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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 Juni 
 
 

Zondag  23 juni 9.00 uur overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 

Wilie en Sjef van Hout. 

 

 

Vieringen in juli:      zondag 14 en 28 juli. 

 

 

 

 

 

 
 

                                      

 

 
 

 

 
 

 
De collecte voor de hartstichting heeft 352,62 opgebracht.  

 

Gevers en collectanten: Bedankt voor uw bijdragen. 
   

 

 

In de week van 27 mei tot 7 juni komen leden van de fanfare weer bij u langs om uw 

bijdrage te vragen voor het Anjerfonds. 

Dit fonds bevordert onder andere activiteiten op het gebied van cultuur - en 

natuurbehoud in Nederland. Ze doen dit o.a. door het verlenen van subsidies en garanties 

voor organisaties op de volgende terreinen: wetenschappelijk werk, muziekbeoefening, 

letterkunde, beeldende kunst, theater, film, fotografie, culturele vorming, cultureel 

jeugdwerk, folklore, musea, monumenten en natuurbehoud. 

 

Ook onze fanfare krijgt regelmatig een financiële bijdrage van het Anjerfonds. Door mee te doen met 

collecteren krijgt de vereniging een deel van het bedrag wat opgehaald wordt in Vortum-Mullem en verder 

krijgen we regelmatig een groter bedrag. Hiervoor kunnen o.a. instrumenten, uniformen en muziek 

aangeschaft  worden. 

Daarom aan u de vraag om in  mei uw bijdrage te geven als onze leden bij u langs komen. 

 

Wij zijn er vaak voor u, bent u er nu voor ons? 
 

Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur en leden van Koninklijke fanfare St. Cornelius. 
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KBO  NIEUWS 

 
KIENEN  vrijdag14 juni is er weer kienen aanvang 14.00 uur in het gemeenschapshuis we 

hopen op een grote opkomst en dan maken we er een gezellige middag van . 

 

Op 11 juni in Vielingsbeek en 14 juni in Sint Anthonis is er een dag voor Elektrische fiets 

training .Deze training is zeer belangrijk omdat er zoals je elke dag in de pers ziet er 

behoorlijk wat ongelukken met de E-fiets gebeuren .Indien je niet over een E-fiets beschikt 

geen probleem,je kan er mee kennis maken . 

Deze middagen worden georganiseerd door de SWOGB voor verder informatie zie 

persbericht verder op in dit blad . 

 

We willen de leden er ook op wijzen dat er in het Boxmeers Weekblad er ook een bijna 

wekelijks een artikel staat van Radius// SWOGB hier in staat de agenda van deze 

organisaties en verdere informatie. Deze artikelen krijg ik meestal te laat aan geleverd om in 

het dorpsblad te plaatsen . 

 

 

 

 

Met 65 PLUS aan tafel 

 
Dit is de nieuwe naam voor het gezellig eten met elkaar. 

 

Afgelopen vrijdag 17 mei zijn we gestart om voor ouderen een betaalbaar en  

gezonde maaltijd te koken. 

Wat was het gezellig,dus we willen dit graag voortzetten en wel op 28 JUNI. 

Het bleek dat men graag meer tijd met elkaar door wilde brengen,U bent van  

harte welkom vanaf 16.00 uur en we sluiten af om  18.00-18.15 uur. 

U kunt zich weer opgeven voor 22 juni bij Anny Broeren telefoon 575818. 

 

Hopelijk tot dan. 

 

Jose, Ineke en Anny.  
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Proef het buitenleven met familie en vrienden 

op de biologische tuin 
 

Op zoek naar een leuke activiteit om samen met 

familie, vrienden, collega’s of vereniging aan 

deel te nemen? Zet dan zaterdag 8 juni in uw 

agenda en nodig anderen uit voor een 

ontspannen dagje buiten. 

 

De biologische oogsttuin In het Volle Leven in 

Vortum-Mullem begint dit jaar aan het zevende 

seizoen. Om dit te vieren bieden de leden op 

zaterdag 8 juni een wandel- en fietstocht aan in de 

omgeving van de tuin met een gevulde knapzak en 

eten en drinken op de tuin.  

Met de organisatie van een familie- en 

vriendendag biedt de biologische tuin een volledig 

verzorgd programma aan voor een geringe 

vergoeding. De opbrengst komt ten goede aan de 

financiering van een tractor voor de tuin. 

Deelname is mogelijk per gezin, maar ook in groter familie- en/of vriendenverband.  

 

Op de tuin hangt een bijzondere sfeer. De groenten en het fruit van de tuin smaken heerlijk. 

De leden willen die rijkdom graag met anderen delen. Niet alleen met hun eigen familie en 

vrienden, maar ook met mensen die de weg naar de tuin nog niet gevonden hebben. 

Vrijwilligers bereiden voedsel met verse producten van de tuin voor de deelnemers aan de 

familie- en vriendendag.  

 

Deelnemers worden vanaf 11.00 uur op de tuin verwacht, waar zij worden verwelkomd met 

een hapje en een drankje. Daarna is er de keuze tussen een fietstocht of wandeltocht in de 

omgeving. Er zullen routebeschrijvingen van tochten met verschillende afstanden door 

natuurgebieden in de omgeving beschikbaar zijn. Ieder kan de wandeltocht of fietstocht 

kiezen die bij of haar past en die op eigen gelegenheid of in groepjes gaan lopen of fietsen.  

Op de tuin blijven kan natuurlijk ook. Natuurgidsen geven daar een rondleiding over wat er 

allemaal nog meer groeit op de tuin dan groente, fruit, kruiden en bloemen. Ook zijn er 

diverse activiteiten voor kinderen en volwassenen die verband houden met wat de natuur ons 

te bieden heeft. De dag duurt tot 17.00 uur. 

 

In het Volle Leven is een oogsttuin. De tuinder verbouwt de biologische groenten en fruit en 

de leden halen zelf hun maaltijd van het land. Wie wil kan zaterdag 8 juni deelnemen aan 

een rondleiding over de tuin en daarbij zelf groenten oogsten.  

De familie- en vriendendag is een goede gelegenheid om elkaar en de biologische tuin op 

een ontspannen en gemoedelijke manier beter te leren kennen. De kosten van de dag zijn € 

15,- per persoon, inclusief eten en drinken. Groepen vanaf tien personen: € 13,50 per 

persoon. Aanmelden kan vanaf nu bij de tuinder Hans Weima 06-17127136 

inhetvolleleven@hetnet.nl 

Voor meer informatie over de tuin: www.inhetvolleleven.nl 
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Commun ica t ie ,  Raadhu isp le in  1 ,  Pos tbus  450 ,  5830  AL  Boxmeer ,  

te le foon  (0485)  585911 .  

 
 

 

 

 

 

Woonwensmanifestatie gemeente Boxmeer 

Denk mee over uw toekomstige woning! 
 

Het Woonwensenonderzoek Land van Cuijk heeft aangetoond 

dat er een sterke vraag naar woningen bestaat. Om de 

actuele vraag voor de gemeente Boxmeer nog meer inzichtelijk te krijgen en te vertalen naar concrete 

locaties organiseert de gemeente Boxmeer op 12 en 13 juni a.s. een Woonwensmanifestatie. 

 

De gemeente Boxmeer wil door deze manifestatie de woonwens van (potentiële) woningzoekenden 

voor de periode 2013-2015 scherp krijgen en de plannen daarop afstemmen.  

Daarnaast brengt de gemeente haar direct beschikbare uitgeefbare kavels en de in ontwikkeling zijnde 

bouwlocaties onder de aandacht. Er zijn diverse locaties beschikbaar waarop woningbouw kan 

plaatsvinden. 

Hierbij is tevens het doel de woningmarkt in beweging te houden. 

 

De woonwensmanifestatie heeft een brede opzet. Op beide avonden zijn er deskundigen aanwezig die 

directe raakvlakken hebben met bouwen. Zij geven een presentatie over hun vakgebied en staan u te 

woord met uw vragen. Zo is er een architect, een financiële adviseur en een deskundige op het gebied 

van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 

 

Op een inventarisatieformulier kunt u uw woonwens, zoals bijvoorbeeld huur/koop, woningtype en 

voorkeurlocatie kenbaar maken. 

Na de bijeenkomsten worden met potentiële gegadigde vervolggesprekken gepland.  

 

De ‘Woonwensmanifestatie gemeente Boxmeer 2013’ vindt plaats op woensdag 12 en donderdag 13 

juni a.s. tussen 19.00 en 22.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Boxmeer. Inhoud en 

opzet zijn op beide avonden gelijk. De toegang is gratis. 

  

Kijk voor het programma op www.Boxmeer.nl. 

 

 

 

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van 

de gemeente Boxmeer, 06-22299377, communicatie@boxmeer.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    7 

 

 

 

 

 

 

 

 



    8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u wel eens het gevoel dat 

er meer rendement uit uw bedrijf gehaald kan worden ?  

Het slechte nieuws is, dat dit gevoel vaak terecht is. De praktijk leert dat ondernemers vaak veel voordeel 

laten liggen en zichzelf te kort doen. Zij maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die de 

belastingwet biedt, laten duizenden euro’s aan toeslagen liggen en betalen te hoge bedrijfskosten.  

Het goede nieuws is, dat ik u kan helpen om gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. Door mijn 

ervaring en kennis op gebied van belastingen, administratie en economie te combineren, krijg ik snel inzicht 

in uw financiën. We kunnen samen bekijken welke mogelijkheden er voor u zijn om uw financiële positie te 

verbeteren voor een betaalbaar tarief. 

Voor een persoonlijk gesprek over uw wensen en de mogelijkheden nodig ik u van harte uit om een 

vrijblijvende afspraak te maken.  

Meer informatie vindt u op de website www.hermienvandenbrand.com 

Administratie            Belastingen                Financiële vraagstukken                 

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 
 

O.N.I trapt nieuwe seizoen af  

ma 29-04-2013  

De selectie van ONI is al weer volop aan het trainen om ook dit seizoen weer goede 
resultaten te boeken in de Cafevoetbal-League. Sinds dat de avonden weer langer 

worden zijn de jongens van ONI elke maandag avond weer volop aan het trainen op het 
sportveld "achter Thei Peeters". De eerste wedstrijd in en tegen Boekel is maar 
ternauwernood met 4-2 verloren, maar ondanks dit verlies in de seizoensopener van de 

Vortumse boys mochten zij met opgeheven hoofd huiswaarts keren. Intussen is de 
selectie, waar nodig, versterkt met talent van zowel binnen alsook buiten het Vortumse. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toevoeging van Guus "stofzuiger" van Bree in de 
verdediging. Ondanks deze versterkingen zijn we natuurlijk altijd op zoek naar nieuw 
talent dus als wij u nog niet hebben gevonden, dan is dit de mogelijkheid voor u om ons 

te vinden !! Elke maandag avond om 19.00 uur zijn we op het sportveld !!   Tot Dan !!  
 

Toon Kortooms Park in Griendtsveen 21 juni 2013  

wo 01-05-2013  

Een bezoek aan het Toon Kortooms Park in Griendstveen, met bezoek aan het museum, 
de theetuin, wandeling naar de fundamenten van de oude turfstrooiselfabriek (is maar 50 

mtr. dus geen bezwaar als u geen grote afstanden kunt lopen). Incl. een kop koffie / thee 
met een huisgemaakte lekkernij. 
 

We vertrekken om 13.15 vanaf het kerkplein en zijn rond 17.00 uur terug. 
 

Ook niet-leden mogen meegaan, voor hen geldt wel de normale arrangementsprijs ad € 
6.50 
 

Opleidingsorkest in De Efteling  

do 09-05-2013  

Opleidingsorkest trad op in De Efteling 

 
Vandaag, 9 mei, Heeft het Opleidingsorkest van Fanfare St Cornelius 
2 x 'n optreden verzorgt in De Efteling. 

Onder de bezoekers van dit pretpark waren behoorlijk veel 
muziekliefhebbers, wat bleek uit het aantal mensen dat naar het 

orkest bleven luisteren. 
De vrolijke presentatie van dirigent Frank van Wely, droeg daar 
natuurlijk ook aan bij. 

 
Na het optreden mochten de muzikanten ook nog het park in om van 

de diverse atraktie's te genieten. 
Foto's van deze dag staan in het fotoalbum.  
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Music in Concert  

di 14-05-2013  

MUSIC IN CONCERT. 

 
Langzaam is het dan zover. 

Koninklijke fanfare St. Cornelius organiseert 8 en 9 juni “Music in Concert”. 
Zoals het er nu naar uitziet zal deze proms de proms van 2010 gaan 
evenaren. 

De kerk wordt omgebouwd tot een ware concertzaal. 
De kerkbanken worden tijdelijk verwijderd en maken plaats voor 

comfortabele zitjes en hangtafels en door de aankleding waant u zich niet meer in een 
kerk. 
Diverse artiesten uit eigen dorp en de regio zorgen voor het nodige vermaak. 

Uit Vortum-Mullem zullen Dorothee van Mullekom, Petra Broeder en Marc Creemers hun 
muzikale kunnen ten gehore brengen en uit de regio verlenen Elly van Santen, Helen 

Nillesen, Sander Graat en Roel Verheggen hun medewerking. 
Naast al dit zang geweld zal ook Toneelvereniging Vortum-Mullem diverse nummers 
voorzien van, al dan niet, lachwekkende typetjes. 

Ook zullen het Opleidingsorkest, Slagwerkgroep Vortum-Mullem en natuurlijk de fanfare 
hun muzikale noten ten gehore brengen. 

Zoals u ziet, dit evenement MAG en WILT u niet missen. 
De kaartverkoop is al van start gegaan, maar misschien hebt u nog geen kaartjes. 

Deze zijn verkrijgbaar bij  Pakhuus Peeters, Plus Verbeeten Vierlingsbeek en Overloon, 
Route 66 in Sambeek en Fietsplus Rob in Boxmeer. 
Kaartje kosten in de voorverkoop €10,00 (kinderen tot 12 jaar €7,50) en aan de kassa 

€12,50. 
Op zaterdag is de aanvangstijd 20.00 uur en op zondag 14.00 uur 

 
U wilt toch niet dat men op maandag 10 juni tegen u zegt: 
Goh, was je niet bij Music in Concert? Dan heb je echt wat gemist!! 

 

prijsvraag  
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Kom je ook blokfluiten? 

vr 10-05-2013 
 

Muziek maakt blij, muziek zegt meer dan woorden. Waar je ook komt, 

muziek is een taal die overal ter wereld gesproken wordt. Maar 
bovenal is het geweldig leuk om muziek te maken, een instrument te 

bespelen en je talent hierin te ontdekken. Iedereen kan het leren. 
Dus: Ontdek je talent! 

 

Om een instrument te kunnen bespelen, gewoon voor jezelf , of bij de 
fanfare: het begint met lessen “algemene muzikale vorming”. In deze 

lessen leer je noten lezen, ritmes begrijpen en verschillende melodieën spelen, met 
behulp van een blokfluit. Je kunt al snel zelf liedjes spelen en samenspelen.  

 
De muzieklessen zijn voor alle jongens en meisjes vanaf groep 4 en worden gegeven aan 
de hand van de methode “Blokfluiten, dat is leuk” van Tom Stone. Deze opleiding duurt 2 

jaar. Uw kind heeft dan een goede basis om door te stromen naar een ander instrument.  
 

De lessen starten na de zomervakantie, op vrijdag vanaf 15.30 uur. 
 

Lijkt het jou leuk om mee te doen? 

Download het opgaveformulier en geef je op! 
 

Nog vragen? Bel dan naar 
Marjan Jakobs (0485 571097 / 06 12772465) Mail: jwm.jakobs@home.nl 

 
 

Ysselsteyn  

zo 19-05-2013  

 

25 mei treedt Vomuzi op in Ysselsteyn. 
Vomuzi heeft druk gerepeteerd om een mooi concert neer te zetten. 

Bij deze willen wij iedereen uitnodigen om te komen luisteren. 
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25 mei   Vomuzi: optreden in Ysselsteyn 
27 mei-7 juni  collecte anjerfonds 
05 juni    KBO: Bestuursvergadering 
8-9 juni   fanfare St.Cornelius: Music in concert 
8 juni    In het volle leven: familiedag 
11 juni   e-fiets training Vierlingsbeek 
12-13 juni   Woonwensmanifestatie 
14 juni   e-fiets training St.Anthonis  
14 juni      Kienen 
16 juni   open dag van postzegel tot tank 
21 juni   Vovm: bezoek Toon Kortooms park 
28 juni   met 65 plus aan tafel 
14-16 juli   kamp rouwe start 
14 augustus   KB):Bestuursvergadering 
20 september   Kienen 
25 september   Sociaal culturele dag Mill 
04 oktober    KBO:Bestuursvergadering 
25 oktober    Dag van de Ouderen 
06 november   KBO:Bestuursvergadering 
07 november   Film middag Maashees 
11 november   vergadering cluster zuid in Vortum 
Mullem  
15 november   Kienen 
04 december   KBO:Bestuursvergadering 
13 december   KBO:kerstviering 
 

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: 

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. 


