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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 Februari 
 

 
 

Zondag   9 febr. 9.00 uur   Wilie en Sjef van Hout.                                      

                                       overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim 

 

Zondag  23 febr.        9.00 uur 

                                     

                                      

                                     

 

 

 

Vieringen in maart:   

 

zondag 2 maart carnavalsviering 10.30 uur                              

zondag 9  en 23 maart 9.00 uur 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
KBO NIEUWS 

 
Het bestuur wenst alle leden en mensen van Vortum=Mullem een gezond en 

gelukkig 2014 , we hopen dat we komend jaar weer iets kunnen betekenen 
voor de ouderen in ons dorp . Als we de uitslag van het onderzoek ,dat 

onlangs onder jullie is gehouden , hebben geëvalueerd zullen we plannen en 
met eventuele oplossingen komen . 
 

Afgelopen jaar is de jeu de boules baan tot stand gekomen een aantal 
mensen is hier iedere dinsdag met veel plezier bezig , in 2014 gaan we 

bekijken wat we nog meer  kunnen doen met name voor de jongere ouderen 
. Om dit te verwezenlijken   is het wel noodzakelijk dat het bestuur voltallig 

is en we zijn dan ook op zoek naar een nieuw bestuurslid bij voorkeur een 
vrouwelijke . 
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Verder in dit nummer de jaarplanner , we hebben er voor gekozen om de 

jaarvergadering iets later te plannen als gebruikelijk dit in verband met 
carnaval  

Ook willen we de dames van de kookgroep met 65 PLUS aan tafel bedanken 
voor de lekkere en gezonde maaltijd die ze  een keer per maand ons 
aanbieden . 

 
Opbrengst loterij , 

Tijdens de kerstviering hebben we een loterij georganiseerd waarbij de 
opbrengst gaat naar Stichting Furaha Orphans Kenia er is 163 euro 

opgehaald, namens de stichting en kinderen bedankt . 
 
 

 
Jaaragenda 2014       KBO afd. Vortum-Mullem 

 
06 Maart             Bedevaart Smakt                Donderdag 

14 maart              Jaarvergadering                               Vrijdag 
15 Mei                Fietstocht cluster zuid        Donderdag 
Eind mei-begin  juni    Busreis Vierlingsbeek  Donderdag 

20 Juni                Kienen                               Vrijdag 
19 September      Kienen                               Vrijdag 

24 Oktober         Dag van de ouderen           Vrijdag 
14 November      Kienen                                Vrijdag   

19 December      Kerstviering                       Vrijdag   
 
Beste leden 

 
Zoals je in de jaarplanner hebt kunnen lezen gaan we 06 maart naar de 

Smakt opgeven voor  24 Februari bij Henk 0485  575818 of bij Jo 0485 
575055 . We gaan dan evenals andere jaren een rijschema maken .  

 
Vrijdag 14 maart jaarvergadering uitnodiging en stukken krijgt U nog 
toegezonden . Verder in dit nummer een schrijven van de vrijwillige 

hulpdienst dit kan erg handig zijn , en de uitslag van de vragenlijst die u in 
november hebt ingevuld verder dit jaar komen we hier op terug . 

 
 

Uit op Zondag heeft weer een middagprogramma op 2 februari a.s. 
Het programma heet 'Muziek als medicijn', een middag die wordt 
gepresenteerd door Radio omroep Bakel/Gemert. Ze laten muziek uit de 

jaren '30, '40 en '50 horen en vertellen verhalen over die tijd. Herinneringen 
laten de tijd van toen herleven.  Waar: Pantein Weijerstaete, afdeling 

Symfonie. Tijd: van 14.30 - 16.00 uur. Toegang: vrijwillige bijdrage. 
 

Namens de activiteitencomm. Van SWOGB 
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Vrijwillige hulpdienst 
 

1. Wat is de Vrijwillige Hulpdienst Boxmeer ?   

 
De SVH Boxmeer is een groep vrijwilligers die aan inwoners van Boxmeer 

hulp wil bieden waar dat nodig is en die door bestaande instanties of door 
familie of buren niet kan worden gegeven. 

  
2. Wat kan de hulpdienst voor u doen? 

De hulpdienst geeft vooral praktische en eenvoudige hulp die meestal van 
korte duur is. De hulp wordt gegeven door vrijwilligers die hiervoor geen 

vergoeding krijgen. 
De hulp kan o.a. bestaan uit:        

  - Vervoer naar de dokter of ziekenhuis of andere bestemmingen.
    - Incidenteel kleine klusjes  rond, in of aan ’t huis

      - begeleiding  met wandelen, met of 
zonder rolstoel , of fietsen      -boodschappen doen,  
begeleiden met boodschappen doen,  of boodschappen ophalen 

De hulpdienst is er voor jong en oud. Het kan voorkomen  dat de hulpdienst 
geen hulp kan of mag geven, maar dan weet zij mogelijk de weg naar andere 

instanties. 
 

3. Hoe kunt u hulp aanvragen? 

 
De hulp kan aangevraagd worden voor elke inwoner van de gemeente 

Boxmeer.  Een aanvraag voor hulp dient minimaal een dag van te 
voren worden gedaan.   Hulpaanvraag kan elke werkdag tussen 
09.00 en 12.00 uur bij: 

  Weijerstaete, Symfonie, Boxmeer  tel.  0485 - 846500  
Dit meldpunt informeert de hulpdienst die vervolgens een vrijwilliger 

inschakelt. 
 

4. Wat zijn de kosten? 

 
De hulp is kosteloos. 
De onkosten die gemaakt worden door de vrijwilliger i.v.m. de 

hulpverlening, zoals autokosten, parkeergeld of andere kosten worden in 
rekening gebracht.    De vrijwilliger zal een afschrift geven 

van de regeling die de SVH hiervoor als standaard heeft 
 

5. Vrijwilligerswerk, een boeiende taak! 

De hulpdienst krijgt veel aanvragen voor hulp.     
  Daarom zoeken wij vrijwilligers, jong en oud, die bereid zijn zich 
af en toe in te zetten voor een of meerdere vormen van de hulpverlening.

       Misschien is dit ook iets voor u! 
 

Voor meer informatie kunt u bellen naar:    
Secretariaat van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Boxmeer   

dhr. Th. Peters   Tel. 0485-571071 
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Behoefte onderzoek november 2013 
 

In samenwerking met de dorpsraad hebben we een onderzoek gedaan naar 
behoefte en wensen onder de ouderen van 60 jaar en ouder . 

 
We hebben 75 formulieren verstuurd waarmee we 117  ouderen hebben 

bereikt [ totaal aantal inwoners  684 ] . dit is 17 procent 
 
66 formulieren zijn retour gekomen in de voorlopige uitkomst hebben we alle 

formulieren als een persoon geturfd . Dit zal nog nader uit gewerkt worden . 
 

Wat het er als eerste op valt is dat 90 procent in Vortum –Mullem wil blijven 
wonen als voornaamste oorzaak om te verhuizen , worden het ontbreken van 

winkels en het minder mobiel zijn ,of worden, het vaakst genoemd . 
 
Een ouderenadviseur word door 65 procent als gemis ervaren . 

 
Een andere gegeven 7 van de 65  gecontacteerde voelt zich eenzaam . 

 
In januari 2014 zal de werkgroep de uikomst verder evalueren en  advies  

uitbrengen en met eventuele   oplossingen komen . 

 
 

Stichting Steunfonds Ouderenwerk Boxmeer voortaan on line 
 

BOXMEER - De ruim 20 jaar jonge, op 31 december 1992 opgerichte, 
Stichting Steunfonds Boxmeer (SSOB), uitsluitend werkzaam voor de 11 

kerkdorpen in de gemeente Boxmeer, is sinds begin van dit jaar ook on  line. 
Alle ANBI -instellingen (Algemeen Nut Beogende Instellingen) zijn wettelijk 
verplicht per 1 januari  2014 via een website zich breed te presenteren en 

dienen zo onder meer ook  rekening en verantwoording af te leggen aan het 
publiek. Zie www.ssoboxmeer.nl U kunt daar informatie vinden over SSOB  

wat betreft de doelstelling,  de steunverlening, het beleidsplan, de financiën, 
het bestuur en de contactgegevens. 

Het bestuur van SSOB is per eind december 2013 enigszins gewijzigd. 
Voorzitter Ton van Kempen, vanaf het ontstaan van de Stichting in die 
functie actief  als bestuurslid,  is gestopt met  zijn werkzaamheden vanwege  

verhuizing  naar een gemeente in  Noord-Limburg.  
Zijn opvolger is Frans Fleuren (Boxmeer), reeds actief als bestuurslid. 

Jacqueline Cremers-Welles uit Overloon is  Van Kempen vorige maand 
opgevolgd als bestuurslid. De overige 3 bestuursleden zijn Mini Terwijn–

Laarakkers uit Sambeek, secretaris. Joep Dings (Boxmeer) vervult de functie 
van penningmeester en tenslotte   is Tiny Janssen-Wientjens (Beugen) 
bestuurslid.  Zie www.ssoboxmeer.nl 
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Jubileumuitvoering toneelvereniging 
   
 
Dit jaar viert de toneelvereniging Vortum-Mullem 
haar 40-jarig jubileum. En dat mag iedereen weten! 

We vieren ons jubileumjaar met een toneelstuk dat speciaal is herschreven 
door Mientje Wever zodat we kunnen spelen in het dialect van onze eigen 

streek. Het stuk, dat we weer in het Gemeenschapshuus in Vortum en in de 
Elsenhof in Sambeek zullen opvoeren, speelt zich af in een herberg in de 

Maasheggen. Waar het precies over gaat, dat houden we nog even geheim! 
Maar noteert u alvast de speeldata in uw agenda, want dit mag u niet 
missen: Zaterdag 10 en zondag 11 mei aanvang 20.00u in ’t 

Gemeenschapshuus te Vortum-Mullem, en zondag 18 mei aanvang 14.30u 
in de Elsenhof in Sambeek. Komt dat zien!  

 
 

Wijziging regels voor hondenbezitters 
 

Vanaf 1 november 2013 zijn de regels voor hondenbezitters aangepast. Naast de al 
bestaande regels moeten hondenbezitters voortaan overal binnen de bebouwde kom 

de hondenpoep opruimen. Dus ook in perken. 
 

Dit betekent dus: 

 Uw hond is altijd aangelijnd en loopt alleen buiten de bebouwde kom los; 

 U heeft altijd iets bij u om de hondenpoep op te ruimen; 

 U ruimt de poep van uw hond overal en altijd meteen op. 

 
De meeste hondenbezitters ruimen de poep van hun hond al op omdat ze dat 

normaal vinden. Helaas geldt dit nog niet voor alle hondenbezitters. 
Hierop wordt door de ‘Buitengewoon opsporingsambtenaren’ (BOA’s) gecontroleerd. 

 
 



 

Zoekt u een thuiskapster die gezellig en persoonlijk is, flexibele tijden heeft en betaalbaar 

is, dan bent u hier aan het goede adres! 

 Mail of bel me gerust als u vragen heeft of wanneer u een afspraak wilt maken. Bij geen 

gehoor, spreek een bericht in en u wordt z.s.m teruggebeld. 
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www.Vortum-Mullem.info 
 
 

Bedankt !!  

za 30-11-2013  

 

Namens alle kinderen en 

team willen we de 
dorpsraad enorm bedanken 

voor het plaatsen van de 

mooie bankjes op onze 

speelplaats. 

De kinderen genieten er al 
volop van. Het aanzien van 

de speelplaats is weer een 

stuk mooier geworden. Wat 

wil je nog meer! 
Natuurlijk is iedereen 

welkom om eens een keer 

gezellig te genieten van het 

mooie uitzicht vanuit de 
bankjes op ons schoolplein. 

Dorpsraad, Bedankt! 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Angelique Weijers 

Directeur Basisschool Sint Anna 

 

 

Dorpenderby  

do 12-12-2013  

Hallo allemaal, 

 

Helaas zijn we niet door met de dorpenderby. 

Jammer maar we hebben ons best gedaan. 
Neemt niet weg dat we samen moeten kijken hoe we de leefbaarheid van ons dorp 

optimaal kunnen houden. 

Na alle feestdagen de moeite om een keer te brainstormen. Niet door maar de ideeën 

blijven leuk natuurlijk. 

 
Voor iedereen fijne feestdagen. 

 

Groet 

Wilhelmien Roelofs en Ingrid Bongaerts 
 

Update bouwen  

do 19-12-2013  

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan St. 

Cornelisstraat. Alleen de provincie geeft aan dat de gemeente een aanvraag moet 
indienen voor uitbreiding van de begrenzing stedelijk gebied. Dat verzoek heeft 

tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegen. Ook daar zijn geen 

bezwaren op binnengekomen. Aanvraag voor uitbreiding stedelijk gebied is inmiddels 

http://www.vortum-mullem.info/
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bij de provincie ingediend en deze zal half januari 2014 worden verleend. Het 

bestemmingsplan is nu door naar het College van Burgemeester en Wethouders en 
wordt 20 februari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna begint het proces 

van bouwrijpmaken van het gebied. Dat zal 7-8 maanden in beslag nemen. 

  

Procedure voor het bouwrijpmaken van de Luinbeekweg is opgestart. Bestek is 
gereed. Uitnodigingen zullen 7 januari 2014 worden verzonden. Planning is rond 21 

maart 2014 te gunnen en de werkzamheden uiterlijk 14 juni 2014 afgerond te 

hebben.  
 
 

Wilgen knotten en vlechten  

do 16-01-2014  

  

Wat:               Wilgen knotten & vlechten met wilgentenen 

Wanneer:        Zaterdag 25 januari 
Waar:             De Schutkooi, Veerweg 3, Vortum-Mullem 

  

Beste mensen, 

  
Zin om wilgen te knotten? 

Zin om met wilgentenen te vlechten? 

Welkom op zaterdag 25 januari in Vortum-Mullem, bij De Wereldboom en vlechter 

Jac de Cock! 
Er wordt de hele dag (9.00 – 16.00 uur) zowel buiten als binnen gewerkt. 

 

Nog vele knotwilgen staan te wachten op een snoeibeurt….. 

Wie de hele dag de boom in wil, prima (tussendoor lekker opwarmen bij de 

houtkachel). 
Wie de hele dag vlechten wil: prima. 

Wie graag een combi wil met (leren) vlechten: kan ook. 

  

Helpen knotten is gratis. 
Wie creatief wil (leren) vlechten, gaat een halve dag (3 uren) aan de slag. 

Bijvoorbeeld met het maken van een vogelnestje/voedermandje/pindakaaspothouder 

etc. Kosten: €15,-, basisschooljeugd €7,50. 

Wie ambachtelijk wil (leren) vlechten, gaat een hele dag (6 uren) aan de slag. Zoveel 
tijd kost het wel om een mooi afgewerkte mand, eendenbroedkorf of vogelvoederhuis 

te vlechten. Kosten: €25,-.    

  

In alle gevallen zelf een lunchpakketje meenemen. 

Voor koffie/thee wordt gezorgd, die is gratis. 
Ook voor materialen wordt gezorgd, maar heb je een snoeitang of zaagje, dan is het 

fijn als je dat meebrengt. 

  

In verband met de organisatie is het nodig je aan te melden, graag 
vóór dinsdag 21 januari. 

Stuur een mailtje naar moniquevanderzanden@gmail.com en vermeld daarin je 

keuze. 

  
Hartelijke groet en wie weet tot 25 januari! 

  

Jac de Cock, Ambachtelijke Wilgentenenvlechterij 

Frank en Monique van der Zanden, De Wereldboom 
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H 
 Agenda   Vortum  -  Mullem Colofon 

 Het dorpsblad is een gratis 

 uitgave van de Stichting 

 Dorpsraad VortumMullem  

 en verschijnt 12 maal  

 per jaar. 
 

  Redactie Dorpsblad: 

  - Marjan Jakobs 

    St.Hubertusstraat 27 

    Tel. : 0485-571097 

  - Maria v. Duren 

    St.Hubertusstraat 4 

    Tel. : 0485-576428 

 

Adverteren is alleen 

mogelijk indien ingeleverd 

met vermelding van het 
factuuradres, bij voorkeur 

op floppydisk of per E-mail 
dorpsbladvortum@12move.nl 

 

 

Wekelijks: 

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. 

14-19 januari 2014  Seniorenbeurs 

25 januari   Wilgen en knotten vlechten 
2 februari   Uit op zondag 

06 Maart               Bedevaart Smakt                 
14 maart               Jaarvergadering 

10 en 11 mei  Toneel                                
15 Mei                  Fietstocht cluster zuid         
Eind mei-begin  juni     Busreis Vierlingsbeek   

20 Juni                 Kienen                                
19 September        Kienen                                

24 Oktober           Dag van de ouderen            
14 November        Kienen                                   

19 December        Kerstviering  
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