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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 maan Juni  
 
 

Zondag  8 juni  12.30 uur   1ste communie 
Koos van Bree jaargedachtenis   
 

                               
Zondag  22 juni              Wilie en Sjef van Hout. 
                                      
           
Vieringen in juli:      zondag 13 en 27 juli.   

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Nationale vereniging De zonnebloem 
 
 
De jaarlijkse lotenverkoop van de Afdeling 
Sambeek/Vortum-mullem is van 1 juni tot en 

met 15 september 2014. 
Verkoop van loten wordt telkens een deel uit vortum-mullem 
doorlopen. 
Dit vinden wij uit ervaring voor iedereen beter. 
Nu is aan de beurt: een deel van 
St.Cornelisstraat/Akkervoortweg/Provinciale weg/ Veerweg/ de 
Steeg/ de hees/ de pesch  en Klein Vortum. 
De dames zijn: 
Tilly Claassen en Miep van Well 



 

 

 

 
 
 

 
               KBO  NIEUWS 
 
 
 
 

 
Kienen Vrijdag 20 juni is er weer kienen aanvang 14.00 uur 
We hopen dat het niet te warm is zodat we een gezellige middag 
hebben . 
 
Jeu de Boules, wij als KBO zijn voornemens in de maanden : 
Juni ,Julie en Augustus bij mooi weer op de maandag avond een 
balletje te gaan gooien. Alle mensen van af 50 jaar worden hier 
bij uitgenodigd om hier aan deel te nemen , na afloop kunnen we 
een consumptie gebruiken maar is niet noodzakelijk het gaat er 
maar om een gezellige avond te hebben aanvang 19.30 uur tot 
21.00 uur .Voor meer inlichtingen of opgave Henk Broeren 0485- 
575818. 



 
 

 
 

 
Beste ouders, 
  

De avondvierdaagse in Boxmeer zijn dit jaar op 3-4-5 en 6 juni.  
Het zou leuk zijn om met z'n allen weer mee te wandelen. 

Als je mee wil wandelen, moet je je opgeven vóór vrijdag 23 mei!! 
Opgeven kan voor de 5 of 10 km. Ik loop zelf met de 5 km mee, dus zou het 
fijn zijn als iemand anders aanspreekpunt wordt voor de 10 km.  

Per persoon, dus ook ouders/juffen/meester/opa's of oma's die mee lopen 
betalen 5 euro per persoon inschrijfgeld, dat is voor 4 dagen 
wandelen, gezelligheid en een welverdiende medaille. 

Ik hoop dat er weer voldoende ouders zijn die mee willen lopen als 
begeleiding, anders kan het helaas niet doorgaan. 

We verzamelen om 18.00 uur op het kerkplein in Vortum-Mullem. Van 
daaruit vertrekken we gezamenlijk naar Boxmeer. 
 Ook dit jaar mogen we een t-shirt van de St. Anna school aan. Kijken jullie 

nog even goed in de kast, want er worden nog shirts van vorig jaar gemist 

 
 
 



 
1 juni: 
schaapscheerdersfeest bij De 
wereldboom! 

 

 

Op zondagmiddag 1 juni mogen de schapen van de Wereldboomkudde hun 
jas uit: dan worden ze geschoren en geknipt bij De Schutkooi in Vortum-
Mullem (Veerweg 3). Van 14.00 tot 17.00 uur bruist het weer van de 
activiteiten. 
 
Ludieke opening: scheer een ballon! 
Om 14.00 uur is er een ludieke opening van het feest: de kinderen die dan aanwezig 
zijn, mogen de ballonnen scheren die over het toegangspad gehangen zijn! Als die 
klus geklaard is, zijn de schapen aan de beurt, maar dat laten we liever over aan de 
herders Frank en Willem. 
 
Zelf met wol in de weer 
Jong en oud kan kijken naar demonstraties scheren en spinnen. Maar vooral is er 
veel zelf te doen: kinderen krijgen van de herders wat van de afgeschoren wol om 
zelf te wassen en te kaarden. Nieuw dit jaar: probeer de wol ook zelf te spinnen met 
behulp van een spintol! Die is gemaakt van een stokje en een aardappel en je mag 
hem mee naar huis nemen. 
In plaats van te wassen, kun je de ruwe wol ook voetvilten: warm zeepsop erop en 
dan maar stampen met je blote voeten. Als je wilt, kun je van de gevilte wol een 
schaapje maken. 
Verder kan er natuurlijk rondgekeken worden op de boerderij en gespeeld in het 
Avonturenbos. 
 
Alle activiteiten zijn gratis. Wel is er kinderboeken-, wol- en herdersjamverkoop. In 
De Schutkooi kan wat gedronken worden. Op het terrein is geen PIN aanwezig. 
www.dewereldboom.nl 
 

 

 

Groots smartlappen- en kapellenfestival te Vierlingsbeek 

 
Op zondag 1 juni 2014 organiseert Smartlappenkoor Van Heure Zinge (VHZ)  uit 

Vierlingsbeek/Groeningen een groots smartlappen- en kapellenfestival in Vierlingsbeek. Het 

festival start om 12.00 uur op een vijftal locaties rondom sportpark Soetendaal.  

Aangezien Voetbalvereniging Volharding van 28 t/m 31 mei hier haar 100-jarig bestaan viert in een 

grote tent, is VHZ in de gelegenheid gesteld om deze tent op 1 juni als uitvalsbasis te gebruiken voor 

het festival. Maar liefst 12 koren en 7 kapellen zullen tussen 12.00 en 17.45 uur de omgeving rondom 

het Soetendaal bevolken met hun muzikale klanken en in hun kleurrijke outfits. Voor wie nooit een 

dergelijk festival heeft meegemaakt is het moeilijk een voorstelling  te maken van wat het inhoudt. 

Het is een groots spektakel, een mengeling tussen muziekfestival, straattheater en carnaval. Stel je een 

stuk of 1000 vanuit de hele regio toegestroomde, vaak uitbundig uitgedoste zangers en muzikanten 

voor die met hun kleurrijke outfits de straten en de diverse locaties bevolken, waar ze de bezoekers 

vermaken met hun optredens. Ingrediënten genoeg dus voor een groot feest!  

http://www.dewereldboom.nl/


Bijzonder zijn ook de locaties, zoals het voormalige kasteel Hattert, een boerenerf en enkele 

horecagelegenheden, waar wordt gezorgd voor drank en spijs. Het zal de bezoekers dus aan niets 

ontbreken. Zelfs voor kleine festivalgangers is er  voldoende vertier! 

 Tot de deelnemende koren behoren de Sjanellekes uit Venray, De Harde Kern uit Boxmeer, Vur Sles 

uit Rijkevoort, De Straetlappen uit Mill, Ège Wies uit Wanroy, 2 Veur Aff uit Afferden, Kei Gezelllig 

uit Geijsteren, Zeemanskoor Schip Ahoy uit Angeren, Bek af uit Grave, Shantygroep de Maashave uit 

Grubbenborst, het Gezelligheidskoor Uden en De Gezellige Noten uit Grave. De kapellen die 

optreden zijn Vur de Joeks/Hoe zit dè naw uit Overloon/Bakel, Dè Stûtter Nie uit Vierlingsbeek, VG 

Tumult uit Vortum-Mullem, Joekskapel Kuulvoer uit Sambeek, Zuutjes An uit Venray, Boerenkapel 

de Fluttetutters uit Haarlem en Falso Pero Forte uit Heumen. 

Tussen 18.00 uur en 21.00 uur wordt het festival  in de grote tent aan het Soetendaal voortgezet met 

een verrassingsactiviteit in het kader van Symphonica in Sporto (het Vierlingsbeekse thema van de 

Brabantse dorpenderby),  en daarna is er een samenspelvan alle koren en kapellen en optredens van 

lokale artiesten onder begeleiding van de Cantusband.  

Het belooft dus een bijzondere dag te worden. De entree is gratis! 

Voor meer informatie:  

Marga Goorts, secretaresse VHZ, tel. 06-52100366 

 

 

Beste sportvrienden, 
  

Op 14 juli 2014 is het precies 100 jaar geleden dat 
onze vereniging RKVV Volharding werd opgericht. 
Het spreekt voor zich dat wij dit moment uit onze 

clubgeschiedenis niet onopgemerkt voorbij willen 
laten gaan. 

  
Wij vinden het dan ook fijn om samen met onze 
leden en oud-leden bij dit jubileum stil te staan, dat 

wij vieren in het Hemelvaartsweekend. Van harte nodigen we u uit om 
samen met uw partner op onze jubileumreceptie en aansluitende reünie 
aanwezig te zijn. 

  
De jubileumreceptie zal plaats vinden op vrijdag 30 mei 2014 van 19.00 tot 

20.30 uur in de feesttent op Sportpark Soetendaal, Soetendaal 5a te 
Vierlingsbeek. Na de receptie zal de rest van de avond in het teken staan van 
een hopelijk druk bezochte reünie. 

  
Natuurlijk mag een jubileumboek niet ontbreken bij een 100 jarig feest. Het 
is een prachtig boek geworden wat je beslist in huis moet hebben en 

gepresenteerd zal worden op deze feestelijke avond. Op dit moment zijn er al 
meer dan 250 inschrijvingen voor het jubileumboek binnen. Wil je niet het 

risico lopen om het boek te missen, reageer dan meteen en schrijf je in via 
onze website www.rkvv-volharding.nl en klik op Jubileumboek: "Volharding 
dat is onze naam". De kosten van het boek zijn 25 euro. Tevens willen wij 

uw aandacht vestigen op de rest van ons jubileumprogramma dat u kunt 
vinden op bijgaande flyer. 

  
Graag tot ziens op vrijdag 30 mei 2014. Wij verheugen ons op uw komst. 
  

Met vriendelijke groet,  
Bestuur RKVV Volharding Vierlingsbeek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Het Laatste beetje is nu op. 

Het kaarsje is nu opgebrand. 

Voor mij die het aangaat is het niet erg. 

Ik heb genoeg geleden. 

Voor hen die ik achterlaat,vaarwel en wees tevreden. 

 

Heel verdrietig,maar vol fijne herinneringen aan alles wat zij voor ons gedaan en betekend heeft,geven wij u kennis dat van ons 

is heengegaan mijn lieve vrouw ,onze zorgzame moeder ,schoonmoeder en trotse oma. 

 

† Maria Elisabeth Josephina Weijers - van Elst 

 

echtgenote van 

 

Gerrie Weijers 

 

Zij werd geboren op  25 oktober 1940 in Vortum-Mullem. En overleed  op † 27 April 2014 in de leeftijd van 73 jaar. 

 

Gerrie Weijers 

   Henriko Weijers 

Twan en Henriëtte Hendriks-Weijers 

   Jay-Jay en Jaygo 

 

Wij  bedanken de verpleging , medewerkers en vrijwilligers van “Madeleine afdeling Klaverblad” te Boxmeer voor de 

liefdevolle verzorging van Maria. 

 

De wens van Maria was om in besloten kring afscheid te nemen. 

 

U kunt nog persoonlijk afscheid nemen van Maria  op vrijdag 2 mei  2014  van 10.30 uur tot 11.15 uur op  

de Sint Annastraat 284 , 6525 HC te Nijmegen. 

 

Hier is uitsluitend de mogelijkheid om persoonlijk  te condoleren. 

 

Na dit tijdstip zal uitsluitend de familie achterblijven in het uitvaartcentrum van HeavenlyPalma om als laatste afscheid te 

nemen van Maria in besloten kring , waarna ze gecremeerd zal worden. 

 

Wilt u schriftelijk condoleren kan dat op correspondentieadres: 

 

St.Cornelisstraat 25b 

5827AJ Vortum-Mullem 

 

 
 

 

 
 

 
      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste dorpsgenoten, 

Afgelopen zondag 25 mei hebben we op 
het terrein van de hondenclub HBSV een 

open dag gehad. Doel van deze open dag 
was om onze vereniging te laten zien aan diegene die daarin geïnteresseerd 
is. 

We hadden gelukkig prachtig weer en mochten vele bezoekers begroeten. 

We hebben vele demonstraties van gehoorzaamheid lessen als ook 

demonstraties van behendigheid gegeven. Dezen vielen bij het publiek 
enorm in de smaak. Je ziet gewoonweg aan de honden en ook aan hun 

baasjes dat ze enorm genieten. 

Alle soorten maten en rassen honden hebben meegedaan en het was zeer 
geslaagd alom. Van jack russel tot boxer allen hebben meegedaan met de 
demonstraties. 

De HBSV heeft inmiddels een mooi en praktisch clubgebouw, alsmede 

opslag voor al haar behendigheid spullen. Het veld in Vortum-Mullem is hier 
enorm geschikt voor vanwege ligging van de weg af en de hoogte van het veld 

waardoor het altijd mooi droog is. 

  

Op deze dag heeft de Tent van de fanfare, op het veld dienst gedaan om de 
standjes van bv. dierspeciaal zaak, trimsalon, dierenarts en anderen te 
huisvesten om aldaar onze bezoekers van adviezen te voorzien alsmede 

dierbenodigdheden die gekocht konden worden. 

Met een grote groep vrijwilligers is er hard gewerkt onder leiding van de 
activiteiten commissie om er een geslaagde en gevarieerde dag van te 

maken. 

Doel van de HBSV is lessen verzorgen voor die groep mensen die een pup 
aanschaffen en deze zodanig willen opvoeden dat het een leuke gezinshond 
wordt. Investering van 1 uur per week en je hebt 15 jaar een leuke hond die 

doet wat jij wil.  

Dus als u of in uw kennissen kring mensen zijn die overwegen om een hond 
aan te schaffen of reeds aangeschaft hebben schroom dan niet om contract 

met onze vereniging op te nemen. Dit kan via de site www.hbsv-boxmeer.nl  
alwaar u nog meer kunt lezen over onze vereniging. 

Mede namens de Vortumse instructeurs: 

Oscar de Wit, Tonnie van Duren, Ellen Duvekot en  Lammert Veenhuizen 

 De activiteitencommissie en het bestuur van de HBSV 

http://www.hbsv-boxmeer.nl/


www.Vortum-Mullem.info 
 
 

Kaarten Zoo-Parc Overloon  

ma 28-04-2014  

Beste leden, 

het is weer mogelijk om entreekaarten te bestellen voor het Zoo-parc te Overloon. 

De kaarten kosten € 8.- per stuk (normaal € 17.-) en blijven onbeperkt geldig. 

 

Wilt u kaarten bestellen voor uzelf en/of uw familie, neem dan contact op met een 

van de bestuursleden. 

Bestellen kan tot 30 mei a.s.  
 

 

 

Bericht van de fanfare  

ma 28-04-2014  

     Beste mensen, 

  

Via deze brief willen wij de jaarlijkse collecte van het Anjerfonds 

onder uw aandacht brengen. 

In de week van 11 t/m 17 mei 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/


Uitreiking welkomstboekje  

di 29-04-2014  

 

De werkgroep "Welkom" van de 

dorpsraad heeft een erg mooi 

welkomstboekje gemaakt dat 

samen met een tas met diverse 

leuke attenties van de verschillende 

verenigingen zal 

worden aangeboden aan nieuwe 

inwoners in Vortum-Mullem. Het 

eerste exemplaar is tijdens de 

dorpsraadvergadering van april 

aangeboden door Peter van Bree 

aan Peter en Evelien Wijffelaars die 

zijn komen wonen op Langstraat 

18. In de bijlage enkele foto's en 

het welkomstboekje.  

 

 
 
Vrijwilligers voor de ouderen in Vortum-Mullem  
do 01-05-2014  

Al eerder werd u geïnformeerd over de komst van vrijwilligers voor de ouderen in 
Vortum-Mullem. 

 
Inmiddels is er een groep vrijwilligers van start gegaan. 
Aanmelden als vrijwilliger kan trouwens nog steeds! 

(zie onderstaande telefoonnummers) 
 
Dit betekent dat u hulp kunt vragen voor diverse zaken. 

Hierbij kunt u onder andere denken aan: 

   

 

 Vervoer als u bijvoorbeeld naar de 
huisarts, fysiotherapie of het 

ziekenhuis moet 
   

 Vervoer naar activiteiten die door 
de KBO worden georganiseerd. 
(Voor vervoer wordt 30 eurocent 

per km gevraagd) 

   

 Hulp bij het invullen van 
formulieren 

   

 Hulp bij het doen van 

boodschappen 

   

 Maar ook bijvoorbeeld als u 
behoefte heeft aan een praatje of 
een spelletje  

 

De groep van vrijwilligers wordt aangestuurd door Linda van Raaij en Tini 

Lamers. 



Als u hulp nodig heeft kunt u bellen of mailen met Linda of Tini. Zij zorgen dan 

dat een en ander geregeld wordt. 
 
Linda van Raaij. Telefoon: 0485-571912 of per mail linda@van-raaij.nl 

Tiny Lamers.  Telefoon: 06-47020328 of per mail p.lamers014@home.nl 
  
Werkgroep zorg en welzijn Vortum-Mullem  

 

 

Regiotopscorer Havens scoort wel voor club uit Vortum  
ma 05-05-2014  

Daar waar hij zondag met Toxandria niet in slaagde, 

lukte zaterdag bij ONI wel. Frank Havens scoorde maar 

liefst 2 keer voor de donkerblauwen in hun uitwedstrijd 

tegen La Compagnie in Boekel. Mede dankzij deze twee 

treffers nam ONI met 3-5 op het scorebord de volle drie 

punten mee naar Vortum-Mullem. 

 

Samen met Bas Eising (topscorer van VV Sambeek) 

zorgde Havens voor een unicum. Twee topscorers van 

rivaliserende clubs Toxandria en VV Sambeek, beiden 

strijdend voor het kampioenschap in de 6e klasse D, 

speelden zaterdag gebroederlijk naast elkaar bij het 

Vortumse VV ONI. 

 

Het weekend eindigde voor Havens echter in mineur. 

Terwijl “Tox” in Wilbertoord zonder enige twijfel de bovenliggende partij was gingen 

de Willy’s er met 1 tegen 0 met de zege vandoor. Hierdoor lijkt Toxandria haar beste 

kaarten verspeeld te hebben voor het kampioenschap. Het Sambeek van Eising 

haalde daarentegen de punten naar huis door met 0-3 van Astrantia te winnen. 

Vios’38 uit Beugen heeft op dit moment de beste papieren om de kampioensschaal te 

winnen. Echter er zal dan wel op 11 mei in Rijkevoort van Toxandria gewonnen 

moeten worden.  

 

Dorpsraadvergadering 5 mei 2014  

ma 05-05-2014  

Dorpsraadvergadering 5 mei 2014 

   

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Notulen 

De notulen van 7 april 2014 worden goedgekeurd 

  

Inleiding door Willem Jan Heijting van de fa. Liemers Wegenbouw b.v. 

In week 20 op 12 mei wordt gestart met het bouwrijp maken van het terrein aan de 

Luinbeekweg. De werkzaamheden zullen ongeveer 8 tot 10 weken gaan duren. Elke 

donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur is er een inloopuur in de keet van Liemers 

Wegenbouw b.v. voor vragen van omwonenden. Na het bouwrijp maken moeten nog 

de nutsvoorzieningen worden aangelegd. Afronding van het gehele project staat 

gepland voor de vakantie. Na de zomervakantie kan er gestart worden met bouwen. 

  

Werkgroepen aan het woord 

MFA (Multi Functionele Accomodatie) 

De werkgroep gaat de komende weken in kaart brengen wat het gebruik is van de 

verschillende locaties: kerk, gemeenschapshuus, ’t Benkske, school en Spoorzicht. De 

verschillende locaties kunnen dan ook aangeven wat hun wensen/eisen zijn voor de 

mailto:linda@van-raaij.nl
mailto:p.lamers014@home.nl


nieuwe accommodatie. Daarnaast zal een eerste voorzichtige exploitatie moeten 

worden opgezet. Streven is om deze informatie voor eind juni bij de bouwcommissie af 

te leveren zodat deze hier mee verder kan. 

                                                                                         

Mededelingen en ingekomen stukken 

Verlichting kerkplein 

Imtech gaat binnenkort de spotjes op het kerkplein herstellen. 

  

Breedband internet 

De gemeente wil inventariseren of het mogelijk is om voor de gehele gemeente 

Boxmeer breedband internet aan te leggen. Aanleg ervan is afhankelijk van de 

behoefte van inwoners (minimaal 30%) in de gemeente Boxmeer. 

  

Benefietdag 

Mensen die goederen of diensten willen aanbieden voor de benefietdag op 12 oktober 

kunnen zich aanmelden bij Wilhelmien Roelofs. 

  

Stroomkast 

Peter van Bree houdt een vinger aan de pols bij de gemeente totdat de stroomkast 

veilig is. 

  

Crowdfunding 

De dorpsraad heeft een uitnodiging voor een bijeenkomst over Crowdfunding (direct 

contact van investeerders en ondernemers via een platform op internet) Mensen die 

hier naar toe willen kunnen zich melden bij de dorpsraad. 

  

Collegebezoek 

De dorpsraad zal Willem van de Rijdt benaderen om op korte termijn een 

collegebezoek in te plannen. 

  

BPR 

De dorpsraad heeft een uitnodiging gehad voor een discussie avond van de BPR op 4 

juni over de veranderingen als gevolg van de WMO en jeugdwet. Geïnteresseerden 

kunnen zich melden bij de dorpsraad. 

  

Welkom 

De werkgroep Welkom heeft ook deze maand een welkomstboekje overhandigd. 

Ditmaal aan de ouders van Marjan Hendriks. 

  

Werkgroep 70 jaar bevrijding 

De werkgroep is volop bezig met de voorbereidingen van een middag rond dit thema 

op 19 april 2015. Hennie de Haas zal hier nog een keer een toelichting op komen 

geven. 

  

Rondvraag 

De koningsdag is bijzonder goed verlopen. Ook de aanvulling voor de ouderen tijdens 

de fietstocht is erg positief ontvangen 

  

Lino Litjens vraagt of de gemeente geen actie kan ondernemen rondom de 

verkeersveiligheid in de bocht bij het bewindvoerderskantoor Kroezen. De dorpsraad 

zal de gemeente hiervoor nog een keer benaderen. 

  

Marian Broeder vraagt waarom Vortum-Mullem geen Goede Doelenweek heeft. Peter 

van Bree zal de emailadressen doorgeven van de verschillende collectanten zodat dit 

voor volgend jaar geregeld kan worden. 

  

Volgende vergadering is op 2 juni om 20.30 uur bij Café Spoorzicht 

  

Sluiting 

 



 

Straatnaamgeving  

za 10-05-2014  

 

In Vortum-Mullem komen twee nieuwe straten, project Luinbeekweg en project Sint 

Cornelisstraat. De gemeente heeft het verzoek aan de bewoners van Vortum-Mullem 

om suggesties (graag met motivatie) voor nieuwe namen kenbaar te maken. 

Voorstellen kunnen tot 1 juli 2014 worden ingediend bij de dorpsraad, waarna deze 

vervolgens gezamenlijk (eventueel met voorstel van de dorpsraad) moeten worden 

ingediend bij de gemeente Boxmeer. In de bijlage nog 2 schetsen van beide plannen. 

We zijn benieuwd naar alle creatieve inzendingen! 

 

Dorpsraad Vortum-Mullem 

 

 

Opleidingsorkest samen met jeugd Harmonie Boxmeer  

di 13-05-2014  

 



3 maal groot succes toneel!  

ma 19-05-2014  

Toneelvereniging Vortum-Mullem en Sambeek krijgt nieuwe naam. 

  

Afgelopen zondagmiddag hebben we onze toeschouwers mogen trakteren met een 

geweldig 

streekproduct, namelijk de toneelvoorstelling van  “Ut Maashegge-spook”. 

Apetrots zijn we op de afgelopen 2 weekenden, waar we ons 40 jarig jubileum 

mochten vieren en met de bekendmaking van onze nieuwe naam die de twee dorpen 

aan elkaar verbindt. 

We dragen vanaf vandaag de naam VEST,  wat staat voor:  

  

Vortums En Sambeeks Toneel. 

  

Bij een nieuwe naam hoort dan ook een nieuw logo, wat groots werd onthuld na 

afloop van de voorstelling. Wij willen Ad Toonen, die het logo heeft ontworpen, 

hiervoor extra bedanken. 

Het vest staat voor warmte, zit als gegoten en vooral lekker makkelijk te dragen. 

Binnenkort staat er ook een nieuwe website online www.vest-toneel.nl  waar we 

natuurlijk ook foto’s plaatsen van ons stuk  “Ut Maashegge-spook”, maar ook uit de 

geschiedenis van het Sambeeks en Vortums toneel. 

Bij binnenkomst hadden we voor elke bezoeker een lekkere traktatie bij de koffie, 

want wie jarig is trakteert. Na een korte toespraak van de lopende krant uut 

Mullebeke, werd het donker en schemerig donderde en bliksemde het en…………… de 

rest heeft had u met eigen ogen moeten zien. 

De mensen hebben namelijk genoten van de voorstelling, mede omdat het in ons 

eigen dialect werd gespeeld. Humor, spanning en een traan, het zat er allemaal in 

tijdens het verhaal in “Mullebeke”. Wat een samenvoeging was van Vortum- Mullem 

en Sambeek en in de Maashegge die onze beiden dorpen heeft verbonden. 

  

We kunnen na 3 succesvolle voorstellingen dan ook met vol vertrouwen kijken naar 

de volgende 40 jaar. Het zou ook geweldig zijn dat we mensen weer terug de 

planken op kunnen krijgen van de degene die destijds bij toneelvereniging hier in 

Sambeek waren. Natuurlijk zijn andere mensen die het leuk zouden vinden om een 

rol te spelen ook van harte welkom. 

Neem dan contact met ons op: 

trudy.hermans@planet.nl of kijk binnenkort een keer op www.vest-toneel.nl voor 

meer inspiratie. 

  

Wij willen sponsoren de bezoekers en iedereen die geholpen heeft tot dit succes, van 

harte bedanken en hopelijk tot volgend jaar. 

  

Met vriendelijke groet van VEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:trudy.hermans@planet.nl


Nieuwsbrief van de liemers wegenbouw b.v.  

wo 07-05-2014  

 

Bouwrijp maken plan Luinbeekweg te Vortum-Mullem 

 

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen over de aanvang en de 

aard van de werkzaamheden m.b.t. het bouwrijp maken van het plan 

Luinbeekweg in Vortum-Mullem. 

 

Wie zijn wij De liemers wegenbouw b.v. heeft opdracht gekregen van de 

gemeente Boxmeer om het bouwrijp maken van het plan Luinbeekweg uit te 

voeren. Dit houdt in dat wij de komende periode druk aan het werk zullen zijn in 

Vortum-Mullem. Twee medewerkers zult u regelmatig zien, dat zijn: 

 

Freek te Boekhorst: Freek is de uitvoerder en leidt het project. U zult hem op het 

werk zien, uw contactpersoon zal echter Willem Jan Heijting zijn. 

 

Willem Jan Heijting: Willem Jan is de omgevingsmanager. Hij is het 

aanspreekpunt voor u als omwonenden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u 

bij hem terecht. Daarnaast zal Willem Jan ook de nieuwsbrieven rondbrengen. 

 

Werkzaamheden De volgende werkzaamheden staan op stapel: 

 

1. Grondwerk. Het terrein zal worden gefreesd en vervolgens zal de bovenlaag 

worden ontgraven. 

 

2. Aanbrengen riolering. Aansluitend zal de kruising met de Luinbeekweg worden 

opgebroken zodat de nieuwe riolering op het bestaande riool kan worden 

aangesloten. 

 

3. Aanbrengen verhardingen. Zodra de riolering is aangebracht zullen wij het 

asfalt aanbrengen. 

 

4. Aanbrengen groenvoorziening. Als laatste zal het terrein worden ingezaaid. 

 

Planning De werkzaamheden starten maandag 12 mei. Het is de bedoeling dat de 

werkzaamheden voor de zomervakantie gereed zijn. 

 

Contact Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u ons 

op de volgende manier bereiken: 

 

? Inloopuur: Wekelijks is er op donderdag van 16:00 tot 17:00 een inloopuur in 

de keet van de liemers wegenbouw. Deze keet kunt u vinden aan de op het 

bouwterrein aan de Luinbeekweg. Tijdens dit inloopuur is de omgevingsmanager 

aanwezig. 

 

? E-mail: U kunt een e-mail sturen naar info@infragroep.nl. Willem Jan zal u mail 

beantwoorden. Binnen 24 uur mag u antwoord verwachten. 

 

? Telefoon: Ook kunt u ons telefonisch bereiken. via 0316-261944. Uw vraag of 

opmerking wordt genoteerd en aan Willem Jan doorgegeven. Mocht het nodig 

zijn, dan belt Willem Jan u terug.  

 

 

 

 

 

 



 

Werkzaamheden plan Luinbeekweg  

vr 23-05-2014  

Voortgang werkzaamheden bouwrijp maken plan Luinbeekweg 

 

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 5 mei j.l. is aangegeven dat de 

werkzaamheden verband houdende met het bouwrijpmaken van het plan 

Luinbeekweg zouden starten met de sanering van een aangetroffen asbestsanering. 

Bij uitvoering van de werkzaamheden zijn echter in een groter gebied 

asbestrestanten aangetroffen dan voorzien was. Dit is reden voor de gemeente 

geweest een nader asbestonderzoek in te stellen dat op 19 en 20 mei j.l. is 

uitgevoerd. 

 

Het wachten is nu op de resultaten van dit onderzoek. Deze wordt binnen enkele 

weken verwacht. In verband hiermee zijn de werkzaamheden in het gebied tijdelijk 

stilgelegd. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek worden de 

werkzaamheden weer hervat. 

 

Hemelvaartsdag 

 

Op donderdag 29 mei is het Hemelvaartsdag, dat houdt in dat er die dag geen 

inloopuur is. Afhankelijk van de resultaten van het eerder genoemde onderzoek zal 

even bekeken worden of er vanaf 5 juni weer wekelijks een inloopuur is. Wij houden 

u daarvan op de hoogte. 

 

 

 

 

Met 65+ aan tafel is alweer een jaar aktief.  

ma 26-05-2014  

Alweer een jaar genieten de 65+ers eens per maand van een gezellige maaltijd in het 

Gemeenschapshuis. 

Zoals het lijkt is iedereen zeer tevreden, en de dames die het verzorgen doen het met veel 

plezier. 

Daarom maar een paar foto's van dit evenement in het fotoalbum. 

Iedereen hoopt dat dit nog lang door zal gaan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



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: 

 

 

 
 

Eind mei-begin  juni     Busreis Vierlingsbeek 
1 juni    Schaapscheerdersfeest 

2 juni    dorpsraadvergadering 
3-4-5-6 juni  Avond vierdaagse 

8 juni    H.communie mmv. opleidingsorkest   
20 Juni                 Kienen   
13 july   Fanfare: Buurtconcert 

14 september  Fanfare: Rommelmarkt                              
19 September        Kienen   

12 Oktober   benefietdag thema Afrika                              
24 Oktober           Dag van de ouderen            
14 November        Kienen                                   

19 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. 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

