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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 Oktober 
 
 

Zondag    13okt.    9.00 uur. Helena van Well      jaargedachtenis.  

 

 

zondag   27 okt.  9.00 uur.   overl. fam Jansen Hendriks en zoon Wim. 

                                Wilie en Sjef van Hout       

 

 

Zondag  3 nov.  15.00 uur  dodenherdenking. 

                               Allerheiligen\allerzielen. 

 

 

 

zondag  10  en 24 nov.    9.00 uur   

zaterdag  30 nov.   17.00 uur  vormsel  viering . 

 
 
 
 

 

Doopnieuws 
 

 

Op zaterdag 21 september is door de doop in onze parochie opgenomen: 
  
Jasper van Bree, zoon van Koos en Manuela van Bree, broer van Lieke 
  
Op zondag 22 september is ook door de doop opgenomen: 
  
Stijn van Bree, zoon van Peter en Suzanne van Bree, broer van Femke en Sanne 
  
Ouders, grootouders en verdere familie van harte gefeliciteerd! 
  
namens parochie 
Maria van Duren, doopwerkgroep Vortum-Mullem   tel. 576428 
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De collecte van het kwf heeft in vortum-mullem een bedrag 
opgeleverd van 595,53.  
Een zeer mooi bedrag. 
 

 
Alle collectanten en gulle gevers: Van harte bedankt. 
We hopen dat wij in het komend jaar weer op u mogen rekenen. 

 

 

 

 

K.B.O.        Nieuws oktober 
 
Beste ouderen   
 
Op 25 oktober is er de jaarlijkse dag van de ouderen, het programma vind u 
elders in dit blad, deze middag is niet alleen voor de leden van de KBO 
maar voor alle ouderen uit ons dorp .Om dat er veel gaat veranderen in 
2014  zal  dhr. Passier verder in gaan wat de veranderingen in de WMO 
voor ons gaat betekenen . 
U bent van harte welkom . 
 
Joga,  
 
Op de woensdag is er joga van 17.45uur tot 18.45 uur 
Is er joga in het Gemeenschapshuus  . Dit onder de deskundige leiding van 
Maarten Verstegen, de groep is aan de kleine kant nieuwe deelnemers 
worden met open armen ontvangen .contactadres : Riek Brienen tel. 0485-
571827 . 

 

 

 

 

Muzieksalon in Boxmeer 
 
De komende periode staat in vijf bijeenkomsten de muziek centraal van Pjotr 
Tchaikovsky en van vijf van zijn tijdgenoten (bekend onder de naam Het Machtige 
Hoopje). De Muzieksalon vindt plaats in de theaterzaal van De Weijer te Boxmeer op 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00.  De data zijn 10, 17 en 24 september en 1 en 8 
oktober. 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 ter plaatse in De Weijer. Deelnemers betalen 17.50 euro voor 
de hele cyclus van vijf bijeenkomsten, t.z.t. te voldoen door middel van een eenmalige 
machtiging. 

 



 

 

 K.B.O.Vortum-Mullem                                  
 St. Hubertusstraat 9 
 Tel : 0485-575818                                                         

                                                                                                            

 

 

         

 

 

Uitnodiging : 

 

  

       Op vrijdag 25  oktober 2013 houden we onze. 

 

             DAG VAN  DE  OUDEREN 

 
      In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem 

      Aanvang : 14.00 uur. 

 

 

      Agenda: 

 

     Opening door de voorzitter. 

 

     Koffie met gebak . 

 

     Lezing door dhr. Harrie Passier van de gemeente Boxmeer . 

     onderwerpen zijn :  De veranderingen in de  WMO 

                                     Wat betekend dit voor U ? 

                                      Gang van zaken rond het zorgloket . 

 

     Optreden van : Carel Thijssen,Gerrit Broeren  en Mientje  

                         Wever uit Boxmeer . Dit trio zal voor de vrolijke          
                                noot  zorgen . 

    Onder de pauze word een drankje aangeboden . 

 

    17.00  uur  afsluiting door de voorzitter . 

 

                                               Bestuur K.B.O. afd. Vortum-Mullem 
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Uitbreiding vrijwilligerssteunpunt naar wijkpunt de Driewiek in  Boxmeer Noord! 
 
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk dat bij u past? Heeft u vragen of wensen omtrent 
vrijwilligerswerk? Dan kunt u niet alleen terecht bij het lokale steunpunt van 
Actieradius in de bibliotheek aan de Raetsingel te Boxmeer maar vanaf 4 september ook 
bij de Driewiek in Boxmeer Noord.  Door Actieradius wordt in de Driewiek een steunpunt 
ingericht dat elke woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur bereikbaar is via een open 
inloopspreekuur. Lijkt het u leuk om Actieradius hierin te ondersteunen? Heeft u 
interesse om met anderen dit spreekuur te draaien? Neem dan contact op met 
Actieradius. Dat kan via e-mail info@actieradius.nu Bezoekt u ook de website 
www.actieradius.nu voor meer informatie. Ook www.facebook.com/actieradius staat tot 
uw beschikking. 
Actieradius is een onderdeel van Radius, organisatie voor welzijn Land van Cuijk 
(www.radius-lvc.nl).  

 

 
Uit op Zondag 

 
Op zondag 8 september a.s. vindt in De Symfonie (voorheen De Weijersteate) te Boxmeer 
weer een Uit op Zondag middagprogramma plaats gevuld met muziek door Hans Terra 
en Gerard op ’t Veld. Het spelen van muziekstukken, vierhandig, is een onderdeel. Zij 
spelen al zo'n vijfentwintig jaar samen en hebben inmiddels een groot repertoire 
opgebouwd. 
Er wordt niet alleen gespeeld maar ook verteld over de muziek en hun componisten, van 
Mozart tot Brahms en van Mendelssohn tot Dvorak. Het belooft weer een interessante en 
mooie middag te worden. 
Gratis toegang maar een eigen bijdrage is welkom. Zaal open om 14.00 uur, aanvang 
programma om 14.30 u. 

 

 

 



  

 

Gêf ‘t Dûr staat weer in de startblokken!
 
In het najaar starten we weer met een aantal leuke workshops binnen
Gêf ‘t Dûr, het talentendoorgeefprogramma voor Vierlingsbeek, 
Groeningen, Holthees, Maashees en Vortum Mullem. 
Aanmelden is mogelijk vanaf 1 oktober 2013 via 
Hierbij alvast een kijkje in ons najaars
 
Beek Beweegt; 
1.Groepstraining Bèkse Bruggenloop
Samen wandelen of hardlopen terwijl je verantwoorde bewegingstips krijgt van onze sportieve 
sportcoaches; Rik Geurts en Niek Aarts die elke 
we natuurlijk onze conditie voor de B
Data: 19-10-2013, 16-11-2013 en

2.Bèkse Bootcamp 
Tijdens de 1-uur durende, intensieve full
fanatieke begeleiding van Femke van Wijk
Wat kun je zoal verwachten: Squats
touwtje springen, tikspellen, traprennen… etc etc
Data: 5-11-2013 en 3-12-2013 van 19.30u tot 20.30

Beek Creatief; 
3.Beek houwt in hout 
In deze workshops maak je kennis met houtbewerking. 
onder de bezielende leiding van houtkunstenaar Wim Geurts. Voor hout en gereedschap wordt 
gezorgd. Kom je de eerste workshop dan is het aan te raden om de tweede workshop ook te 
komen, zodat je een eigen kunstwerk mee naar huis kunt nemen.
Data: 23-10-2013 en 20-11-2013 van 19.30u tot 21.30u
4. Djembe    
Voel het ritme van de Afrikaanse trommels door je handen in heel je lijf en maak onder 
begeleiding van Dorothy Prinssen
Data: 27-11-2013 van 20.00u tot 21.30u

Beek social Media; 
5. Smartphones en tablets; 
Heb je ook een smartphone of tablet en heb je het gevoel dat je
of dit wel iets voor je is? Dan moet je
zaken behandelen zoals: hoe download ik een app/hoe kan ik mijn agenda beheren/hoe gebruik 
ik whats app/hoe kan ik wifi gebruiken etc. etc. Kortom het is zeer laagdrempelig en er wordt 
heel eenvoudig e.e.a. uitgelegd. 
Data: 5-11-2013 van 20.00u tot 21.30u

6. Twitter 
Altijd al willen weten waar iedereen het nu over heeft als ze praten over een 
of een trending topic? Wil je weten wat dat twitter nu eigenlijk is en waarom het honde
miljoenen gebruikers heeft en je het terug ziet in ieder programma op tv of in tijdschriften en 
kranten? Kom dan naar deze workshop zodat je helemaal op de hoogte bent van Twitter en de 
mogelijkheden. 
Data: 14-11-2013 van 20.00u tot 21.30u
 
7. Facebook 
Bijna iedereen doet het of heeft ervan gehoord, Facebook. Toch zijn er nog veel mensen die niet 
weten wat het is of hoe het werkt. De mensen die het wel weten hebben vaak nog veel te 
ontdekken. In deze workshop leggen we het fenomeen Facebook uit en lat
werkt. Na afloop ben je volledig op de hoogte en kun je alle mogelijkheden benutten van dit 
mooie sociale platform. 
Data: 3-12-2013 van 20.00u tot 21.30u
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de startblokken! 

eer met een aantal leuke workshops binnen 
, het talentendoorgeefprogramma voor Vierlingsbeek,  

Groeningen, Holthees, Maashees en Vortum Mullem.  
Aanmelden is mogelijk vanaf 1 oktober 2013 via www.bibliobeek.nl 

najaars-aanbod: 

kse Bruggenloop 
Samen wandelen of hardlopen terwijl je verantwoorde bewegingstips krijgt van onze sportieve 
sportcoaches; Rik Geurts en Niek Aarts die elke keer een mooie route uitzoeken. 
we natuurlijk onze conditie voor de Bèkse Bruggenloop van 2014.  

2013 en 15-12-2013 van 9.00u tot 10.30u 

uur durende, intensieve full-body workout ga je in de Bèkse buitenlucht onder de 
begeleiding van Femke van Wijk-van Tilburg op verschillende manieren aan d

Squats, push ups, crunches, Jumping jacks, sprintjes trekken, 
touwtje springen, tikspellen, traprennen… etc etc 

2013 van 19.30u tot 20.30u 

k je kennis met houtbewerking. Je gaat direct aan de slag met hout 
onder de bezielende leiding van houtkunstenaar Wim Geurts. Voor hout en gereedschap wordt 
gezorgd. Kom je de eerste workshop dan is het aan te raden om de tweede workshop ook te 

t je een eigen kunstwerk mee naar huis kunt nemen. 
2013 van 19.30u tot 21.30u 

Voel het ritme van de Afrikaanse trommels door je handen in heel je lijf en maak onder 
ing van Dorothy Prinssen kennis met dit unieke slaginstrument. 

2013 van 20.00u tot 21.30u 

en smartphone of tablet en heb je het gevoel dat je er niet alles uit haalt, of twijfel je 
of dit wel iets voor je is? Dan moet je op deze avond zijn. We zullen tijdens deze avond, juist de 
zaken behandelen zoals: hoe download ik een app/hoe kan ik mijn agenda beheren/hoe gebruik 
ik whats app/hoe kan ik wifi gebruiken etc. etc. Kortom het is zeer laagdrempelig en er wordt 

20.00u tot 21.30u 

Altijd al willen weten waar iedereen het nu over heeft als ze praten over een 
of een trending topic? Wil je weten wat dat twitter nu eigenlijk is en waarom het honde
miljoenen gebruikers heeft en je het terug ziet in ieder programma op tv of in tijdschriften en 
kranten? Kom dan naar deze workshop zodat je helemaal op de hoogte bent van Twitter en de 

2013 van 20.00u tot 21.30u 

Bijna iedereen doet het of heeft ervan gehoord, Facebook. Toch zijn er nog veel mensen die niet 
weten wat het is of hoe het werkt. De mensen die het wel weten hebben vaak nog veel te 
ontdekken. In deze workshop leggen we het fenomeen Facebook uit en lat
werkt. Na afloop ben je volledig op de hoogte en kun je alle mogelijkheden benutten van dit 

van 20.00u tot 21.30u 

 

Samen wandelen of hardlopen terwijl je verantwoorde bewegingstips krijgt van onze sportieve 
keer een mooie route uitzoeken. Daarbij trainen 

body workout ga je in de Bèkse buitenlucht onder de 
van Tilburg op verschillende manieren aan de slag. 

Jumping jacks, sprintjes trekken, 

Je gaat direct aan de slag met hout 
onder de bezielende leiding van houtkunstenaar Wim Geurts. Voor hout en gereedschap wordt 
gezorgd. Kom je de eerste workshop dan is het aan te raden om de tweede workshop ook te 

Voel het ritme van de Afrikaanse trommels door je handen in heel je lijf en maak onder 
 

t alles uit haalt, of twijfel je 
op deze avond zijn. We zullen tijdens deze avond, juist de 

zaken behandelen zoals: hoe download ik een app/hoe kan ik mijn agenda beheren/hoe gebruik 
ik whats app/hoe kan ik wifi gebruiken etc. etc. Kortom het is zeer laagdrempelig en er wordt 

Altijd al willen weten waar iedereen het nu over heeft als ze praten over een  tweet, een hashtag 
of een trending topic? Wil je weten wat dat twitter nu eigenlijk is en waarom het honderden 
miljoenen gebruikers heeft en je het terug ziet in ieder programma op tv of in tijdschriften en 
kranten? Kom dan naar deze workshop zodat je helemaal op de hoogte bent van Twitter en de 

Bijna iedereen doet het of heeft ervan gehoord, Facebook. Toch zijn er nog veel mensen die niet 
weten wat het is of hoe het werkt. De mensen die het wel weten hebben vaak nog veel te 
ontdekken. In deze workshop leggen we het fenomeen Facebook uit en laten we je zien hoe het 
werkt. Na afloop ben je volledig op de hoogte en kun je alle mogelijkheden benutten van dit 



  

 

Beek an Tôffel; 
8. Beek an Tôffel; 
Met Beek an Töffel maak je op een o
Bèkse gastheren en vrouwen, zullen heerlijk voor je koken en je
verschillende dorpsgenoten. Je betaalt
consumptie. Je krijgt een week vóór de B
Data: 9-11-2013 van 19.00u tot …….
 
9.Wijnworkshop:   
Onze Bèkse wijnspecialisten, Jan Ve
wijnen. Aan de hand van een proeverij 
Het is zeker niet zo dat het om exclusieve wijnen zal gaan, de wijnen die aanbod komen zijn 
goede wijnen van een mooie prijsklasse. 
Data: 10-12-2013 van 20.00u tot 22.00 u
 
Beek van alles en nog Wat 
10  Wie ben ik 
Wil jij jezelf nog beter leren kennen? Dan is deze workshop 
Heijden precies iets voor jou. Op basis van het enneagram gaan we ontdekken welk type jou 
domineert maar ook waar jouw talenten en valkuilen liggen, 
Data: 20-1-2014 van 19.30u tot 21.30u
 
11. Maak ruimte voor jezelf 
Een bekend gezegde luidt; rust in je huis is rust in je hoofd, maar hoe doe je dat dan?
In deze workshop leer je van Monique vd Hoogen
Data: 8-11-2013 van 19.30u tot 21.30u
 
Voor aanmelding en informatie over
2013 terecht op www.bibliobeek.nl
 
 

VOORLEESUURTJE in Bibliobeek

Iedere zaterdagmorgen

Tijdstip: 10.30 uur

               11.15 

Iedereen is van harte welkom

Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.

Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop.
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op een ontspannen manier, kennis met dorpsgenoten. Diverse  
vrouwen, zullen heerlijk voor je koken en je schuift aan t

verschillende dorpsgenoten. Je betaalt €  15,- en hiervoor krijg je een mooie maaltijd incl. 1 
een week vóór de Beek an Tôffel  avond te horen bij wie je

van 19.00u tot ……. 

kse wijnspecialisten, Jan Verbeeten en Ton Cuijpers, laten je kennismaken met diverse 
nd van een proeverij zullen ze je leren, hoe je welke wijn kiest bij gerechten. 

Het is zeker niet zo dat het om exclusieve wijnen zal gaan, de wijnen die aanbod komen zijn 
goede wijnen van een mooie prijsklasse.  

u tot 22.00 u 

Wil jij jezelf nog beter leren kennen? Dan is deze workshop van Petra Deenen en Linda vd 
precies iets voor jou. Op basis van het enneagram gaan we ontdekken welk type jou 

domineert maar ook waar jouw talenten en valkuilen liggen, kortom super interes
u tot 21.30u 

Een bekend gezegde luidt; rust in je huis is rust in je hoofd, maar hoe doe je dat dan?
van Monique vd Hoogen in 7 stappen bewust opruimen. Doe je mee?

2013 van 19.30u tot 21.30u 

Voor aanmelding en informatie over plaats en kosten van de workshops kun je
www.bibliobeek.nl bij Gêf ‘t Dûr.  

 

VOORLEESUURTJE in Bibliobeek 
 

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere voorlezer.

10.30 uur tot 11.00 uur voor kinderen van 2 tot 4 jaar

 uur tot 11.45 uur voor kinderen van 4 tot 6 jaar

Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris) 

Iedereen is van harte welkom. 

delijk voor hun eigen kinderen. 

Bekse koek te koop. 
                  Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 

                                                                                                                 info@bibliobeek.nl 

 

 
 

dorpsgenoten. Diverse  
schuift aan tôffel met 
een mooie maaltijd incl. 1 

ffel  avond te horen bij wie je aanschuift. 

kennismaken met diverse 
welke wijn kiest bij gerechten. 

Het is zeker niet zo dat het om exclusieve wijnen zal gaan, de wijnen die aanbod komen zijn 

van Petra Deenen en Linda vd 
precies iets voor jou. Op basis van het enneagram gaan we ontdekken welk type jou 

kortom super interessant. 

Een bekend gezegde luidt; rust in je huis is rust in je hoofd, maar hoe doe je dat dan? 
in 7 stappen bewust opruimen. Doe je mee? 

en kosten van de workshops kun je vanaf 1 oktober 

  

steeds een andere voorlezer. 

tot 11.00 uur voor kinderen van 2 tot 4 jaar 

uur voor kinderen van 4 tot 6 jaar 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Bedankbrief Furaha Orphans in Kenia  

ma 26-08-2013  

Lieve familie, vrienden, collega’s, kennissen en inwoners van 

Vortum-Mullem, 

 

inmiddels zijn we al weer bijna een maand terug van onze reis 

naar de Furaha Orphans in Kenia. Dankzij jullie 

overweldigende steun en de prima werkvoorbereidingen van 

Boniface Awuor hebben we alle gestelde doelen kunnen 

verwezenlijken (zie onderstaande foto’s)! 

Veel van jullie hebben ons via Facebook gevolgd, maar hierbij ik 

wil jullie nogmaals persoonlijk bedanken voor jullie financiële 

steun, waar wij en de mensen uit Homa Bay erg van onder de indruk zijn. Door onze krachten te 

bundelen met die van de lokale bevolking, ontstond er veel enthousiasme en positieve energie. Wij 

hebben er daardoor alle vertrouwen in dat de door Stichting Furaha Orphans Kenia uitgezette acties 

een vervolg zullen blijven krijgen. We hebben met eigen ogen gezien hoe groot de noodzaak is en 

hoeveel de kleinschalige steun kan opleveren. De weeskinderen hebben ondanks hun vaak 

traumatische verleden, een enorme drive om iets te maken van hun leven. Hun kracht en 

doorzettingsvermogen is verbluffend groot. Wat ontzettend mooi dat wij hen, dankzij jullie 

financiële steun, een extra zetje in de rug hebben mogen geven. Asante sana!, oftewel enorm 

bedankt! 

 

Hartelijke groeten, 

ook namens de kinderen, mama, Judith, Gaby, Anniek, Suzanne en Boniface Awuor, 

Janske 

 

                          

 

 

   

http://furaha-orphans-kenia.webklik.nl 
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Opening jeu de boulesbaan op KKN  
di 27-08-2013  
 
De opening van de jeu de boulesbaan vorige week is gefilmd en is terug te vinden op de website van 
KKN 
 
http://www.youtube.com/v/y13e5q5YIo4?version=3&f=user_uploads&app=youtube_gdata 

 

 

 

 
VGTUMULT doet het OK in Hoogeloon!  

zo 01-09-2013  
 
VGTUMULT scoort verdienstelijk in Hoogeloon! 
  
VGTUMULT uit Vortum-Mullem is op het dweilorkestenfestival zoals dat werd georganiseerd op 1 
september jl. geëindigd op een 5e plek. In een totaalveld van 40 deelnemende orkesten, trad de 
pretband uit Vortum 4x op voor een tweekoppige jury. Uiteindelijk resulteerde dat in een 5e plek in de 
overall-klassering. 
  
VGTUMULT heeft binnenkort nog een verrassingsoptreden en zal dan op 9 november a.s. weer 
beginnen met het nieuwe seizoen middels het prinsenbal zoals dat in Vortum-Mullem wordt 
georganiseerd. 

 

 
Dorpsraadvergadering 2 september 2013  
ma 02-09-2013  
 
 
Dorpsraadvergadering 2 september 2013 
 
Opening 
Peter van Bree opent de vergadering en geeft het woord aan Angelique Weijers (directeur van 
basisschool Sint Anna). 
  
Angelique informeert de aanwezigen over de situatie aangaande de basisschool in Vortum-Mullem. De 
presentatie is terug te vinden op de site van de school -> link via het kopje verenigingen op deze site 
of rechtstreeks op www.basisschoolvortummullem.nl 
  
  
Mededelingen en ingekomen stukken 
De dorpsraad sponsort enkele activiteiten rondom de kermis en de kookclub voor de bond van 
ouderen. De sponsoring gebeurt vanuit het leefbaarheidsbudget dat de gemeente jaarlijks beschikbaar 
stelt aan de dorpsraad. 
De werkgroep welkom in Vortum-Mullem is gestart. Er wordt een boekje gemaakt met informatie over 
Vortum-Mullem dat wordt uitgereikt aan nieuwe inwoners. De werkgroep vraagt hiervoor input van de 
diverse verenigingen in Vortum-Mullem. Peter zal de verenigingen benaderen. 
De jeu de boules baan is geopend. De klinkers van het kerkplein worden gebruikt voor verharding 
rondom ‘ut Benkske’. 
Het dorpsplan 2013-2014 Vortum-Mullem moet verder uitgewerkt worden. Vrijwilligers zijn nog van 
harte welkom. Volgende bijeenkomst komt het dorpsplan op de agenda.  
  
Rondvraag 
Wilhelmien meldt dat ze al willen starten met de werkgroep ‘zorg en welzijn’. 
Angelque vraagt of er in Vortum huizen verhuurd worden. Er zijn enkele mogelijkheden genoemd. - 
See more at: http://www.vortum-mullem.info/Nieuws.aspx?RecID=ea52dd2b-b76b-489c-84c6-
b10391f9489a#sthash.6RBqeRUh.dpuf 
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Oproep  

do 05-09-2013  
 
Hallo Plekkers en Plekkerinnekes, 
  
Wij, de jeugdcommissie van cv de plekkers, zijn alweer begonnen 
met het organiseren van de jeugdcarnaval. 
  
Graag zouden wij willen weten of er jongens en meisjes zijn die hier niet op de basisschool zitten, 
maar wel in gr. 7 of gr. 8 zitten en die graag bij de jeugdraad willen. 
Laat je ouders vóór as vrijdag 6 september mailen naar: 
            
 p.dinnisen@planet.nl 
  
  
Met vriendelijk groet de jeugdcie. 
 
 

 
Fanfare nieuws 

 zo 15-09-2013  
 

 
 
Nieuwe dirigent Koninklijke fanfare St. Cornelius. 
  
Sinds afgelopen donderdag is de kogel door de kerk. 
Na ’n procedure van ruim ’n jaar is bekend wie de nieuwe dirigent van fanfare St. 
Cornelius is geworden.   
De 28-jarige Bart Deckers uit Boukoul (bij Roermond) zal de komende jaren het 
stokje van de fanfare gaan zwaaien. 
Uit maar liefst 27 sollicitanten werden 3 kandidaten gekozen, die na de vakantie 
allemaal ’n proefrepetitie hebben gedaan. 
Bart Deckers had tijdens de proefrepetitie de leden zo gemotiveerd dat er tijdens 
een ingelaste vergadering afgelopen donderdag, bijna unaniem voor hem werd 

gekozen. 
U, als fan van de fanfare, kunt binnenkort beoordelen of het een goede keus is geweest, want het 1e 
optreden met de nieuwe dirigent zal zijn tijdens het Nieuwjaarsconcert op zaterdag 4 januari 

2014. 

 

 
Arie Joren bedankt alle sponsors!  
di 17-09-2013  
 
Beste sponsors,  
 
Dank zij jullie sponsering van mijn Alpe d´HuZes deelname hebben jullie mij geholpen om het 
prachtige bedrag bijeen te brengen van € 14.706. Hiervoor jullie allemaal heel hartelijk bedankt. Meer 
informatie is te vinden op de website; http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/ariejoren/arie-
joren/blog.aspx Dit jaar heb ik met een Duits team meegedaan. We waren in de 2 Duitse teams met 
16 personen, waarvan ik de enige Nederlander was. Deze 2 Duitse teams hebben het geweldige 
bedrag samengebracht van € 139.500. Wij maken deel uit van het Big Challenge team, met 220 
deelnemers het grootste team van Alpe d´HuZes. De definitieve opbrengst van het Big Challenge team 
is nog niet bekend. Wel konden we op 6 juni door de finish komen met het bord met daarop het 
bedrag van € 1.394.784,00. Een geweldig bedrag wat tot op dat moment al bij elkaar gebracht is door 
de “Veehouderij sektor” Het is weer een geweldige en onvergetelijke periode geweest. De trainingen in 
Duitsland vroegen wel veel extra reistijd, maar gaven ook veel voldoening terug. De “biggenrace” in 
Boxmeer is met jullie hulp een geweldige promotie van onze varkenssektor geworden en bracht een 
mooi bedrag van € 2.168 bijeen, wat met de 2 mede Alpe d´HuZes deelnemers, Bram van de Oever 
en Marcel Juriens gedeeld is. Het echte hoogtepunt was de koersweek begin juni op de Alpe d´Huez. 
Het meeste indruk heeft op Wilma en mij de Motivatiebijeenkomst op de dinsdagmorgen gemaakt. 4 
Mensen vertelden hier hun verhaal, hoe kanker hun leven veranderd heeft. De dag erna vertelde een 
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van onze teamleden zijn hartverscheurende verhaal, van het verlies van zijn zoon. 6 Juni was dan de 
koersdag. Dit keer heb ik de Alp 5 keer kunnen beklimmen. Dit met de ontmoeting van de “man met 
de hamer” tijdens de 4e beklimming. Helaas is er de laatste weken veel negatieve publiciteit geweest 
rondom Alpe d´HuZes en het projekt “Inspire2live”. Daarom heeft het bestuur van Big Challenge 
onderstaande Mail opgesteld, die ik jullie als sponsor graag wil laten toekomen: Beste 
sponsor/supporter BIG Challenge, U hebt de afgelopen dagen via de media ongetwijfeld iets gehoord 
of gelezen over de commotie rond Alpe d’HuZes en een van haar oprichters. Graag informeren wij u 
via deze mail over het standpunt van de stuurgroep BIG Challenge in deze zaak. Allereerst kunnen we 
ons voorstellen dat er veel vragen leven over hoe het nu precies zit. Het KWF heeft op haar site een 
lijst met vragen en antwoorden geplaatst: 
http://overons.kwfkankerbestrijding.nl/nieuws/Pages/nieuws-pagina.aspx?nieuwsid=702. Tevens heeft 
Alpe d’HuZes-voorzitter, Johan van der Waal, een uitleg gegeven in de volgende video: 
http://www.youtube.com/watch?v=jCnekHdla3s&feature=youtu.be Als stuurgroep van BIG Challenge 
betreuren wij de huidige gang van zaken die slecht is voor de reputatie van Alpe d’HuZes. We geloven 
echter onvoorwaardelijk in de doelstellingen van Alpe d’HuZes: de onmacht die door kanker ontstaat, 
omzetten in kracht. Dit door met zoveel mogelijk mensen steeds weer de grenzen van het mogelijke te 
verleggen. Alpe d'HuZes is gegrondvest op de absolute overtuiging dat je de grootst mogelijke 
voldoening bereikt als je je met hart en ziel inzet voor een ander. Het anti-strijkstokbeleid is hierin 
voor ons een vast vertrekpunt en drijfveer voor al onze activiteiten. En dat blijft ook zo. Ook de doelen 
die BIG Challenge al sinds 2009 nastreeft, blijven wat ons betreft volledig overeind: • Veel geld 
ophalen voor Alpe d’HuZes/KWF in de strijd tegen kanker • Trots en saamhorigheid in de 
veehouderijsector vergroten • Promotie van de veehouderij bij een breed publiek Als BIG Challenge 
blijven we de ontwikkelingen rond Alpe d’HuZes op de voet volgen. Wij zijn blij met de reactie vanuit 
Alpe d'HuZes. Graag verwijzen wij u naar de verklaring van het Alpe d’HuZes-bestuur op 
www.opgevenisgeenoptie.nl Tot slot spreken wij de hoop uit dat u BIG Challenge een warm hart 
toedraagt en blijft steunen. Als stuurgroep en deelnemers blijven wij ons voor 100% procent inzetten 
om van Alpe d’HuZes en BIG Challenge in 2014 wederom een groot succes te maken. Nogmaals dank,  
 
Arie joren 
 

 

 
Programma Vortumse Kermis (Versie 3)  
vr 20-09-2013  
 
Kermis Vortum-Mullem, 'Daar gebeurt het!!' 
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Kermis Vrijdag 27 september: 
 
Gemeenschapshuus geopend vanaf 20:30 – 01:30 uur. 
Optreden van coverband Alter Ego & DJ Koen. 
Komt allen, avond voor jong en oud, vanaf 12 jaar. 
Kermisterrein geopend vanaf +/- 18:00 uur. 
 
Kermis Zaterdag 28 september: 
 
In de avond feestelijke activiteiten bij Cafe t’ Spoorzicht (Math & Lies). 
Vanaf  +/- 20.30 uur m.m.v. "Rainbow Disco Drive in Show" 
Kermisterrein geopend vanaf +/- 18:00 uur. 
 
Kermis Zondag 29 september: 
 
Familiemiddag, met 'auw verwets Pletjes drèje ,' vanaf 16:00 – 22:00/23:00 uur. 
met als DJ o.a. Tom Berkvens, Jan Broeder, Erik Ronnes, Hans v.d. Krabben, 
                       Emile Roemer, Rene v.d. Bosch en Ernst v.d.Weijer. 
Kermisterrein geopend vanaf +/- 15:00 uur. 
 
Kermis Maandag 30 september: 
 
Happy Hour voor de kids van Vortum-Mullem vanaf 14:00 – 15:30 uur. 
                    Voor de allerkleinste zal er een clown aanwezig zijn. 
                    De iets grotere kinderen mogen 1 uur gratis in de draaimolen. 
                    Nog grotere kinderen, t/m groep 8, kunnen 1 uur gratis in de botsauto. 
Gemeenschapshuus open vanaf 14:00 uur. 
 
Om 16.00 uur starten we met een groot Toeptoernooi. 
Wie is de beste toeper van Vortum-Mullem? 
Kom op tijd, want vol is vol 
 
In de avond "Karwiel hangen" en Disco bij Cafe t’ Spoorzicht (Math & Lies). 
Vanaf 20:00 uur m.m.v. "Rainbow Disco Drive in Show" 
  
De Kermis duurt van Vrijdag t/m Maandag!!  
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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: 

Maandag  14.00 u   KBO: meer bewegen voor ouderen in ’t Gemeenschapshuus 

Dinsdag 13.30 u   Jeu de boule 

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. 

27 september  met 65 plus aan tafel 
27-30 september  Kermis 
04 oktober    KBO:Bestuursvergadering 
18 oktober   met 65 plus aan tafel 
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 
22 november   met 65 plus aan tafel 
04 december   KBO:Bestuursvergadering 
13 december   KBO:kerstviering 
20 december   met 65 plus aan tafel 
 


