomen post en mededelingen 
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" Er is een brief binnengekomen van Wonen Vierlingsbeek met een uitnodiging voor een 
bijeenkomst omtrent het opstellen van een actieplan voor de kernen in hun werkgebied 
 
5. Project Calvarieberg 
Herman van Bree geeft aan dat het opknappen van de Calvarieberg erg duur gaat 
worden. De staat van de Calvarieberg is echter zo slecht dat er iets aan moet gebeuren. 
In overleg met het kerkbestuur is er een schets gemaakt waarbij de oude Calvarieberg 
wordt gesloopt en er een nieuw project wordt gebouwd met daarin ook de mogelijkheid 
voor het plaatsen van urnen. De bouw zal worden uitgevoerd door leerlingen van het 
Gilde Opleidingscentrum in Venlo. Herman zal een begroting laten maken. Het project 
wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de dorpsraad. 
 
6. Hoe gaan we verder in april? 
Vanaf 1 april zijn Jos en Jacob geen actief lid meer van de dorpsraad. Er is nog geen 
nieuwe voorzitter (en nog geen nieuwe secretaris!). Peter van Bree en Theo Jacobs willen 
enkele bijeenkomsten van de dorpsraad bijwonen en daarna beslissen of ze zich 
aansluiten bij de dorpsraad. Als er verder geen nieuwe leden bijkomen is de kans groot 
dat de dorpsraad wordt opgeheven. Op de eerste maandag van maart wordt er een 
bijeenkomst georganiseerd met als doel mensen bij de dorpsraad te krijgen. 
 
7. Aankondigingsbeleid 
Er is een bijeenkomst geweest over het aankondigingsbeleid. De gemeente wil hieraan 
eisen verbinden. De dorpsraad heeft hierover een vragenlijst ontvangen. Jos zal deze 
invullen. 
 
8. Er is een bijeenkomst geweest 'Boxmeer 70 jaar bevrijd'. Avond was er om te 
brainstormen over de aanstaande '70 jaar bevrijding van Boxmeer'. Er is gevraagd om 
met het plannen van activiteiten hiermee rekening te houden. 
 
9. Jeu de boules baan 
Er gaat een verzoek voor aanleg van de baan richting het kerkbestuur en de gemeente 
 
10. Rondvraag 
" Herman van Bree geeft aan dat Fien met het idee is gekomen om volgend jaar de 
bakken met perenbomen op te stellen midden op het kerkplein en te gebruiken voor de 
kerstverlichting. 
" Herman vraagt hoe het zit met het collectief collecteren. Dit is vorige vergadering aan 
de orde geweest. De 2 dames uit Overloon hebben toen aangegeven dat zij contact op 
zouden nemen met enkele collectanten uit Vortum-Mullem 
" Er wordt opgemerkt dat de wegen inVortum-Mullem in slechte staat zijn. Jos zal dit 
naast persoonlijke meldingen onderbouwen middels een mail aan de gemeente 
 
11. Sluiting  
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Opleidingsorkest Nieuws  

za 23-02-2013  
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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: 

05-03-2013   Swogb: Muzieksalon 
12-03-2013   Swogb: Muzieksalon 
06 maart    Bestuursvergadering 
14 maart    Bedevaart Smakt 
22 maart    Kienen 
5-6 april   Toneel 
10 april    Bestuursvergadering 
14 april   Solistenconcours 
23 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 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. 


