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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 April 
 

   

Zondag  13 april   10.30 uur  gezinsviering  Palmpasen  

                                 Koos en Hans Brienen ter gedachtenis.  

 

dinsdag  15 april 19.00 uur     viering van verzoening en vergeving 

in de baseliek te Boxmeer 

 

vrijdag  18 april    19.00 uur   goede vrijdag viering 

 

zondag  20 april    9.00 uur  Pasen 

 

zondag   27 april     9.00 uur  Sjef en Willie van Hout. 

                                   overl. fam .Jansen  Hendriks en zoon Wim.   

 

 

 

Vieringen in mei: 

 

Zondag 11 en 25 mei  9.00 uur.                                   

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

KB0 Nieuws 
 
 

Kienen vrijdag 11 april gaan de ballen weer rollen bij het kienen 
aanvang; 14.00 uur in het Gemeenschapshuis we nodigen alle 
ouderen uit voor een plezierige middag. 
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Samenstelling bestuur  
 
Na de jaarvergadering van 14 maart bestaat het bestuur uit. 
Voorzitter:   Toon Gerrits  Provincialeweg 4     5827AB 
                      Vortum Mullem  telefoon       0485 571690 
Secretaris  :   Henk Broeren st. Hubertusstraat 9     5827 BK 
                      Vortum Mullem  telefoon       0485 575818 
Penningmeester: Riet Swinkels st. Hubertusstraat 31     5827 BJ 
                       Vortum Mullem  telefoon  06 37444083 
Lid  :              Jo van der Horst st. Cornelisstraat 26  5827 AL 
                       Vortum Mullem   telefoon    0485 575055 
Lid  :             Arie van Bree     Steeg 6                        5827 AE 
                      Vortum Mullem     telefoon 0485 573183      
 
 
Oproep aan alle mensen ouder dan 55 jaar 
 
De  KBO afdeling Vortum Mullem is een onderdeel van KBO 
Brabant  
en   heeft als belangrijkste taak belangen behartiging van de 
ouderen in de maatschappij . Wij als afdeling organiseren 
activiteiten waarbij de ouderen niet in een isolement geraken dit 
door middel van sport en spel en soosactiviteiten. Onze afdeling 
opgericht 27 mei 1957 heeft 90 leden, wij als bestuur zijn van 
zins om ook iets meer voor de jongere oudere te gaan betekenen 
en wil dit voorjaar komen met een aanbod van activiteiten voor 
deze doelgroep ook geprogrammeerd zijn in de  avonduren. 
Om dit te kunnen realiseren roept het bestuur jullie op om lid te 
worden van onze vereniging voor de kosten 20 euro contributie 
per jaar hoe je het niet te laten, voor meer inlichtingen kun je 
terecht bij een van de bestuursleden wil je lid worden neem dan 
contact op met Henk we zien met belangstelling jullie reactie te 
gemoed. 
Bestuur KBO 
 
 
Busdagtocht met Vierlingsbeek 
 
Elders in dit nummer is een artikel gewijd aan dit onderwerp. 
De inschrijftermijn is verlengd tot uiterlijk 4 april heb je interesse 
neem dan contact op met Henk of rechtstreeks met Maria 
Rouwens  
Telefoon 0478 631919 spoed is geboden wie het eerst komt 
die het eerst maalt. 
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KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 
 KBO VORTUM-MULLEM  
Maart 2014  
 
 

DAGTOCHT FUTURELAND OP WOENSDAG 7 MEI  

Vertrek vanaf restaurant De Vier Linden om 07.45 u.  
We rijden in één ruk door naar de Maasvlakte 2 Futureland. Daar staat een 

kopje koffie of thee met gebak voor ons klaar. Hierna maken we een 
bijzondere rondrit naar het nieuwste stuk Nederland. Nieuw land, veel zand, 

maar vooral werk in uitvoering. Een bijzonder project, dat het verdient van 
dichtbij gezien te worden. De voorlichter vertelt onderweg van alles over wat 
we zien en we zien de eerste contouren van de nieuwe haven.  

Na de rondrit op de Maasvlakte 2, om ± 12.30 uur staat een uitgebreide 
koffietafel klaar. Na de lunch maken we een boottocht met SPIDO van 75 
minuten door de haven van Rotterdam waarna we alweer aan de terugreis 

beginnen. Het afscheidsdiner is bij De Vier Linden in Vierlingsbeek om ± 
18.30 uur zodat ook mensen die niet mee gaan zich aan kunnen sluiten bij 

dit diner.  
Vandaar ook dat we opstappen bij de Vier Linden.  
Deze dagtocht kost € 60,00 per persoon.  

In de prijs is inbegrepen: 2 x koffie/thee met gebak, gids voor de rondrit, 
lunch met kroket, boottocht in de haven van Rotterdam, diner en vervoer 

per luxe touringcar van Rutjens-Ponjee.  
Er is één opstapplaats, mensen uit Vortum-Mullem stappen ook in 
Vierlingsbeek op.  

Vertrek om 07.45 uur vanaf restaurant “De Vier Linden” tegenover het 
station in Vierlingsbeek. Wees op tijd aanwezig!  
Bij verhindering dient u zelf voor een vervanger te zorgen.  

U kunt zich voor deze reis opgeven via onderstaand strookje en het bedrag  
van € 60,00 per persoon overmaken naar rekeningnummer NL51 RABO 

0154 3045 06  

t.n.v. KBO Vierlingsbeek/Groeningen met vermelding van ”dagreis 2014”  
tot uiterlijk 25 maart bij: Maria Rouwens, Laurentiusstraat 23, tel 0478 
631919,  
mail: rouwens@home.nl  
Uw aanmelding is pas geldig als het bedrag is bijgeschreven op de 
bankrekening  
van KBO Vierlingsbeek/Groeningen.  

 
 

---------------------------------------- hierlangs afknippen ----------------------------  
 
KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN - KBO VORTUM-MULLEM  

Deelname KBO dagreis FUTURELAND en ROTTERDAM op woensdag 7 mei 
2014  
Naam: ……………………………………………………..  

Adres: ……………………………………………………... telefoon: ……………………  
Aantal personen: …… Neemt rolstoel mee: ja / nee 
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Workshop ‘Het werven van nieuwe 
bestuursleden’. 

 
Kunt u maar moeilijk aan nieuwe bestuursleden 
komen? 

 
In samenwerking met BuroTrans, organiseert Actieradius een workshop voor 
verenigingen en stichtingen over het actief werven van nieuwe bestuursleden.  
 
Een workshop waarbij we heel praktisch te werk gaan en waarbij u met bruikbare 
tips naar huis gaat.  
De workshop duurt ongeveer 2,5 uur en is interactief, waarbij oefenen en 
uitwisseling centraal staat. Let op: voor deze workshop kunnen maximaal 16 
personen per avond zich aanmelden met een maximaal van 2 personen per 
vereniging; dus wees er op tijd bij. 
 
Waar & wanneer: 
Boxmeer, locatie De Weijer: woensdag 2 april aanvang 19.30 uur. 
Mill, locatie Myllesweerd: woensdag 14 mei aanvang 19.30 uur. 
 
Meld u aan door een e-mail te sturen naar info@radius-lvc.nl en geef aan op welke 
datum u komt, de naam van uw organisatie en hoeveel personen deelnemen. U 
ontvangt van ons daarna een bevestiging. Per workshop kunnen 16 personen 
deelnemen. Dus ben er snel bij want vol is vol! 
 

 
Voor meer informatie over de informatiebijeenkomsten kunt u contact opnemen 
met Froukje Drent van Actieradius. Email: froukjedrent@actieradius.nu of (0485) 
350855.  

 
 

 
De medewerkers van Radius, organisatie voor welzijn Land van Cuijk zijn ook 
werkzaam in Boxmeer. Zij  zijn dringend op zoek naar mensen die op vrijwillige 
basis ondersteuning willen bieden aan ouderen en hun mantelzorgers in de 
thuissituatie. Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig en zijn op zichzelf en 
hun mantelzorger aangewezen. De mantelzorger kan op een gegeven moment 
overbelast raken en als er geen kinderen of familie in de buurt wonen, zijn zij 
afhankelijk van anderen.  
Met uw aanwezigheid ondersteunt u de mantelzorger zodat deze met een gerust 
gevoel er even tussenuit kan. U brengt een bezoek, waarbij vooral een gezellige 
invulling zoals een praatje maken, een spelletje doen of een wandelingetje maken, 
heel zinvol kan zijn. Een contact komt stand door bemiddeling via het ouderenwerk 
van Radius. 
U wordt vaste vrijwilliger bij een cliënt. Wat wij van u vragen is een uurtje van uw 
tijd, eens per week of in de twee weken en dat u affiniteit heeft met de ouder 
wordende mens. 
Deze dienst, Aanwezigheidshulp, wordt uitgevoerd door de SWOGB in 
samenwerking met het ouderenwerk van Radius, organisatie voor welzijn in 
Boxmeer. Zij verzorgen informatiebijeenkomsten en bijscholingen waaraan u kunt 
deelnemen.  
Heeft u belangstelling? Wij staan altijd open voor een gesprek waarin we u 
uitgebreider kunnen vertellen waar u als vrijwilliger voor komt te staan. U wordt 
begeleid en ondersteund door een beroepskracht. 
 

mailto:info@radius-lvc.nl
mailto:froukjedrent@actieradius.nu
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U kunt zich aanmelden bij Jacqueline Cremers en Lineke Verheijen, 
ouderenwerkers Radius, via e-mail jacquelinecremers@radius-lvc.nl en 
linekeverheijen@radius-lvc.nl of bel naar het secretariaat, tel. 0485-574440.  
 

 

 

 
 
 

 
                   

 
Gemeentelijke volksdansmiddag voor ouderen 
te Overloon 

 
 
 

De gemeentelijke volksdansmiddag voor ouderen zal dit jaar georganiseerd 

worden op zaterdag 5 april 2014  van 14.00 -16.30 uur in 
gemeenschapshuis  ‘De Pit’  
14 Oktoberplein   te Overloon.  Aan deze volksdansmiddag zal worden 

deelgenomen door  
verschillende volksdansgroepen voor ouderen uit de gemeente Boxmeer. 
Naast het gezellig samenzijn is het doel van de middag dat alle dansgroepen 

samen een aantal dansen uitvoeren. De deelnemende volksdansgroepen zijn: 
Ons Plezier uit Overloon, De Vrolijke Kring uit Sambeek, De Viltzwervers uit 

Beugen, Trojak uit Boxmeer en Ons Plezier uit Boxmeer. Volksdansen voor 
ouderen is een activiteit van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente 
Boxmeer (SWOGB). Het is dan ook dankzij de SWOGB en de inzet van 

enthousiaste vrijwilligers en dansdocenten dat dit treffen met de 
verschillende volksdansgroepen kan plaatsvinden.  

 
Mocht men belangstelling hebben en/of overwegen deel te nemen aan een 
van de volksdansgroepen dan is men van harte welkom om te komen kijken 

op zaterdag 5 april in gemeenschapshuis ‘De Pit’   te Overloon. Toegang is 
gratis. 
 

Voor meer informatie over deze middag of wilt u weten of u lid kunt worden 
van een van de dansgroepen, neem dan contact op met het secretariaat van 

Radius/SWOGB via swogb@radius-lvc.nl  of  bel naar tel. 0485 –  574440.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

mailto:jacquelinecremers@radius-lvc.nl
mailto:linekeverheijen@radius-lvc.nl
mailto:swogb@radius-lvc.nl
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Toneeluitvoering “ut Maashegge spook” 
 
Er hangt nevel tussen de Maasheggen en het vertrouwde licht valt met als 

laatste de lange schaduwen van de knotwilgen langs het pad. Bij nacht en 
ontij waart er geregeld een spook rond, die met gierende uithalen roept om 

haar “Sjooooooooooooerd”. De bewoners van Mullebeke weten dan ook dat 
als de schemering invalt, je niet meer naar buiten moet gaan. Alleen voor 
gespuis zijn dit ideale omstandigheden om ongezien het gebied te 

doorkruisen met welke bedoeling dan ook. Weet de nieuwe grenswachter dit 
ook dat er rare dingen gebeuren rond deze grensstreek? 

Wilt u weten hoe het toneelstuk “Ut Maashegge spook” verder gaat? Kom 
dan 10, 11, of 18 mei kijken naar één van onze uitvoeringen. Dit komische 
toneelstuk is speciaal ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum herschreven 

door Mientje Wever uit Boxmeer en voornamelijk in het dialect van onze 
streek. Oorspronkelijk heet dit stuk “het Veenspook”, van de hand van 
D.J.Eggengoor. Kom kijken naar deze speciale editie die zich afspeelt in onze 

streek:  
Zaterdag 10 en zondag 11 mei te Vortum-Mullem (vanaf 20u) en zondag 18 

mei te Sambeek (vanaf 14.30u). Vanaf eind april gaan we weer langs de 
deuren met kaartjes. 
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Ruim 11.000 Euro voor lokaal verenigingsleven 
 
Vierlingsbeek, 26 februari- De PLUS Verbeeten Sponsoractie is ten einde. Op maandag 24 
februari werden tijdens een feestelijke avond de cheques overhandigd aan de deelnemende 
verenigingen. Deze avond vond plaats bij zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek. Alle 
deelnemende verenigingen waren met twee personen uitgenodigd om aanwezig te zijn bij 
de feestelijke afsluiting van deze actie. 
De avond werd verder opgeluisterd door twee surprise-acts van Smartlappenkoor Van 
Heure Zinge uit Vierlingsbeek en tonprater Rob Scheepers, winnaar van de Zilveren 
Narrenkap bij het Keiebijters Kletstoernooi 2014 (bekend van Omroep Brabant). De toch al 
opgewekte ambiance werd hierdoor luister bij gezet. 
 
Bij elke besteding van 10 euro konden klanten van PLUS Verbeeten met een voucher10 cent 
doneren aan een vereniging naar keuze. In totaal namen 53 verengingen uit het 
folderverspreidingsgebied van PLUS Verbeeten Overloon en Vierlingsbeek deel aan deze 
Sponsoractie. Naast het sparen van vouchers was er nóg een manier om extra geld in uw 
clubkas te krijgen. Verenigingen mochten zichzelf presenteren in of rondom de winkel(s) 
met een ludieke activiteit om extra vouchers te scoren van klanten. Een dergelijke leuke 
activiteit leverde voor verschillende deelnemers veel extra vouchers op en bovendien 
werden voor de leukste vijf activiteiten extra prijzen uitgeloofd. Deze prijzen werden 
uitgereikt door burgemeester Karel van Soest. De hoofdprijs hiervan was 250 euro en ging 
naar Zang- en theatergroep Oker, zij voerden een aantal weken geleden een aantal 
flashmobs op in de winkel van PLUS Verbeeten in Overloon. De tweede prijs , goed voor 100 
euro, ging naar het Groenings Koor. De overige prijzen, ieder 50 euro gingen respectievelijk 
naar Basischool De Bolster uit Sambeek, Zonnebloem Overloon-Holthees-Smakt en RKVV 
Volharding. De laatstgenoemde, RKVV Volharding, had tevens het hoogste bedrag bij elkaar 
gespaard, bijna 700 euro! 
 
Jan Verbeeten van PLUS Verbeeten: “Wij zijn trots dat wij samen met het lokale 
verenigingsleven deze actie tot een succes hebben kunnen maken. We hebben een 
wederzijdse afhankelijkheid en zijn dus altijd op zoek naar duurzame samenwerkingen, de 
ene hand wast de andere.  Verenigingen zijn vaak op zoek naar ondersteuning of sponsoring 
en wij zijn afhankelijk van de loyaliteit van de leden van deze lokale verenigingen, dat 
realiseren wij ons goed. “. In totaal werd er door de verenigingen voor dik 11.000 euro bij 
elkaar gespaard, daar kwam de genoemde 500 euro voor de ludieke acties nog bij. Kortom, 
PLUS Verbeeten heeft de haar slogan met deze actie echt kracht bij gezet; PLUS Geeft 
meer… 
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  AED NIEUWS  Vortum-Mullem 
 

 

Zoals jullie allemaal weten, hangt er sinds een paar jaar een AED in de houten 

kast bij de ingang van het Gemeenschapshuus.  

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat wat helpt bij het 

reanimeren bij iemand met een hartstilstand. Het apparaat geeft instructies hoe en wat te doen 

met mensen die een hartstilstand krijgen. 

Iedereen mag het apparaat gebruiken, maar het liefst natuurlijk door mensen die hier een 

cursus voor hebben gehad, omdat er anders kostbare tijd verloren gaat met het lezen van de 

instructies. 

Voordat de AED in Vortum-Mullem geplaatst werd zijn er enkele mensen opgeleid om de 

AED te bedienen.  Ook weten we dat er in het dorp diverse mensen zijn die via het bedrijf of 

andere wegen de BHV-cursus gedaan hebben en ook regelmatig bijgeschoold worden. Van 

deze mensen weten we echter niet of ze ook aangemeld zijn bij AED-alert. Pas als men 

aangemeld is bij AED-alert kan men gebeld worden bij een calamiteit in Vortum-Mullem. 

Reden voor de dorpsraad om opnieuw een inventarisatie te maken van de mensen die 

daadwerkelijk het AED kunnen bedienen en ook aangemeld zijn bij AED-alert. Ook willen 

we weten of er mensen zijn die de cursus nog niet hebben gedaan en dit wel graag willen of 

mensen die de herhalingscursus willen doen. 

Wij vragen u daarom om onderstaand formulier in te vullen. 

 

Naam: 

 

ja nee opmerking 

Cursus AED gevolgd ? 

 

   

Volgt regelmatig herhalingscursus ? 

 

   

Is aangemeld bij AED-alert?  

 

   

Wilt u graag de herhalingscursus doen? 

 

   

Hebt u nog geen cursus maar zou dit wel 

graag doen? 

 

   

Indien u geschoold bent maar nog niet 

aangemeld bij AED-alert gaat u dat wel 

doen?  

   

 

 

Graag reacties naar: 

Wilhelmien Roelofs:  frankenwilhelmien@home.nl 

Of 

Peter van Bree: mtsvanbree@home.nl 

 

Namens dorpsraad Vortum-Mullem 

Peter van Bree 

 

 

 

 

 

mailto:frankenwilhelmien@home.nl
mailto:mtsvanbree@home.nl
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Aanvullende info: 
Herhalingscursus 

Het is belangrijk elk jaar een herhalingscursus te volgen. Uit onderzoek is bekend dat men 
binnen enige maanden al veel vergeten is. Een herhalingsles is dan een goed moment om de 
reanimatie- en AED-technieken weer eens goed te repeteren. Door een of meer 
herhalingslessen reanimatie te volgen, gaan de handelingen in een noodsituatie als vanzelf. 

Door regelmatig te oefenen: 

 houdt u de vaardigheden bij  

 blijft uw kennis op peil 

 sterkt u uw zelfvertrouwen 

 gaan de handelingen in een 

noodsituatie als vanzelf 

 

Indien u wilt aanmelden  voor AED-alert: 

http://www.hartslagnu.nl/blz/voor-hulpverleners/hoe-kan-ik-mij-

aanmelden.html 

 

 

  

 

  

 

 

 

Tuinman Theo 
 

Voor onderhoud aan uw tuin 

In de omgeving van Boxmeer 

 

Eenvoudig onderhoud aan uw tuin,  

tegen een aantrekkelijk tarief. 

 
Voor meer informatie gaat u naar: 

www.tuinmantheo.nl 
 

Of neemt u geheel vrijblijvend contact op: 

info@tuinmantheo.nl 

telefoon: 06-15614612 
 

http://www.hartslagnu.nl/blz/voor-hulpverleners/hoe-kan-ik-mij-aanmelden.html
http://www.hartslagnu.nl/blz/voor-hulpverleners/hoe-kan-ik-mij-aanmelden.html
http://www.tuinmantheo.nl/
mailto:info@tuinmantheo.nl
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www.Vortum-Mullem.info 
 
 

Koninklijke Fanfare St. Cornelius ontvangt Duitse gasten.  

di 11-03-2014  

Fanfare organiseert Repetitiedag en Concert 

 

Op zondag 23 maart organiseert Koninklijke fanfare St. Cornelius een 

repetitiedag. 

Dit houdt in dat de diverse muzieksecties binnen de fanfare allen een aparte 

repetitie op een andere locatie krijgen. 

Na afloop van deze dag zal de fanfare een concert organiseren. 

Hierbij hebben ze medewerking gevonden van Musikverein Wemb uit 

Duitsland. 

Bij deze Musikverein is Suzan Kroezen en Suzan is een oud lid van de fanfare. 

Het dorp Wemb ligt net voorbij het vliegveld Weeze, heeft ongeveer 800 inwoners. 

Het is een harmonieorkest met 35 muzikanten.  

De meeste optredens zijn optochten, missen en serenades en ze hebben vooral marsen en 

polka's in het repertoire. 

De musikverein staat onder leiding van dirigent HansGerd Stienen. 

Tijdens dit concert zal natuurlijk ook de fanfare haar beste muzikale beentje voorzetten. 

Het concert begint om 17.00 uur in “t Gemeenschapshuus”.  

Nu zult u denken, dat is wel een vervelende tijd ivm het eten. 

Maar ook daar is aangedacht. 

Wilbert Fransen kan u vanuit zijn frietwagen van heerlijke friet en ’n snack voorzien. 

Tot zondag 23 maart. 

 

 

 

 

 

 

[Update]: Zilveren armband ingezet met kristallen  

di 11-03-2014  

[Update] : Door een alerte bezoekster van Vortum-Mullem.info en het feit dat Driek v/d Beuken als 

eerlijke vinder van onderstaande armband zo kordaat gehandeld heeft, is de armband weer terug bij 

de rechtmatige eigenaar. Mooi dat dit zo kan! 

Ik verwacht dat Driek binnenkort wel een klein bedanktje kan verwachten ;-)  

 
 

8-3-2014: Vandaag gevonden in Vortum-Mullem, in de 

buurt van de kerk: 

 

Zilveren armband ingezet met kristallen. 

 

 

 

De rechtmatige eigenaar kan zich melden via 

Beheer@Vortum-Mullem.info of 06-53786013.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.vortum-mullem.info/
mailto:Beheer@Vortum-Mullem.info
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The Passion  

di 18-03-2014  

 

 

The Passion 
  

Op 13 april 2014 geeft Vomuzi een concert onder de naam “The 

Passion”. 
In dit concert wordt het lijdensverhaal van Jezus op moderne wijze 
vertelt en gezongen. 

  
Vomuzi heeft enkele lokale zangers (Mark Cremers en Rico Lamers) 
en kinderen benaderd om enkele liedjes met ons mee te zingen 

om tot een mooi variërend optreden te komen. 
 
Veronique Jacobs zal het lijdensverhaal vertellen. 

 
Ook zullen enkele leden solo zingen. 
 

Ik wil niet te veel verklappen maar ik weet zeker dat het een prachtige 
middag wordt 
Muziek verbindt mensen en dat komt met dit concert mooi tot 

uitdrukking. 
  
Na afloop is het “Gemeenschapshuus” open om samen met ons nog wat 

te drinken. 
  
Dus kom allen 13 april naar St. Corneliuskerk in Vortum-Mullem. 

Aanvang 15:00 uur.  
Gratis entree. 
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Notulen dorpsraadvergadering 17 maart  

di 18-03-2014  

 
Dorpsraadvergadering 17 maart 2014 

  
  

Opening 
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
  

Werkgroepen aan het woord 
Benefietdag 

De werkgroep is bezig met de planning van de benefietdag ergens in oktober. 
Er zijn al verschillende ideeën die verder worden uitgewerkt. Bedoeling is om 

tijdens een gezellige dag met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk geld bij 
elkaar te krijgen voor het project in Kenia. 
  

Vanuit de andere werkgroepen zijn er geen mededelingen. 
  

Mededelingen en ingekomen stukken 
Goede doelen week 
De dorpsraad heeft een schrijven gekregen of er in Vortum-Mullem mee 

wordt gedaan aan de Goede Doelen week. De dorpsraad zal deze oproep op 
de site en in het dorpsblad zetten. 

  
Bouwen 
Plan van den Bosch is vastgesteld en zal nog ca. een jaar gaan duren voordat 

het bouwrijp gemaakt kan worden. Plan Luinbeek is aanbesteed voor het 
bouwrijp maken. Dit moet voor de bouwvak gereed zijn. 

Vanuit Groeningen is er gevraagd of er in Vortum-Mullem interesse is voor 
CPO bouwen en zo ja, om dit samen  te doen met Groeningen. Ook deze 
oproep zal op de site en in het dorpsblad worden gezet. 

  
Bocht St. Cornelisstraat 

Gemeente heeft aangegeven dat er geen extra voorzieningen zullen worden 
getroffen in de bocht bij het Gemeenschapshuus. 
  

AED 
Er is een inventarisatie rondgestuurd om in beeld te krijgen wie er in Vortum-

Mullem bevoegd is voor het werken met de AED. Mensen die bevoegd zijn 
wordt gevraagd om zich aan te melden bij het AED-alert. Als er te weinig 
mensen zijn om te werken met de AED, zal gekeken worden of er een cursus 

kan worden georganiseerd. 
  

Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid 
De toneelvereniging neemt dit jaar deel aan het FMB. 
  

Verlichting kerkplein 
We wachten nog op antwoord van de gemeente. 

  
Breedband 

De gemeente Boxmeer is bezig met de aanleg van breedband in de hele 
gemeente. 
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Rondvraag 

Maarten geeft aan dat ook de notulen aan de orde kunnen worden gezet. 
  
Roel vraagt of het speelveldje bij van den Bosch nog wordt afgewerkt. We 

zullen vanuit de dorpsraad hierover contact opnemen met de gemeente. 
  

Ernst vraag of de dorpsraad contact wil opnemen met de gemeente om de 
verlichting buiten de bebouwde kom ’s nachts te laten branden. 
  

Wilhelmien deelt mede dat op Koningsdag naast het fietsen een wandelroute 
wordt georganiseerd voor de mensen die niet met de fiets mee kunnen. 

  
Herman vraagt wat het beleid is voor het plaatsen van promotieborden voor 

de gemeenteraadsverkiezingen. Naast het bord dat de gemeente plaatst vind 
er forse wildgroei plaats. De dorpsraad zal dit melden bij Willem van de Rijdt. 
  

Herman meldt dat de Calvarieberg opnieuw zal worden gebouwd door het 
ROC Cuijk. Nico van Santen zal het ROC hierbij begeleiden. De financiering 

ervan moet nog gedeeltelijk worden ingevuld. 
  
Volgende vergadering is weer gewoon op de 1e maandag van de maand op 7 

april 
  

Sluiting 
 

 
 

CPO Bouwen  

di 18-03-2014  

 

De dorpsraad is benaderd door Tonny School namens de dorpsraad van 
Groeningen. Vraag is of er in Vortum-Mullem interesse is om samen met 

Groeningen een bijeenkomst te houden over het CPO bouwen. In Groeningen 
komt binnenkort een plan klaar en zij weten dat dit bij ons ook het geval is. 
Omdat het voor Groeningen lastig is om dit alleen te doen, net als hier in 

Vortum-Mullem, zou een samenwerking meer kans van slagen kunnen 
hebben. In Groeningen is iemand die een mogelijk CPO-traject zou willen 

aansturen. Als er vanuit Vortum-Mullem interesse is kan dit worden gemeld 
bij de dorpsraad  
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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. 

 

5 april    Volksdansmiddag 
11 april  14.00uur Kienen  

13 april    Vomuzi: the passion 
7 mei     KBO: busdagtocht 

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  
 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

