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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 juli en augustus 
 
 

Zondag   13 juli           9.00 uur  Wilie en Sjef van Hout. 

   

Zondag   27 juli      9.00 uur    

                                                             

Zondag   10 aug.            9.00 uur     Wilie en Sjef van Hout. 

 

Vrijdag 15 aug.          18.45 uur  basiliek Boxmeer 

      Maria ten hemel opneming.  

           

Zondag 24 aug.            9.00 uur        

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
KBO Nieuws 

 

 

 
Beste mensen de jaarlijkse culturele dag is dit jaar 24 september in Mill in dit nummer staat 

het programma en opgave formulier als je wilt deelnemen vul dan het formulier in en geef dit 

door aan Jo van der Horst wie het eerst komt die het eerst maalt . 

 

Jeu de boules even voor de duidelijkheid : 

Dinsdag middag van 13.30 uur voor leden van de KBO 

Maandag avond  bij goed weer en geen voetbal om 19.30 uur voor alle mensen uit Vortum 

Mullem ouder dan 50 jaar . 

 

Vakantie als in de vakantietijd iemand van het bestuur niet bereikbaar is vragen we begrip 

hier voor , en dan een ander bestuurslid te bellen of op een andere manier contact op te 

nemen . 

Allen een fijne vakantie gewenst . 
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Geacht bestuur, 

Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat onze  

 

  Sociaal Culturele Dag 

 op  woensdag 24 september 2014 

wordt gehouden in:  

                                             

              Party- en Evenementencentrum Fitland Mill   

                                         Hoogveldseweg 1 Mill Tel. 0485-455000 

 

Om de organisatie goed te laten verlopen, is het zaak, dat bij uw kringbestuur tijdig bekend 

is, op hoeveel deelnemers er gerekend mag worden.  

We stellen u daarom de volgende aanmeldingsprocedure voor en rekenen daarbij op uw 

medewerking, zoals dat in voorgaande jaren ook gebeurde. 

 

Bijgaand ontvangt u het programma, tevens aanmeldingsformulier voor de KBO-leden van 

uw afdeling. Wilt u dit bij uw leden bezorgen?  

Graag vòòr 1 september 2014 de leden zich laten aanmelden bij u, en de voor deze dag 

verschuldigde bijdrage van € 22,00 per deelnemend lid, bij u laten betalen. 

 

Vóór 15 september maakt u het totale bedrag over op de bankrekening van de kring. 

Rekening nummer: NL49 RABO 0156 2283 43 t.n.v KBO-Brabant, kring-Land van 

Cuijk. 

Vergeet hierbij niet te vermelden: SCD ,  afdeling en aantal. 

Tevens kunt u het aantal deelnemers doorgeven aan de kringpenningmeester dhr. Ad Rijkers, 

Scheperstraat 2, 5445 AV, Landhorst, tel. 0485-215080. E-mail: ad.rijkers@ziggo.nl 

U ontvangt van het kringbestuur tijdig het benodigde aantal toegangskaarten voor de leden 

die zich hebben aangemeld. 

 

Wij menen een aantrekkelijk programma te kunnen bieden op een goed bereikbare locatie, en 

dus verwachten wij ook dit jaar een grote belangstelling. Omdat door de brandweer aan het 

aantal deelnemers een maximum is gesteld, moeten we afgaan op: 

 “wie het eerst komt en betaalt, het eerst maalt”.  
Wij zouden het niet prettig vinden, als we een afdeling niet zouden kunnen plaatsen. Daarom 

rekenen we op uw medewerking! 

 

Wij verzoeken u met klem aan uw deelnemende leden te laten weten dat de deur van Fitland 

die dag niet eerder open gaat dan 9,30 uur. Mensen die eerder komen zullen  buiten moeten 

blijven wachten. 

 

Wij hopen dat u één en ander kunt organiseren, en danken u voor uw medewerking in deze.  

Wij zien u en/of uw leden graag op 24 september a.s. bij Fitland in Mill. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Kring KBO-Land van Cuijk 

Leo van Els, secretaris. 

mailto:ad.rijkers@ziggo.nl
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  Sociaal Culturele Dag 
WOENSDAG  24 september 2014 

in  “Party- en Evenementencentrum Fitland Mill” 
                        adres:  Hoogveldseweg 1  Mill    tel. 0485-455000      

 

Programma 

 

09.30 uur      Zaal open en ontvangst gasten met koffie/thee  

10.00 uur      Opening door kringvoorzitter en overdracht aan dagvoorzitter 

10.15 uur      Openingsdienst met woord / gebed door Harm de Raaf met zang. 

                      Aansluitend pauze met 2
e
 kopje koffie/thee en koekje 

 

                      Informatief Ochtendprogramma 

 

11.00 uur      Lezing/spreekbeurt mevr. Miranda van den Broek of mevr. Marjolet Kamps  

                      over: Stichting VPTZ Land van Cuijk  (VPTZ=Vrijwilligers Palliatieve Terminale 

Zorg).                 

                              Met speciale aandacht voor “De Cocon”   ( http://www.hospicehuis-land-van-

cuijk.nl/ ) 

 

11.50 uur      Forumdiscussie n.a.v. ingediende vragen 

 

12.00 uur      Drie-gangen diner  
 

                   Cultureel Middagprogramma 

 

14.00 uur      Optreden van  Wim van Oort. (www.deentertainer.nl)  

                      (Wim loopt al jaren mee, en is een echte vakman op zijn terrein) 

 

                      - eenmaal korte pauze met consumptie 

 

15.55 uur      kringvoorzitter sluit de dag! 

 

Zoals u ziet biedt het kringbestuur u rond het gekozen thema 

een zinvol en zinnig programma. 

 

Als u daaraan toevoegt het menu van het diner, zult u deze dag niet willen missen.  

Gezien de zeer goede ervaringen van vorige jaren is wederom gekozen voor Fitland in Mill. 

 

Ik wil u er graag op attenderen dat de deuren van Fitland pas om 9.30 uur opengaan. 

Deelnemers die vroeger komen zullen helaas buiten moeten wachten. 

 

VERGEET NIET op de SCD de uitgereikte TOEGANGSKAART mee te nemen! 

 

 

Vòòr 01 september 2014 inleveren bij afdeling KBO-……………… 

 

(bij penningmeester...................................…) Indien vervoer gewenst hier opgeven. 

Ondergetekende, NAAM………………………… AFDELING…………………………….... 

 

Straat en huisnr.........……………………     Neemt met ……personen deel aan de Sociaal Culturele 

Dag op woensdag 24 september 2014 te Mill en heeft bij aanmelding € 22,- pp. betaald. 

 

Datum,........................................     Handtekening…………………….. 

http://www.hospicehuis-land-van-cuijk.nl/
http://www.hospicehuis-land-van-cuijk.nl/
http://www.deentertainer.nl/
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  Melden overlast 

 

 

 

Geen tijd voor twijfel: bel 112, ook bij verdachte situaties 

 

Iedereen weet wel dat het alarmnummer 112 gebeld moet worden bij levensbedreigende 

situaties. Minder bekend is dat het alarmnummer ook gebeld mag worden als u een verdachte 

situatie waarneemt of getuige bent van een misdrijf op heterdaad. Bel dan ook 112, want ook 

dán telt elke seconde! De politie kan met uw informatie sneller in actie komen en daarmee 

vergroten we de pakkans. De meeste aanhoudingen vinden namelijk plaats op heterdaad en 

vaak na meldingen van burgers.  

Een telefoontje daags na de overlast, “gisteravond heeft ….”, heeft wat dat betreft weinig 

effect. Dan wordt uw melding wel genoteerd maar heeft geen direct effect. 

 

Wanneer belt u 112?  

 

In principe kunt u de volgende spoedsituaties aanhouden, waarin u altijd 112 belt: . 

- als iemand gewond of in levensgevaar is (mens of dier);  

- acute gevaarlijke situaties voor de volksgezondheid; 

- u bent zojuist slachtoffer geworden van een misdrijf; 

- u bent getuige van een misdrijf; 

- verdachte situaties (bijvoorbeeld: u ziet personen een televisie uit het huis van uw buren 

dragen, terwijl zij op vakantie zijn en u vertrouwt het niet.). 

Voorbeeld: U ziet iemand of een groep staan die vernielingen aanricht. Omdat er 
sprake is van een heterdaad situatie van een strafbaar feit, belt u met 112.  
 

 

Wanneer belt u met 0900-8844? 

 

In principe belt u met 0900-8844 voor alles wat 'zonder zwaailicht' kan. Op dit 

telefoonnummer kunt u ook terecht voor informatie en advies. Mocht de centralist uw situatie 

toch beschouwen als een 112-melding, dan wordt u doorgezet naar de desbetreffende 

hulpdienst.  

Voorbeeld: In het centrum staan mensen hinderlijk bij elkaar en laten rotzooi achter. 
Omdat er geen sprake is van een levensbedreigende situatie maar het wel overlast 
geeft  belt u met 0900-8844. 
 

 

Anoniem blijven? 

 

Mensen voelen vaak wel aan dat een situatie verdacht is, maar durven daar niet altijd op te 

reageren. Wilt u anoniem blijven, dan belt u met 0800-7000. U kunt dan toch uw informatie 

met ons delen, zonder dat u zichzelf bekend hoeft te maken. 
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Boekenmarkt bij Bibliobeek van 28 juni tot en met 5 juli. 

 

Er worden weer oude boeken te koop aangeboden door Bibliobeek! De verkoop vindt dit 
keer binnen plaats tijdens openingstijden. U kunt een hele week rustig snuffelen tussen 

allerlei boeken en zo uw vakantievoorraad aanvullen. Op de zaterdagen 28 juni en 5 juli 
worden er ook buiten boeken verkocht. 

Houdt u van romans, leest u graag detectives, of bent u op zoek naar een leuk kookboek? 
Bibliobeek heeft de afgelopen maanden weer haar kasten opgeruimd, zodat er voor elk wat wils te 
vinden is. Voor een klein prijsje vindt u misschien net dat ene boek waar u al jaren naar op zoek 

bent, of u neemt gewoon een stapel boeken mee voor op uw vakantiebestemming. 
Voor de allerkleinsten zijn er prentenboeken te koop, maar ook voor de iets oudere 
jeugd zijn er mooie en interessante boeken. 
De prijzen liggen weer erg laag; iedereen kan voor weinig geld een flink aantal boeken 
verzamelen!  

Iedereen is van harte welkom om te snuffelen tussen de afgeschreven boeken. U hoeft geen lid te 

zijn van de bibliotheek om iets te kopen. 

Open op maandag tot en met vrijdag van 14 tot 17.30 uur en zaterdag van 10-13 uur. 
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Het was weer een onvergetelijke tijd. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Met vrijwel lege koffers maar een hoofd vol emoties zijn we inmiddels al weer ruim een 

week terug uit Kenia.  

Wat hebben we weer een fijne tijd gehad met de weeskinderen en de rest van de mensen. 

Via Janske hebben de meesten al gehoord wat we allemaal mochten doen. Ik zeg bewust 

mochten doen omdat ik het als een voorrecht voel om me nuttig te mogen maken voor deze 

lieve kinderen en mensen.   

Zoals Janske al beschreef zijn we met de bouw van het huis gestart. Philip en zijn mannen 

hebben 2 weken enorm hard gewerkt voor een relatief zeer laag loon. Geweldig. Op het 

moment dat we daar vertrokken was de fundering klaar en stonden de muren bijna op hoogte. 

Deze tweede fase werd afgelopen week afgerond. Nu moeten we even een pauze inlassen om 

weer te sparen/geld in te zamelen voor de derde fase: het dak! Hiervoor gaan we komende 

maanden weer hard aan de slag. 

Verder hebben we de laatste dagen veel met de kinderen doorgebracht. Vooral veel gedanst 

en gezongen. Ook zijn we nog op pad geweest met 1 van de zieke kinderen. Toen we op 

maandag vertrokken was nog niet duidelijk wat er aan de hand was. Gelukkig weten we 

inmiddels dat het geen TBC was en dat Alex met antibiotica en wat andere medicatie snel op 

zal knappen. Ontroerend is het dan om te zien hoe zorgzaam de kinderen voor elkaar zijn. En 

tevens confronterend om te ervaren hoe ze op elkaar aangewezen zijn. Ik heb een meisje van 

14 jaar instructies gegeven over de medicatie die de verschillende kinderen nog moesten 

krijgen toen we vertrokken. Maar ze deed het super. Ik heb zoveel respect voor deze 

kinderen.  

Ook hebben we lessen gegeven over hygiëne en de 

puberteit en wat daar bij komt kijken. We hebben 

gezorgd dat er maandverband is voor de meisjes die met 

de menstruatie te maken krijgen zodat ze niet een paar 

dagen “ziek” in bed blijven liggen omdat ze bang zijn 

dat iemand het ziet. 

Deze keer is het me ook nog duidelijker geworden wat 

de noodzaak is om een moederfiguur aan te nemen. Een 

vrouw die er 24 uur per dag voor de kinderen kan zijn. 

We hebben al iemand gevonden, alleen kunnen we deze 

vrouw pas laten komen als het huis klaar is. Daar zal 

ook een ruimte ingericht worden voor deze “moeder”. 
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Extra motivatie om te proberen het huis zo snel mogelijk af te bouwen. 

De laatste 2 dagen waren ook emotioneel. De kinderen lieten hier en daar al merken dat ze 

niet wilden dat we weer naar huis gingen. (slik…) 

De dag van afscheid was dan ook zwaar voor iedereen. Tegelijkertijd ook mooi omdat de 

kinderen wel ervaren hebben de afgelopen paar jaar dat er mensen zijn die van hun houden, 

hen de moeite waard vinden, trots op ze zijn en hun willen helpen en begeleiden naar een 

toekomst. 

En gelukkig gaan Janske en Judith samen met 3 nieuwe vrijwilligers in juli weer naar de 

kinderen toe. 

Dit alles konden en kunnen we alleen doen dankzij alle steun die we steeds weer krijgen! 

Mensen het is geweldig om te ervaren dat het dankbare werk wat we doen door zoveel 

mensen/verenigingen/bedrijven, clubs gesteund wordt. Hopelijk blijven jullie dit doen! 

Together we can! 

Activiteiten die in elk geval gepland staan: 

7 september peelmissietour in Odiliapeel (mijn geboortedorp). Dit is een jaarlijks 

terugkerende fietstocht voor het goede doel met na afloop een gezellig samenzijn. Dit jaar 

wordt Stichting Furaha Orphans ook gesteund. Geweldig. Wie fietst er mee? 

12 oktober grote benefietdag in Vortum-Mullem! I.s.m.  de dorpsraad en m.m.v. alle 

verenigingen wordt dit een dag voor het goede doel  Furaha Orphans. Noteer deze datum 

alvast in uw agenda. Er volgt binnenkort meer informatie over de benefietdag. 

Iedereen nogmaals bedankt voor alles!  

Wilhelmien Roelofs. 

Furaha Orphans Kenia 

NL39INGB0004657258 

o.v.v. steun janske/gaby/wilhelmien 
 

                

 

De redactie wenst u allen een fijne 

zomervakantie toe. 

Eerst volgende inleverdatum copy 

Is 22 augustus.  
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Benefietdag Vortum-Mullem. 
 

 

 

Op zondag 12 oktober organiseert de 

dorpsraad van Vortum-Mullem een 

Benefietdag i.s.m. alle Vortumse 

verenigingen en andere vrijwilligers. 
 

 

 

Op deze dag wordt er een tent geplaatst op het kerkplein. 

In deze tent zullen van 11.00 tot 18.00 uur diverse activiteiten plaatsvinden. 

Te denken valt aan workshops, activiteiten voor de kinderen, culinaire hapjes 

etc. De hele dag zullen onze muziekverenigingen zorgen voor muzikale 

ondersteuning. Tijdens deze benefietdag zal er ook een goederen -en 

dienstenveiling gehouden worden. 

 

Voor deze goederen- en dienstenveiling zijn we nog op zoek naar mooie of 

kostbare goederen en leuke diensten die verkocht kunnen worden. Er zijn al 

enkele diensten aangeboden maar we kunnen nog veel meer gebruiken. 

Mocht u een mooi (eigen gemaakt) voorwerp aan willen bieden of een dienst 

(groot of klein) dan horen wij dat graag.  

U kunt dit doorgeven bij ondergetekende. 

 

We maken ons kleine dorp weer groot die dag! Samen gaan we aan de slag 

om geld in te zamelen voor een huis voor de weeskinderen van Stichting 

Furaha Orphans Kenia. Dit is  de Stichting waar Janske Roelofs, Gaby van 

Mullekom en Wilhelmien Roelofs lid van zijn. 

 

U draagt toch ook een steentje bij? 

Namens de stichting 

Wilhelmien Roelofs  06-20856306 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Opleidingsorkest met vakantie  

wo 28-05-2014  

Laatste repetietie Opleidingsorkest. 

 
Op 4 juli is de laatste repetitie voor de vakantie van het 

Opleidingsorkest. 
Deze avond zal duren van 19.00 tot 20.30. 
Als extra zullen de 17 nieuwe leden, die na de vakantie bij 

het Opleidingsorkest komen, alvast een nummer met het 
orkest mee gaan spelen. 

Zij hebben dit nummer inmiddels al enkele weken in hun 
bezit, zodat het niet helemaal nieuw voor ze is. 
Het zal voor deze 17 nieuwe leden een hele ervaring zijn 

om in een orkest mee te spelen, maar voor het orkest zelf zal het ook een 
hele verandering zijn. 

Zo kan dan, na de vakantie, de fanfare met een gerust hart, op naar de 
toekomst.  

 
 

Notulen dorpsraadvergadering 2 juni 2014  

ma 02-06-2014  

 

Dorpsraadvergadering 2 juni 2014 
  

  
Opening 

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

De notulen van 6 mei 2014 worden goedgekeurd 
  

Werkgroepen aan het woord 
MFA 
De werkgroep heeft in kaart gebracht wat het gebruik is van de verschillende 

locaties: kerk, gemeenschapshuus, ’t Benkske, school en Spoorzicht. De 
verschillende locaties hebben aangegeven wat hun wensen/eisen zijn voor de 

nieuwe accommodatie. Verder is een eerste voorzichtige exploitatie opgezet. 
Deze informatie wordt eind juni besproken met de gebouwencommissie 
(ingeschakeld door de parochie). Met deze informatie zal een eerste 

inschatting worden gemaakt of de plannen haalbaar zijn of niet. 
                                                                                         

Mededelingen en ingekomen stukken 
Naamgeving nieuwe bouwplannen 
Tot 1 juli kunnen namen voor de nieuwe plannen nog worden ingediend bij 

de dorpsraad. Op de volgende dorpsraadbijeenkomst in juli zal besloten 
worden welke namen de voorkeur hebben. Dit wordt daarna doorgegeven 

richting gemeente Boxmeer die uiteindelijk de definitieve namen zullen 
vaststellen. 
  

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

Peter van Bree heeft een inventarisatie gehouden om te achterhalen welke 
mensen een AED cursus hebben gevolgd en of ze zich ook hebben aangemeld 
bij het AED alert. 

  
BHV 

Op 12 juli wordt een BHV cursus gegeven in Groeningen. Kosten zijn € 175,--
. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter van Bree 
  

Update voortgang plan Luinbeekweg 
Bij graafwerkzaamheden is (meer) asbest gevonden waardoor de 

werkzaamheden zijn stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wat dit voor 
gevolgen heeft voor de voortgang 

  
Breedband internet 
Er is nogmaals een bijeenkomst geweest in Boxmeer. 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. Het besluit 
hierover zal na de vakantie worden genomen. 
  

Verkeersveiligheid 
Peter van Bree heeft contact gehad met de gemeente over de veiligheid in de 

bocht bij Kroezen. Lino Litjens zal op een dag dat er veel auto’s staan dit 
melden zodat dan de situatie ter plekke kan worden bekeken. 
  

CPO 
De bijeenkomst die samen met Groeningen georganiseerd zou worden wordt 

verzet tot na de zomervakantie. 
  
Collegebezoek 

Het collegebezoek zal waarschijnlijk niet gaan plaatsvinden voor het 
zomerreces. Als er een datum bekend is vanuit de gemeente zal deze 

gecommuniceerd worden. 
  
Samenstelling dorpsraad 

Pius v/d Groes heeft laten weten dat hij gaat stoppen bij de dorpsraad. Peter 
bedankt Pius voor zijn inzet in alle jaren. Het bestuur bestaat voorlopig uit 

Peter van Bree (voorzitter), Frans Broeder (secretaris), John Ebben 
(penningmeester), Peter van Raaij (bestuurslid) en Jan Hendriks (bestuurslid) 
 

Rondvraag 
Herman van Bree meldt er binnenkort (15 juni) begonnen wordt met de sloop 

van de calvarieberg. De wederopbouw zal dan starten na de zomervakantie. 
  
Volgende vergadering is op 7 juli om 20.30 uur. Kan niet plaatsvinden bij 

Café Spoorzicht. Wordt waarschijnlijk het Gemeenschapshuus. 
  

Sluiting 
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Straatnaamgeving  

do 05-06-2014  

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 
 

Plan Luinbeekweg  

za 07-06-2014  

Bouwrijp maken plan Luinbeekweg te Vortum-Mullem 

 
Tot nader bericht zijn er de komende periode geen inloopuren op de 

donderdagmiddag. Zodra de werkzaamheden weer worden hervat zullen wij u 
hiervan bericht doen en wordt het wekelijkse inloopuur weer gehouden. 
 

Contact Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Wij blijven 
gewoon bereikbaar voor u en kunt u ons dan ook op de volgende manier 

bereiken: 
 
? 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.  

 

Calvarieberg  

za 14-06-2014  

 Eindelijk gaat het er toch van komen. Na jaren van mogelijkheden 
onderzoeken wat te doen met de in erbarmelijke slechte toestand verkerende 

Calvarieberg is besloten het geheel te slopen en in plaats daarvan een 
urnenmuur te bouwen. 

Uitgangspunt is om veel oude stenen indien mogelijk te gebruiken evenals 
het kruis, de grafzerken van de oud pastoors en het kruis van de onbekende. 
Het geheel zal door leerlingen van het R.O.C uit Cuijk en Uden worden 

uitgevoerd onder deskundige begeleiding van Nico van de Zanden uit 
Vortum-Mullem. Dit zal na de grote vakantie z’n aanvang nemen. 

Voor die tijd zal er moeten worden gesloopt, stenen gepoetst en moet 
de ondergrond bouwrijp gemaakt worden. Enkele mensen hebben zich hier 
voor als vrijwilligers opgegeven maar we kunnen nog wel een aantal mensen 

gebruiken. Heb je interesse meld je dan bij Herman van Bree of bij een 
afgevaardigde van de Locatieraad. 

  
Met vriendelijke groet 
Werkgroep Calvarieberg. 
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Brabant toch op WK Brazilië  

zo 15-06-2014  

 

Brabant toch op WK 

Brazilië: Arold Arts uit 
Vortum-Mullem wil z'n 
spandoek op TV 

VORTUM-MULLEM - De 
oplettende 

voetballiefhebber is al 
jaren bekend met zijn 
werk. Arold Arts uit 

Vortum-Mullem heeft 
eigenhandig zijn dorp op 

de kaart gezet met zijn 
VORTUM-spandoek. Sinds 1988 hangt de Oranjesupporter het befaamde 
spandoek op bij wedstrijden in de hoop dat dit te zien zal zijn op televisie. 

“Nu valt het op als we er niet bij zijn.” Vraag is of het spandoek het stadion 
van Salvador in mag. 

 
Ook in Brazilië is Arnold Arts van de partij. Hij heeft een kaartje weten te 
bemachtigen voor de eerste wedstrijd tegen Spanje. Daarna vliegt hij weer 

naar huis. Mocht Nederland echter de achtste finale halen dan is hij weer van 
de partij. “Tot en met de finale heb ik kaarten geregeld.” 

 
Voorbereiding begon vorig jaar al 
Er komt veel bij kijken om een spandoek op televisie te krijgen. “In principe 

ben je overgeleverd aan de FIFA. In sommige stadions mag je geen 
spandoeken ophangen, in andere weer wel. Hier zijn ook richtlijnen aan 

verbonden. Zo mag een spandoek maar 2x1 meter zijn. Mijn VORTUM-
spandoek is 5x1 meter. Daarom heb ik voor de zekerheid ook kleinere 

spandoeken gemaakt, eentje met VOR en eentje met TUM. Ook moet je al 
eerste in het stadion zijn, omdat anderen je voor kunnen zijn.“ 
 

In 2013 begon Arts met zijn WK-voorbereiding. “Toen werd in Brazilië de 
Confederations Cup gespeeld en heb ik alle wedstrijden opgenomen. Zo weet 

ik precies waar ik in het stadion van Salvador kom te zitten tijdens de eerste 
wedstrijd van Nederland. Dat is in vak 210 en dat heb ik ook gezien op de 
beelden. Dan weet ik al dat ik met mijn spandoek in beeld kan komen.” 

 
Grote vraag dit jaar is of het spandoek tijdens Nederland-Spanje te zien zal 

zijn. Vlak voor vertrek kreeg Arts een e-mail van z'n reisorganisatie met een 
onheilspellende boodschap. "Spandoeken zijn er verboden, lees ik. Dat is een 
enorme domper", zegt Arts. "Maar ik ga er van allles aan doen om 'm toch in 

het stadion te krijgen. Alles binnen het legale, natuurlijk." 
 

'Vortum-Mullem kan wel wat aandacht gebruiken' 
Arts kreeg het idee toen hij naar voetbalwedstrijden op televisie keek. "Daar 
hangen altijd wel spandoeken van plaatsen en ik begon na te denken of ik 

dat ook met Vortum-Mullem kon doen. We zijn maar een klein dorp met zo'n 
zevenhonderd inwoners en kunnen wel wat aandacht gebruiken." Zijn eerste 

wedstrijd was Nederland - Engeland op het EK in 1988 in Duitsland. 
"Uiteindelijk wonnen we het EK, dat was een topjaar." 
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Inmiddels heeft Arts hij ruim tweehonderd interlands bijgewoond. Zijn 
mooiste interland was tussen Nederland en Brazilië in 2010 op het WK. "Toen 
kwamen we op een 1-0 achterstand, maar wist Oranje alsnog met 2-1 te 

winnen. Ik had veel moeite om er op tijd te komen, omdat ik vertraging had 
met een binnenlandse vlucht maar ik was er uiteindelijk toch bij. Heerlijk." 

 
'Flink sparen'    
Meegaan met het Nederlands Elftal is geen goedkope hobby. "Ik heb geen 

vrouw en kinderen en daardoor heb ik gelukkig wel wat geld over. De 
wedstrijden in Nederland bezoek ik altijd met mijn vriend Huub Toonen uit 

Boxmeer, maar die is er in het buitenland nooit bij. Dat is te prijzig. Maar ja, 
wie spaart die heeft wat."  

 
Inmiddels volgt heel Vortum-Mullem de verrichtingen van Arts op de voet. "In 
het begin kreeg ik heel veel positieve reacties. Nu is het gewoon geworden 

en valt het pas op als ik er niet bij ben en er geen spandoek te zien is." 
 

'VORTUM in de finale?' 
Of we het VORTUM-spandoek tijdens de WK-finale kunnen bewonderen, is 
geheel afhankelijk van de prestaties van het Nederland Elftal. Arts hoopt op 

het beste, maar denkt het moeilijk gaat worden. "Spanje is sowieso een hele 
zware tegenstander. Tegen Australië winnen we wel, maar Chili wordt een 

uitdaging. De ploeg speelt bijna een thuiswedstrijd en dat hebben we nog 
niet gewonnen."   
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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 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 

 

 
 

                                   
 vierlingsbeek  
 

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  

28 juni tot 5 juli  Boekenmarkt bibliotheek 
vierlingsbeek  
13 july   Fanfare: Buurtconcert 

14 september  Fanfare: Rommelmarkt                              
19 September        Kienen   
24 September  Sociaal culturele dag KBO 

12 Oktober   benefietdag thema Afrika                              
24 Oktober           Dag van de ouderen            

14 November        Kienen                                   
19 December        Kerstviering  
 

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. 
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