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Beste parochianen, 

 
De beste weg is om de mis intenties in de brievenbus 

tedoen dan komt het goed, als het nog in het 
Dorpsblad moet dan wel voor de 19e anders 

kan het niet meer in het dorpsblad voor de volgende maand. 

 
Kerkbestuur. 

 

Vieringen in de maand Oktober 
 

 

Zondag  28 sept. 10.30u  patroonfeest heilige Cornelius in 
de basiliek van Vortum-Mullem 
Mmv.het zangkoor en combo van 
Koninklijke fanfare St. Cornelius. 
Thij en Marie van Bree-Peters,  
Jan Willems        Nagedachtenis 
Koffie na de dienst. 
 

Zondag  12okt. 9.00 u Helena van Well   jaargedachtenis.  
 
 
zondag   26 okt.  9.00 u Wilie en Sjef van Hout       
 
Zondag  2 nov.  15.00u dodenherdenking. 
                              Allerheiligen\allerzielen. 
 
Zondag 9  en 23 nov. 9.00 uur  viering 
 
 
 

 
Hallo allemaal, 
 

Wij willen iedereen uitnodigen op zondag 28 september 
om 10.30 uur voor de viering van de patroonheilige van 

Vortum-Mullem,  de Heilige Sint Cornelius. Hij is ook de 
beschermheer over de kinderen.  
Daarom willen we alle kinderen uitnodigen om een 

emmertje mee te brengen naar deze viering. Het emmertje 
vullen we buiten bij de gerfkamer, bij de kerk, met water 
uit de kraan. Dit kan vanaf 10.20 uur.  

 
Samen met de Pastoor lopen de kinderen in een optocht de kerk binnen. Het 

water wordt tijdens de viering gewijd en mag na afloop mee naar huis 
genomen worden. 
Voor alle kinderen en kerkgangers is er na de mis koffie, thee en limonade.  

Tot zondag! 
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KBO Nieuws oktober 2014 

 

 

De zomer is weer voorbij en we hopen dat we U met onze 

activiteiten jullie door de donkere maanden kunnen loodsen . 

Vrijdag 24 oktober vieren we de dag van de ouderen meer info elders in dit blad  

 

In november de opfris cursus rijvaardigheid voor senioren ,opgave is ook 

mogelijk bij Henk Broeren 0485 575818 . meer elders in dit blad . 

 

De normale wekelijkse activiteiten   gaan gewoon door ,het jeu de boules bij 

droog weer . 

 

In het oktober nummer van ONS  is een grote bijlage over de WMO – 2015 

deze wet is voor velen van de ouderen van belang we zullen de ONS dan ook 

onder alle ouderen in ons dorp verspreiden . 

 

We zien jullie graag op een van de activiteiten . 

 

 
Opfriscursus rijvaardigheid senioren! 
 

 
Oudere automobilisten kunnen, ondanks jarenlange rijervaring, niet altijd 
zeker zijn van hun eigen rijgedrag. Ook verkeersregels veranderen. De 

SWOGB organiseert daarom weer een BROEM verkeersvaardigheidsproject. 
De Stichtingen Welzijn Ouderen van de gemeenten Boxmeer (SWOGB) en 

Sint Anthonis (SWOSA) organiseren op 18 en 25 november het BROEM 
project voor 50- plussers, toegankelijk voor senioren uit beide gemeenten. 
Dit project is altijd een succes gebleken en voldeed duidelijk in een behoefte. 

Ook nu zal dit project door de gemeenten en de provincie Noord Brabant 
gesubsidieerd worden, zodat de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk 
blijven. Het project richt zich juist op die senioren van 50 jaar en ouder, die 

nog met enige regelmaat als automobilist deelnemen aan het verkeer. Het 
project stelt de oudere automobilist in de gelegenheid om te ervaren hoe het 

gesteld is met zijn of haar rijvaardigheid en kan deskundig advies inwinnen. 
Bij deelname loopt het ooit behaalde rijbewijs geen gevaar. Kortom, een 
leuke kans voor senioren om hun rijvaardigheid op te frissen. Het BROEM 

programma omvat twee dagdelen in het zalencentrum Concordia te 
Vierlingsbeek. De theorieochtend is op 18 november. Dan komen 

verkeersregels en situaties aan de orde. Op 25 november volgt het theorie-
examen. Plus een stukje praktijk; een autorit van drie kwartier, samen met 
een ritadviseur. Ook is er gelegenheid op die dag ogen en oren te laten 

controleren. De aanwezige  bewegingstherapeut verzorgt een reactietest.  
Aan het BROEM project kunnen maximaal 60 personen deelnemen. Na 
aanmelding ontvangt men een inschrijfformulier. De deelnemers betalen een 

eigen bijdrage van 15 euro. Inschrijven en informatie bij Jan Spee, 
jan.spee@ziggo.nl of via 06-18561360. Inschrijven mogelijk tot 3 oktober 

mailto:jan.spee@ziggo.nl
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K. B. O.     Vortum-Mullem                                  
                                                          St. Hubertusstraat 9 

                                                                      Tel : 0485-575818                                                         

                                                                                                            

 

 

        Uitnodiging : 

 

 

 

  

       Op vrijdag 24  oktober 2014 houden we onze. 

 

             DAG VAN  DE  OUDEREN 

 
      In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem 

      Aanvang : 14.00 uur. 

 

 

      Programma 

 

     Opening door de voorzitter. 

 

     Koffie met gebak . 

 

     Dhr.  Jan Nillissen  verzorgd een lezing over de Maasheggen                                

     op een amusante manier en met behulp van beeldmateriaal kan hij  

     de mensen uren geboeid houden . 

 

     Optreden van : van het Visserskoor  uit Beers 

 

     Onder de pauze word een drankje aangeboden . 

 

17.0 uur  afsluiting door de voorzitter . 

 

      Deze middag is kosteloos toegankelijk voor alle ouderen . 

 

                                               Bestuur K.B.O. afd. Vortum-Mullem 



5 

 

 
31e UNICEFLOOP in Overloon  

 
Op zondag 28 september aanstaande wordt de 31e 
UNICEFLOOP bij en in de mooie bossen van Overloon 

gehouden.  
 
In de week voorafgaand aan de loop bezoeken UNICEF-

voorlichters de basisscholen in de regio. 
Daar wordt de kinderen verteld over het werk van UNICEF, kinderrechten en 

het thema van de loop. 
Dit is, net als vorig jaar, de campagne ‘We gaan voor nul’  tegen 
kindersterfte. Daarin wordt dit jaar extra aandacht gevraagd voor schoon 

drinkwater en hygiëne. 
 
In het weekend van 19 tm 21 september kan er gesponsord worden. 

 
De start van de UNICEFloop op zondag 28 september is bij Sporthal 

Raaijhal, Raaijweg 15-17 te Overloon. Het inschrijfgeld bedraagt 2 Euro. De 
route is ca. 6 km lang.  
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Passe Partout Filmcyclus 2014/2015 
 
Vier films over schuldgevoelens en 
vergeving. 
 

SWOGB, BiblioPlus, Radius Welzijn en OLC 
(Ouderen en Levensvragen Land van Cuijk) 

werken samen om u een filmreeks aan te bieden over onderlinge relaties 
tussen mensen en over wat zij in feite nog zoal met elkaar ‘te regelen’ 
hebben.  

 
De filmcyclus gaat over onderlinge relaties tussen mensen en over weer ‘in ’t 

reine komen’ met elkaar.  
Tussen: “Ik kan hem wel ‘vergeven’ ” en “Ik vergeef je” ligt een wereld van 
verschil. Ergens in die tussenruimte spelen de onderwepen van de films zich 

af. De films draaien in de theaterzaal van De Weijer in Boxmeer en starten 
om 10.00 u. Vanaf 9.30 uur staat er in de bibliotheek Boxmeer een kopje 
thee of koffie voor u klaar. Na afloop van de film kunt u, tijdens de 

gezamenlijke lunch, napraten over de film. De data: 10 oktober met 
Forgiveness, 14 november met Troubled water. En  9 januari 2015 met Le 

Fils en op 13 februari Trois mondes. 
Toegangsprijs per film inclusief lunch is € 11,00 en een passe-partout voor 4 
films bedraagt € 37,50. Voor meer informatie en het bestellen van 

toegangskaarten, bezoek de website www.biblioplus.nl. Kaarten zijn ook 
verkrijgbaar in alle bibliotheekvestigingen van BiblioPlus. U kunt ook een 

kaartje kopen voor aanvang van de voorstelling. In verband met de 
organisatie van de lunch wordt tijdige aanmelding op prijs gesteld.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.biblioplus.nl/
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Geachte inwoners van Vortum-Mullem 
 

In de avond/nacht van zaterdag 6 september naar zondag 7 september 

heeft/hebben zich een of meerdere personen toegang verschaft tot ons 
terrein(forelvisvijvers de uitkomst) en men vond het daarbij nodig  

om een ijzeren prullenbak in de vijver te gooien en meerdere stoelen ook 

moest een betonnen bloembak het ontgelden deze werd omver gegooid in de 
mixvijver. 

Vermoedelijk is men via de sluis aan de sint jansbeek het terrein op 
gekomen en via het maisveld achter Peters Pakhuus weer vertrokken of 

anders om. 

Indien u iets weet omtrend dit gebeuren dan zouden wij dit graag horen. 
telefoon nr. 572267 of 0614429188 

 

met vriendelijke groet 
forelvisvijvers de uitkomst 
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www.Vortum-Mullem.info 

 
Boxmeerse krant  

za 30-08-2014  

Beste inwoners van Vortum Mullem 

  

U zult afgelopen week ongetwijfeld de Boxmeerse krant hebben gemist, deze zat 

deze week niet in uw brievenbus, dit komt omdat wij  geen kranten hebben gekregen 

van Axender. Door een fout bij hun zijn kranten en folders niet geleverd, hiervoor 

onze excuses. We hopen dat aanstaande dinsdag alles weer normaal word afgeleverd 

en u uw krantje weer kunt lezen. 

  

Groet Bram Cremers 

 

Notulen dorpsraadbijeenkomst 1 september 2014  

ma 01-09-2014  

Dorpsraadvergadering 1 september 2014 

   

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Notulen 

De notulen van 7 juli 2014 worden goedgekeurd 

  

Werkgroepen aan het woord 

Wonen 

Week 38 starten de werkzaamheden weer aan de Luinbeekweg. Gestart wordt dan 

met de asbestsanering en daarna het bouwrijp maken en aanleg van de 

nutsvoorzieningen. Deze werkzaamheden moeten eind oktober/begin november zijn 

afgerond. De namen Bosch-akker en Molenhof zijn door de gemeente goedgekeurd. 

  

MFA 

Besprekingen met betrokken partijen lopen. Volgende vergadering een update. 

  

Benefietdag 

Voorbereidingen zijn in volle gang. Vergunning moet nog worden geregeld. Rondom 

de goederen- en dienstenveiling wordt de PR binnenkort opgestart. De dag is op 12 

oktober van 11.00 tot 18.00 uur 

  

Wandelen met SP-lid Mariëlla van Rijn 

Wilhelmien Roelofs en Petra Broeder hebben met Mariëlla door Vortum-Mullem 

gewandeld en haar zoveel mogelijk over het dorp verteld. Het verslag van de 

wandeling zal op de site worden geplaatst. 

  

Aankondigingsbeleid 

Het aankondigingsbeleid voor de gemeente Boxmeer is aangepast. Er zijn 51 borden 

opgehangen aan  lantaarnpalen voor commerciële reclame (via Jordans). Daarnaast 

kunnen er in Vortum-Mullem 4 plaatsen worden aangewezen waar vergunningsvrij 

borden mogen worden geplaatst door o.a. verenigingen. Voorstel is de volgende 

plaatsen: kruising Heiweg/Langstraat, Halteweg bij Theo Jacobs, 2x langs Provinciale 

weg. Frans Broeder stemt dit verder af met de gemeente. 

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

Er zijn door de commissie Welkom 2 welkomstpakketten uitgedeeld: 

Familie Achten (Provinciale weg) 

Guus van Bree en Birgitte Eickmans(St. Hubertusstraat) 

  

Kermis 

De voorbereidingen voor de kermis zijn in volle gang. Het programma is in grote 

lijnen hetzelfde als vorig jaar. De flyer met het definitieve programma volgt 

binnenkort. 

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

Vernielingen Sportveld en Kerkplein 

Op het sportveld en het kerkplein zijn vernielingen/schades aangericht. Van de 

vernielingen op het sportveld is aangifte gedaan bij de politie. De dorpsraad kan hier 

weinig aan doen. Verantwoording ligt in eerste instantie bij de ouders. 

  

AED bijeenkomsten 

Op 7 oktober, 21 oktober en 16 december staan de herhalingsbijeenkomsten voor de 

AED gepland. Als er nog iemand is die hier naar toe wil kan dit via Peter van Bree. 

  

Symposium “het dorp van de toekomst” 

Op 12-11-2014 is er een dag met als thema “het dorp van de toekomst”. De dag 

vindt plaats in Elsendorp. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden. 

Partneroverleg 

Op 15 oktober om 20.00 uur is het volgende partneroverleg. Peter van Bree en Frans 

Broeder gaan hier naar toe. 

  

Bijeenkomsten samenredzaamheid 

Er zijn verschillende bijeenkomsten rondom dit thema. Geïnteresseerden kunnen zich 

melden bij Peter van Bree 

  

Rondvraag 

Jacob vraagt of er samen met Groeningen nog iets geregeld is m.b.t. CPO. Peter van 

Bree gaat dit nog oppakken met de dorpsraad van Groeningen. 

  

Volgende vergadering is op 1 oktober om 20.30 uur bij Café Spoorzicht 

  

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering 

 

Gemeenteraadslid wandelt door Vortum-Mullem  

di 02-09-2014  

Wandeling met Mariella van Wijnen 

 

Mariella van Wijnen, raadslid namens SP, heeft alle Dorpsraden in de Gemeente 

benaderd om informeel door het dorp te wandelen. 

 

Ze wil op deze manier meer over de dorpen te weten komen. 

 

Namens onze Dorpsraad hebben Wilhelmien Roelofs en Petra Broeder de uitnodiging 

aanvaard en zijn, samen met Mariella van Wijnen, een rondje door Vortum-Mullem 

gelopen. 

 

Mariella van Wijnen heeft van deze wandeling een verslagje gemaakt wat U in de 

bijlage aantreft.  
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 Sp raadslid Mariëlla van Wijnen Heijs / dorpswandeling Vortum-Mullem 25 augustus 

2014  

 

 2e helft aug. 2014 heb ik Mariëlla van Wijnen Heijs een raadsleden wandeling gemaakt 

en gelopen met een commissie afgevaardigd door de dorpsraad van Vortum-Mullem.  

Dorpsraad werkt daar als volgt.  

Dorpsraad inventariseert wat men wil, vergadert 1x p mnd. Verwacht wordt dat van alle 

verenigingen / stichtingen minimaal 1 liefst 2 personen aanwezig zijn.  

Komt er een voorstel om iets te doen/ onderzoeken of wat dan ook, dan wordt er 

meteen gevraagd wie er in een commissie wil om het uit te voeren. Is hiertoe niemand 

bereid, dan wordt er niets mee gedaan. Info van de dorpsraad is te vinden via 

www.doravortummullem.nl  

Voor de dorpswandeling hebben zich op deze manier Willemien Roelofs ……….. [verplk. 

Maaszkh. Kd. afdeling] en Petra Broeder Keijzers …..[thuiszorgmedewerkster Proteion 

Venray] beschikbaar gesteld.  

Het was een constructief gesprek wat we al lopende voerden. Vortum-Mullem voelt als 

een warm bad, er heerst mijn inziens een sterke saamhorigheid binnen het dorp.  

Onderstaande informatie heb ik van hen gekregen en ik heb dingen bezichtigd waar ik 

tot op heden nog niet van gehoord of gezien had. Kortom het was een boeiende 

wandeling die me vele inzichten in het dorp Vortum-Mullem heeft gegeven.  

Zorgen vanuit de Vortum-Mullemse samenleving zijn:  

m.b.t. bouw zijn er is in 15 tot 20 jaar maar enkele woning bijgebouwd. Men maakt zich 

zorgen dat het dorp vergrijsd, jongeren kunnen niet aan een betaalbare woning komen 

en trekken weg.  

Tevens loopt het leerlingental achteruit [ nu ongeveer 70 leerlingen] van de in Vortum-

Mullem gevestigde lagere school.  

Er zijn als ik op internet kijk meer dan 50 bedrijven en bedrijfjes gevestigd.  

In de kom van Vortum-Mullem ben ik gewezen op Peters landbouw mechanisatiebedrijf 

die midden in het dorp zit, op een Magma dieet centrum, een bewindvoerders kantoor, 

en nog enkele die ik helaas vergeten ben.  

Bouwplan Mullemsche brink aan de Luinbeekweg ligt alweer lang stil. In voortraject is 

door de bouwer 1 x per week een spreekuur op locatie geweest in de keet [staat er nog]  

Bij vooronderzoek geen asbest in de grond , bij start werkzaamheden wel asbest 

gevonden, nu in afwachting van o. zoek ligt alles stil.  

Bouwgrond is onvoldoende tot niet afgezet , kinderen en jeugd kunnen zo het terrein op 

,en er staat geen waarschuwingsbord i.v.m. vervuilde grond bij de toegang.  

Bouwplan plan v/d Bosch vroeger perceel boer v/d Bosch, ook hier heeft men al lang 

niets meer van gehoord.  

De paar seniorenwoningen die in het verleden gebouwd zijn worden nu door een 

andere doelgroep bewoond/gehuurd.  

Woning Blackbird een bijzonder gebouw met een aparte uitstraling alwaar een bed en 

Breakfast moet komen[ bouw is bezig] is men nieuwsgierig hoe het er van binnen en van 

buiten uiteindelijk uit gaat zien.  

Lagere school Werkt met clusterklassen, leerlingen werken ieder op eigen niveau. I-

pads worden gebruikt. De instructies zijn in de ochtenden, ’s middags wordt er dan 

gewerkt, en de leerkracht kan meekijken via de IT in de I-pad van de leerlingen.  

Vortum-Mullem heeft een dorps huis en een schitterend jeugd huis Het jeugdhuis en 

gemeenschapshuis moeten verkocht/opgeheven worden omdat anders het MFC in de 

kerk niet haalbaar is.  

De besturen van beide accommodaties staan wel open voor het MFC. Toch maakt men 

zich wel zorgen hoe een en ander zal gaan verlopen in de toekomst.  

Verder heb ik genoten van het Laarzenpad, de visvijver [Forellen], het 

hondenclubterrein, en nog een groot trapveld wat bij de hondenclub ligt, Het O.N.I. 

hier regelmatig wedstrijden.  
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En als allerlaatste 12 oktober 2014 is er een diensten en goederen veiling t.b.v. een 

Afrikaans doel, hier kan iedereen nog een dienst of een voorwerp om te veilen voor 

aanmelden via de dorpsraad. 
 

Kermis 2014  

wo 03-09-2014  
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Nu aanmelden Rabobank  

do 11-09-2014  

Beste mensen 

Afgelopen week hebben degene die lid zijn van de Rabobank een uitnodiging 

gekregen voor de ledenvergadering. 

we hopen dat u gaat zie hier onder waarom. 

 

Vortums en Sambeeks toneel ook wel V.E.S.T. genoemd is genomineerd voor 

maatschappelijk betrokkenheid van de Rabobank. 

Wij willen heel graag een verplaatsbaar decor omdat we op verschillende locaties 

spelen. Ook voor het Tiepies Toneel zou dat heel makkelijk zijn. 

De Rabobank gaat ons hier in ondersteunen maar eerst moeten we op donderdag 2 

oktober ons idee presenteren op de ledenvergadering in Overloon. 

Er zijn meerdere verenigingen die komen met hun aanvraag. Alle leden die dan 

aanwezig zijn mogen dan stemmen op de beste presentatie. Uit die stemming wordt 

bepaald hoeveel geld die vereniging krijgt. 

Wij hopen dat alle mensen die lid zijn van de Rabobank van Vierlingsbeek/Overloon . 

komen stemmen. Ben je nog geen lid en wil je graag stemmen op ons en van de 

voordelen van de bank genieten, 

word dan snel gratis lid. 

ieder lid krijgt een uitnodiging van de bank en je kan je dan opgeven en mag je 

stemmen. 

Hopelijk willen jullie ons ondersteunen. 

Groetjes V.E.S.T. 

 

 

                                                                                  Vortum-Mullem, 18 sep 

2014 

 

Beste dorpsgenoten, familie en vrienden,                

 

Langs deze weg wil ik iedereen die lid is van de “Rabobank “ oproepen om naar de 

ledenvergadering te gaan op 02 okt 2014 in Overloon. 

Ten eerste is onze plaatselijke toneelvereniging voorgedragen om mee te dingen 

naar een prijs voor het “ Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid ” en hoe meer 

stemmen zij vergaren, des te beter ze zullen eindigen. 

Verder is het zo, dat ons huidige ledenraadslid Peter Stevens de ledenraad gaat 

verlaten, omdat hij zijn termijn van 8 jaar erop heeft zitten. 

Het is voor elk dorp belangrijk dat er iemand zitting heeft in de ledenraad. Ik heb 

tijdens voorgaande vergaderingen al aan gegeven dat ik belangstelling heb om bij de 

ledenraad te gaan.  Peter Stevens en Govert Ketelaars ( Groeningen ) hebben mij 

gevraagd of ik mezelf verkiesbaar wilde stellen. 

Bij deze wil ik dan niet alleen nu om jullie stem vragen, maar ook uitleggen dat 

wanneer er in de komende jaren gekozen moet worden voor deelneming aan het 

Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid het een grote pre is als er een dorpsgenoot in 

de ledenraad zit. Denk hierbij aan:  de carnavals vereniging met nieuwe pakken, de 

jeugdvereniging met rolluiken, de KBO met de Jeu de Boules baan en nu de 

toneelvereniging “ VEST ” voor een mobiel decor…. 

Ook wil ik het belang onderstrepen dat er iemand met een agrarische achtergrond in 

de ledenraad actief blijft. 

Het is een kleine moeite die veel bijdraagt aan de leefbaarheid van een dorp! 

Dus meld je aan of machtig een ander lid, en stem op 02 okt bij de 

ledenraadvergadering op de Toneelvereniging en op Erik Deenen. 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Groet,  

Erik Deenen.  
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70 jaar Vrijheid  

za 13-09-2014  

 

70 jaar Vrijheid 

  

                       Wat gebeurt er in Vierlingsbeek ? 

  

Ter gelegenheid hiervan verschijnt op Zaterdag 27 september het boek: Verboden 

Gebied. 

Belevenissen in en rond de 2e wereldoorlog, verteld door dorpsgenoten uit 

Vierlingsbeek, Groeningen, Vortum-Mullem, Overloon, Maashees, Holthees. 

  

Talloze fragmenten uit interviews, dagboeken en verslagen nemen de lezer mee naar 

de 

tijd van gruwelijkheden en chaos.  In september 1944 brak de hel in de Maasdorpen 

pas 

goed los.  Toen werden Vierlingsbeek, Groeningen,  Vortum-Mullem, Overloon, 

Maashees en Holthees tot Verboden Gebied verklaard. Alle inwoners moesten 

evacueren, want plotseling 

woonden ze in het frontgebied. Te voet vertrokken ze. 

De ontredderde en ronddolende bevolking stond maandenlang bloot aan 

bombardementen, 

razzia’s, arrestaties en beschietingen. Toen de mensen eindelijk naar huis mochten, 

was hun vertrouwde omgeving totaal verwoest en leeggeroofd. Onbekend was toen 

nog het lot van de vele gearresteerden en pas in Augustus 1945 keerde  de laatste 

overlevende van de oorlog naar huis. 

  

Dit is het verhaal van deze streek, zoals het nooit eerder beschreven is. 

  

De presentatie en aansluitende boekverkoop is op 27 september van 15.00-17.00 

uur in Bibliobeek. U bent van harte welkom ! 

Tevens wordt er een tentoonstelling over de tweede wereldoorlog geopend in 

Bibliobeek met vele foto’s van Stichting De Oude Schoenendoos en materiaal uit het 

oorlogsmuseum van Tonnie Ebben. 

Deze tentoonstelling is dagelijks te bezoeken tijdens de openingsuren van Bibliobeek 

vanaf 27 september 2014 tot  31 maart 2015. 

  

  

“Verboden Gebied” werd geschreven door Monique van der Zanden in opdracht van 

Stichting De Oude Schoenendoos. Het boek kost 9,- euro. 

U kunt het boek nu al bestellen door 9,- euro over te maken aan Stichting De Oude 

Schoenendoos, Rek.nr NL35RABO015.432.43.88 onder vermelding van Verboden 

Gebied en uw naam en adres. 

Het boek wordt dan medio oktober 2014 thuis bezorgd. 

Verder is het boek vanaf 27 september bij de Plus supermarkten Vierlingsbeek en 

Overloon te koop. 

  

Namens de werkgroep “Verboden Gebied”, Jan Hendriks, Lucy Kusters, Piet Marcellis 

en Jolande Verbeeten. 
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Benefietdag op 12 oktober 2014  

wo 17-09-2014  

 

 

  

 Beste kinderen en ouders. 

 

Zoals jullie weten is er op 12 oktober een Benefietdag 

voor de kinderen in Kenia. 

Vomuzi heeft de basisschool benaderd om enkele 

liedjes met ons te zingen op deze Benefietdag. 

Het wordt een schoolgebeuren, dat betekent dat we 

onder schooltijd gaan oefenen en dat alle kinderen mee gaan doen. 

  

Nu kan ik mij voorstellen dat er kinderen zijn die niet in Vortum-Mullem op school 

zitten 

maar die wel graag mee willen doen. 

Laat het mij weten dan krijg je de muziek opgestuurd en kun je thuis met je ouders 

oefenen 

en kun je op 12 oktober toch meezingen. 

  

Wat en hoe laat krijg je te zijner tijd wel te horen maar houd deze dag wel vrij, 

want de kinderen hebben meerdere optredens. 

  

Het gaat heel leuk worden met veel activiteiten en optredens dus je hoeft je niet te 

vervelen. 

  

Mijn mailadres is     petrabroeder@home.nl 

  

Groet namens Vomuzi Petra Broeder 

 

 
 
 

Jeugdcarnaval 2015!  

do 18-09-2014  

 

Hallo Plekkers en Plekkerinnekes, 

  

Wij, de jeugdcommissie van cv de plekkers, zijn alweer begonnen 

met het organiseren van de jeugdcarnaval. 

  

Graag zouden wij willen weten of er jongens en meisjes zijn die hier niet op 

de basisschool zitten, 

maar wel in gr. 7 of gr. 8 zitten en die graag bij de jeugdraad willen. 

Laat je ouders vóór as vrijdag 26 september mailen naar: 

p.dinnesen@planet.nl 

  

  

Met vriendelijk groet de jeugdcie. 

 

 

 

 
 

 

mailto:petrabroeder@home.nl
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Hervatting werkzaamheden  

do 18-09-2014  

 

Bouwrijp maken plan Luinbeekweg te Vortum-Mullem 

 

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen over de hervatting van de 

werkzaamheden m.b.t. het bouwrijp maken van het plan Luinbeekweg in Vortum-Mullem. 

Nadat het werk enige tijd heeft stil gelegen, gaan wij komende maandag 15 september weer 

beginnen. 

 

Werkzaamheden Om uw geheugen wellicht weer even op te frissen, treft u hieronder een korte 

omschrijving van de werkzaamheden die wij de komende periode gaan uitvoeren. 

 

1. Grondwerk. Nadat het terrein gemaaid is worden de grondwerkzaamheden hervat. 

 

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 werkzaamheden De hervatting van de werkzaamheden start op maandag 15 

september. Vervolgens is het de bedoeling dat de werkzaamheden in week 45 zijn afgerond. 

 

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

volgende manier bereiken: 

 

? Inloopuur: Vanaf 18 september is er weer wekelijks op donderdag van 16:00 tot 17:00 een 

inloopuur in de keet van de liemers wegenbouw. Deze keet kunt u vinden 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 uw 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. 

 

Wij vertrouwen op een prettige uitvoering van de werkzaamheden en een mooi eindresultaat  

 

 
 
70 jaar vrijheid  

do 18-09-2014  

Graag maken wij u attent op een activiteit welke wordt georganiseerd door de Historische 

Vereniging Nepomuk Boxmeer, in het kader van "Boxmeer, 70 jaar leven in vrijheid" . 

 

 Volgende week vrijdag 26 september, tussen 11 en 12 uur, zal het exact 70 jaar geleden zijn 

dat Boxmeer werd bevrijd. 

 

Op die historische dag organiseren wij vanaf 20.00 uur een activiteit in de Foyer van Riche, 

waarbij we aan de hand van drie getuigenverslagen een persoonlijk en indringend beeld 

scheppen van de maanden september-oktober 1944. De periode dat Boxmeer in de frontlinie 

kwam te liggen en de inwoners werden ooverrompeld door het daarop volgende 

oorlogsgeweld. 
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De getuigenissen zijn: 

 

> aan de hand van originele dagboekfragmenten van Boxmerenaar Bergmann, manufacturier 

aan het Wilhelminaplein, wordt een beeld geschetst van die angstige periode, dit ondersteunen 

wij met foto-materiaal dat deels nog niet eerder is gepubliceerd. 

 

> Vervolgens zal zijn neef Coen Bergmann zijn persoonlijke relaas delen met het publiek, hij 

beleefde als 5-jarige jongen ondermeer de verwoesting van de toren van de Petruskerk. 

 

> na de pauze staat een bijzondere film uit 1995 centraal, waarin Pater Redemptus vertelt hoe 

hij persoonlijk en van zeer nabij de verwoesting van de kerk ervaren heeft. 

 

 Door de persoonlijke getuigenissen blijft de oorlog geen geschiedkundig gegeven, maar wordt 

een indringende persoonlijke belevenis. 

 

 Wij willen u van harte opmerkzaam maken op deze activiteit. Daarvoor verwijzen wij u naar 

de bijlage. Voor nadere toelichting kunt u met ondergetekende contact opnemen. 

 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer 

 

Dick Jetten  

 

 

 

 
 
Rouwe start presenteert...  

za 20-09-2014  

 
Rouwe start presenteert... 

Een filmmarathon of een game marathon. 

Lees de flyer en geef je op! 

 

Tot 3 oktober! 

Het R.S. team!  
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Programma Benefietdag Vortum-Mullem bekend!  

ma 22-09-2014  

Op zondag 12 oktober vindt vanaf 10:30 de Benefietdag van Stichting Furaha plaats 

in Vortum-Mullem. Furaha wil tijdens deze dag zo veel mogelijk geld inzamelen voor 
de weeskinderen van het Furaha Centre in Homa Bay, Kenia. 
 

 

 

Het belooft een dag te worden met feestelijke activiteiten in het teken van Kenia en 
het Furaha Centre. Zelfs de weeskinderen leveren een bijdrage en zijn er een beetje 
bij via een live verbinding. Steun Furaha en kom langs op het kerkplein in Vortum-

Mullem. 
 
Het verdere programma vind je op de site van Furaha: 

http://www.furaha.nl/blog/programma-benefietdag-vortum-mullem-bekend 

 

http://www.furaha.nl/blog/programma-benefietdag-vortum-mullem-bekend


19 

 

 
 
 
 
 
 
 



20 

 

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  
 

28 september  Unicefloop   

9 oktober   samen koken 
12 Oktober   benefietdag thema Afrika  
23 oktober   samen koken                             

24 Oktober           Dag van de ouderen   
  6 november  samen koken          

14 November        Kienen 
18 november  Broem opfriscursus           
20 november  samen koken 

25 november  Broem opfriscursus 
  4 december  samen koken 
18 december  samen koken                         

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. 

 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

