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De redactie wenst u een goed en gezond 2015 toe! 
 

 Januari 2015 

www.Vortum-Mullem.info 
De website door en voor Vortum-Mullem 

 

Nieuw E-mail adres dorpsblad: redactie@vortum-mullem.info 

Kopij inleveren vóór  de  22 e van de maand. 

 
 

Jaargang…..  33 

Nummer ….. 01 
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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 Januari 
 
 

Zondag 11 jan.      10.30 uur  gezamenlijke nieuwjaarsviering  

in de  basiliek te Boxmeer  daarna 

nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis te 

Boxmeer. 

 

Zondag  25 jan.        9.00 uur   Wilie en Sjef van Hout                           

                                   

 

Vieringen in feb.       Zondag 8 febr. en zondag 22 en febr.  9.00uur. 

                                  Zondag 15 febr. 10.00 uur carnavalsviering 
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70 Jaren leven in vrijheid. 
 

 

 

 

Onder dit motto wordt in de verschillende kerkdorpen van de Gemeente Boxmeer de 

bevrijding herdacht en gevierd.  De Gemeente Boxmeer heeft daartoe de stichting BING in 

de arm genomen om de verschillende evenementen waar nodig te ondersteunen met adviezen. 

De stichting BING coördineert verder alle activiteiten die in dit kader worden gehouden 

vanaf het najaar tot en met de grote finale, die op 5 mei plaatsvindt in Overloon. 

 In Vortum Mullem heeft zich een werkgroep geformeerd bestaande uit de volgende 

personen: Hennie de Haas, Joke de  Haas-Leenders, Toon Gerrits en Peter Ebben. 

 

Deze groep is vanaf het voorjaar bezig en heeft het programma in grote lijnen op papier 

staan. Informatie over de inhoud van het programma ontvangt u in een volgend bulletin. 

Zeker is de datum: 19 april 2015. Vergeet niet deze datum alvast in uw agenda te noteren!! 

Werkgroep Vortum Mullem 
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Hallo Ouders 

 

Kinderen zittend in groep 4 en allen die in aanmerking komen voor de 1ste communie, 

kunnen zich voor 

30 December 2014 opgeven bij: 

 

Jolanda Brienen 

Provincialeweg 11 

5827 AA Vortum-Mullem 

j.j.brienen@home.nl 

 

 

OPGAVE VOOR EERSTE COMMUNIE 2015 
(Pinksteren) 

 
Naam communicant: ………………………………………………………… 
 
E-mail adres : …………………………………………………………….. 
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KBO  afdeling Vortum Mullem 

 
 

Beste mensen op de eerste plaats een gezond en gelukkig 2015 , er staat dit jaar veel te 

gebeuren in de zorg en de bijdrage in het kader van de WMO .  Diverse mensen hebben al 

een ambtenaar of van de wijkverpleegkundige op bezoek gehad en de bezuinigen  als die van 

toepassing zijn  al  zijn doorgevoerd . Hoe het een en ander in de praktijk gaat werken zal in 

de loop van het jaar duidelijk worden maar we moeten het ook weer niet al te donker in zien . 

 

De jaarvergadering zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 6 maart noteer deze datum in 

U agenda , de jaarplanner kan ik nog niet maken daar ik zit te wachten op de datums van 

andere afdelingen . Deze krijgt u in de loop van de maand in de bus . 

 

De wekelijkse activiteiten gaan op de normale tijdstippen door het jeu de boulen bij droog 

weer . 

 

Met 65 PLUS aan tafel 

16 Januari gaan weer gezellig en lekker eten aanvang 16.00 uur . 

 

 

 

 

Vanaf donderdag  8 januari start er een beweeggroep voor 

minder mobiele senioren in het Joffershof te Vierlingsbeek. 

Specifiek voor deelnemers, die wel willen gymen, maar dan 

aangepast aan hun niveau. 

De les richt zich vooral op conditie en onderhouden van dagelijkse bewegingsvaardigheden, 

maar ook op o.a. reactievermogen en coördinatie. Daarbij is plezier in bewegen 

natuurlijkbelangrijk. 

Naar behoefte kan men met een gedeelte of de hele les op de stoel meedoen. 

U bent vanaf 10.30 u. welkom voor een kop koffie. Om 11 uur begint de gym. 

Deze activiteit wordt georganiseerd door SWOGB, in samenwerking met de KBO 

Vierlingsbeek. 

Lijkt het u wel wat of heeft u  nog vragen, kom dan eerst op de koffie en doe gratis mee aan 

een proefles. 

Of neem contact  op met Wilma Van Boekel, telefoon 0478-631839 

 
 
 

Vrijwilligers gezocht voor de Aanwezigheidshulp! 
 
Ouderenwerkers Jacqueline Cremers en Silvia Beuving van 
welzijnsorganisatie Radius, zijn nauw betrokken bij de 
Stichtingen Welzijn Ouderen in respectievelijk Boxmeer 
(SWOGB) en Cuijk (SWOC) bij de uitvoering van hun diensten. 
Onder andere ondersteunen zij de Aanwezigheidshulp.  
 
Silvia Beuving en Jacqueline Cremers 
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Op dit moment komen zij veel bij ouderen over de vloer en uit deze bezoeken komt vaak 
naar voren dat er behoefte is aan een vrijwilliger (een ‘maatje’) die bijvoorbeeld gezellig bij 
hen op de koffie komt, even samen met de oudere gaat wandelen of op een terrasje gezellig 
een kopje koffie of thee drinkt. De vrijwilligers van de Aanwezigheidshulp verrichten geen 
huishoudelijke, verzorgende of verpleegkundige taken. 
De afgelopen weken zijn er wederom een aantal vrijwilligers gekoppeld aan ouderen en het 
is mooi om te zien hoe men geniet van deze contacten! Het gaat hierbij om even op de koffie 
komen, samen buiten wandelen, puzzelen of naar de markt gaan. Ogenschijnlijk simpele 
dingen, maar voor vele ouderen iets om echt naar uit te kijken. 
Een dame vertelde: “ik zag dagenlang niemand en zat uit het raam te kijken of er iemand 
langsliep die even bij mij binnen wilde komen, maar dat gebeurde niet. Nu komt er elke week 
een vrijwilliger bij mij langs en daar geniet ik de hele week van tot zij weer komt!” 
Ook kan een mantelzorger door de bezoeken van een vrijwilliger even iets anders doen en 
kan daardoor weer nieuwe energie opdoen om de zorgtaken aan te kunnen. De vrijwilliger 
van de Aanwezigheidshulp kan dus een grote bijdrage leveren aan het welzijn van een 
kwetsbare burger die nog zelfstandig thuis woont en zijn of haar familie! 
De vrijwilligers krijgen ondersteuning van de beroepskrachten en ontmoeten een paar keer 
per jaar de andere vrijwilligers van de Aanwezigheidshulp om ervaringen uit te wisselen. 
Daarnaast wordt ook deskundigheidsbevordering aangeboden. 
Kortom: een dankbare taak waar u als vrijwilliger ook voldoening uit kan halen. 
Omdat er op dit moment veel aanvragen voor de Aanwezigheidshulp bij ons binnenkomen, 
zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Bent u in de leeftijd vanaf 18 jaar, heeft u affiniteit met ouderen, heeft u een ochtend of een 
middag in de week tijd en interesse in deze klus, dan kunt u contact opnemen met 
Jacqueline Cremers (Boxmeer) of Silvia Beuving (Cuijk) voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. Telefoonnummer: 0485-574440 of jacquelinecremers@radius-lvc.nl 
of  silviabeuving@radius-lvc.nl.  

 

 
Herdertjesdag bij De Wereldboom! 

 
Vlak voor de kerst, op zondag 21 december, is het weer Herdertjesdag bij De Wereldboom: een 

bruisende, sfeervolle gezinsmiddag met schapen en fantasievolle ‘herdersactiviteiten’. Iedereen 

is welkom in en om De Schutkooi in Vortum-Mullem van 14.00 tot 17.00 uur. 

 

Wat doen herders uit verhalen zoal? Met hun schapen op stap, een appel poffen in het kampvuur en 

een (kerst-)fakkel maken bijvoorbeeld. Bezoekende ‘herders’ kunnen daarnaast ook speculaas uit de 

plank bakken en een ‘glas-in-lood’-lampje maken met een randje glinsterende, zelf gevilte ijspegels. 

En dit jaar is er een geheimzinnig, donker nachtbos waarin je geritsel van dieren hoort, het geroep van 

een uil en de tonen van een fluit… Samen met de herder zoek je een weg naar de ster, die in de verte 

schittert. 

Voor een aantal activiteiten wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd. Die betaal je door middel 

van een aftekenkaart, te koop bij de informatiestand in De Schutkooi. Let op: geen PIN aanwezig! 

 

Samen op avontuur 

De Wereldboom is een initiatief van kinderboekenschrijfster Monique van der Zanden, die dit najaar 

enige bekendheid in de regio verworven heeft met haar vlot geschreven boek voor volwassenen: 

‘Verboden Gebied’. 

Kinderen en hun wereld gaan haar en haar man Frank erg aan het hart. De Wereldboom bloeit zonder 

sponsoring of subsidies. Om de drempel laag te houden, werken Monique en Frank als vrijwilligers in 

hun eigen bedrijf, zodat elk kind met De Wereldboom ‘op avontuur’ kan. Alle inkomsten worden 

opnieuw geïnvesteerd. Iedere bezoeker maakt het zo al spelend financieel mede mogelijk om kinderen 

de ruimte te geven voor creativiteit, fantasie en natuur: voor een ontdekkingsreis naar zichzelf!  

 

Meer informatie: www.dewereldboom.nl 

mailto:jacquelinecremers@radius-lvc.nl
mailto:silviabeuving@radius-lvc.nl
http://www.dewereldboom.nl/
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www.Vortum-Mullem.info 
Vomuzi kerststerren en appels  

wo 26-11-2014  

 

 

 

 

Prinsreceptie Prins Roel en Prinses Marian bij de Streupers!  

zo 30-11-2014  

Prinsreceptie Prins Roel en Prinses Marian bij de Streupers! 

Zondag 14 december van 12.00u tot 16.00u in Partycentrum d'n Eik.  

http://www.vortum-mullem.info/
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Toneel Vortum en Sambeek  

do 04-12-2014  

Hot News 

Op 11-12-19april 2015 gaan we voor u allemaal,weer de planken op. 

We spelen dan ons nieuwe toneelstuk "Een miljonair in huis"!!! 

Het is een klucht dus er mag weer gelachen worden en wie doet dat niet als er miljoenen worden 

verdeeld. 

Dus denk er aan, want de hoofdprijs gaat geheid vallen. 

We zullen u op de hoogte houden via Facebook, dorpsblad en onze website www.vest-toneel. 

groetjes Vortums en Sambeeks toneel. 

 
 

Beste hondenbezitters  

vr 05-12-2014  

Beste hondenliefhebbers 

 

Het is eigenlijk te gek voor woorden maar het lijkt dat iemand in Vortum Mullem een 

hekel heeft aan kinderen.  

Over een periode van een paar maanden zijn er verschillende keren flinke hondendrollen 

aangetroffen in het speeltuintje tegenover Jan van den Bosch. 

De drollen liggen zelfs in het zand. 

Er blijkt iemand te zijn die er plezier aan heeft om zijn honden uit te laten in het 

speeltuintje.  

Zoals U plezier hebt van uw huisdier, zo willen de kinderen plezier beleven van de 

speeltoestellen. 

In een dorp als Vortum-Mullem is er plek genoeg om uw hond uit te laten, zonder dat er 

andere last van hebben. 

Lijn uw hond aan als u op weg bent naar zo'n plek en laat uw hond pas los als u er bent. 

Wettelijk gezien is dat ook uw plicht, zoals u ook verplicht bent om de uitwerpselen in 

een zakje mee naar huis te nemen. 

Gun ook onze kinderen hun plezier. Het speeltuintje is geen hondenuitlaatplek. 

 

Dorpsraad zorgt voor kerstverlichting in Vortum-Mullem  

za 06-12-2014  

 

 

Nadat afgelopen week de bekende verlichting met VM weer is opgehangen is ook 

vandaag het kerkplein 

voorzien van nieuwe 

kerstverlichting.  
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Carnaval  
za 06-12-2014  

                                                                 
 

    Beste inwoners van Vortum-Mullem. 
 

 

Zoals jullie weten hebben we 

een nieuwe Prins 

in ons dorp. 
 

Prins Lino 1 

                                                                     
  Nu lijkt het Vomuzi leuk om samen met zo veel mogelijk onderdanen van  Prins Lino 1  de 

carnavalsmis te zingen. 

Je hoeft geen zangtalent te zijn als je maar enthousiast bent. 

Onze repetitieavond is op maandag van 20:00 uur tot 21:30 uur 

in Ut Benkské. 

We starten op 12 januari 2015. 

Als je interesse hebt geef je dan op vóór 15 december. 

Wij hopen dat er veel reacties komen want wat is er nu leuker dan samen zingen! 

O ja, je kunt je opgeven bij            petrabroeder@home.nl . 

   

Ook komen we 13 december bij U aan de deur 

voor onze jaarlijkse actie. 

We hebben weer prachtige kerststerren en heerlijke appels. 

Rond 11:00 uur kunt U ons verwachten. 

  

 Dus kom met ons zingen voor onze Prins Lino 1 op 12 januari 

en koop appels en kerststerren op 13 december. 

   

Groet Vomuzi.  

 

Dorpsraadvergadering 8 december 2014  

ma 08-12-2014  

Notulen vergadering: 

   

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Notulen 

De notulen van 11 november 2014 worden goedgekeurd 

  

Voorstelrondje van het college van B&W 

Willem van de Rijdt: Coördinator wijks- en dorpsraden 

Harry van de Loo: Gemeentesecretaris 

Erik Ronnes: Wethouder 

Willy Hendriks: Wethouder 

Jeu Verstraaten (verhinderd): Wethouder 

Karel van Soest: Burgemeester 

  

College van B&W aan het woord 

De burgemeester legt uit hoe het college van B&W tot stand komt. Na de verkiezingen gaan de 

grootste partijen inventariseren welke combinaties mogelijk zijn. Vanwege spanningen tussen SP en 

CDA zijn deze partijen niet samen gegaan en heeft het CDA een meerderheid weten te behalen met 

hulp van enkele kleinere partijen. De plannen van het college voor de komende jaren zijn: 

mailto:petrabroeder@home.nl
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Voldoende woningen met name voor jongeren en ouderen. Er kan in 2015 in Vortum-Mullem 

gebouwd worden op 2 locaties. Er is meer aanbod dan vraag, maar er is inmiddels interesse voor 

enkele kavels. De vraag komt of de gemeente wil bijdragen in de kosten voor PR rondom het 

bouwen. Wethouder Ronnes doet hierover geen concrete toezeggingen, maar is bereid om mee te 

denken als er goede initiatieven komen vanuit het dorp. De gemeente vind het heel belangrijk dat 

het dorp zelf actief promotie voert en met name de positieve punten vanuit het dorp benoemt; 

 

Creëren van voldoende werkgelegenheid in de regio; 

 

In standhouden van de detailhandel; 

 

Ruimer omgaan met de bestemming van het buitengebied; 

 

Stimuleren van recreatie en toerisme; 

 

Leefbaarheid in de kleinere kernen (jeugd- en ouderenzorg, onderwijs, MFA etc.); 

 

Uitvoeren van de taken vanuit de WMO in samenwerking met mensen uit de diverse kernen. 

Wethouder Hendriks geeft een uitgebreide toelichting wat de gevolgen zijn nu de taken van de 

overheid zijn overgeheveld naar de gemeente. Er zal in elk geval steeds meer een beroep worden 

gedaan op familie, vrienden, kennissen en vrijwilligers; 

 

Onderhoud van wegen. Hier kan niet concreet worden gezegd wat er op korte termijn voor Vortum-

Mullem gepland staat. Dit wordt van jaar tot jaar bekeken en afhankelijk van de staat wordt 

prioriteit bepaald; 

 

Kermis. Voor de kleine kernen is een gezamenlijke aanbesteding gedaan bij verschillende 

kermisexploitanten. De gemeente staat garant voor een kermis in de kleine kernen; 

   

Rondvraag 

De vragen zijn verwerkt in de bovenstaande punten. De voorzitter bedankt het college van B&W 

voor hun inbreng tijdens de bijeenkomst. 

  

De familie Wittenberg op Akkervoortweg 26 heeft een welkomstpakket onvangen. 

  

Wilhelmien meldt dat de bouwactiviteiten in Kenia voorspoedig verlopen. 

  

Sluiting 

Volgende vergadering is de nieuwjaarsreceptie op 5 januari om 20.30 uur bij Café Spoorzicht. Peter 

bedankt iedereen en sluit de vergadering 

 

PS-Straat zingt carnvalsschlager seizoen 2015  

ma 15-12-2014  

PS-Straat zingt carnvalsschlager seizoen 2015. 

 

Afgelopen zaterdag was weer de jaarlijkse liedjesavond van CV de Plekkers. Tijdens deze avond 

is bekend geworden wie de carnavalsschlager van het seizoen 2015 gaat zingen. In een gezellig 

gevuld Gemeenschapshuus was de spanning te snijden. Wie zou de opvolger worden van 

VGTumult? Na een spannende strijd en nieuwe jurering werd bekend dat VGTumult en de 

NieuweVrienden.nl met 31 punten de 2e plaats deelden. En met 33 punten werd tot winnaar 

gekozen de PS-Straat met het nummer Salsa Del Plekkers . 

 

De foto’s van deze geslaagde avond staan in het fotoalbum van www.vortum-mullem.info  
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Geslaagde Maffe Muziek Morgen  

za 13-12-2014  

Maffe Muziek Morgen erg Maf! 

 

Vorige week zondag, 7 december, heeft Vortum- Mullem mogen genieten van een 

geslaagde Maffe Muziek Morgen. 

Het opleidingsorkest trapte zelf af met het nummer Stille Nacht, wat tot grote 

verbazing van het publiek daadwerkelijk ‘stil’ werd gespeeld. 

Maf! en tegelijkertijd een goede oefening om naar de dirigent te blijven kijken. 

Toen het nummer Stille Nacht ook met geluid ten gehore werd gebracht, hadden 

de Slaperige Slagwerkers zich verslapen en kwamen in hun pyjama ten tonele. 

Het was nauwelijks te merken dat Lucas en Teun te gast waren, want ze 

mengden zich perfect in het orkest! 

Na de kerstvakantie zal er een jeugdslagwerkgroep starten, zodat al ons nieuwe slagwerktalent de 

kans krijgt om zich te ontwikkelen. 

De blokfluiters speelden 2 mooie nummers en sloten af met een nummer wat zij gezamenlijk met 

het opleidingsorkest ten gehore brachten. 

In de pauze waren er voor de kinderen allerlei maffe activiteiten te doen in de standjes van Jolige 

Jose en Lollige Liset. 

Doe Raar met je Haar, Belachelijke Brillen knutselen en Gekke Gezichten schminken. 

In eerste instantie waren de bezoekers nog wat voorzichtig, maar uiteindelijk gooiden ze alle gene 

overboord. 

Na de pauze werd op het nummer ‘Sport en Music’ een touwtjepring-wedstrijd gehouden. 

Mandy Denen en John Ebben waren de winnaars en sprongen het eerste deel van het nummer 

helemaal uit. 

Ook vond er net als vorig jaar een live stoelendans wedstrijd plaats, die werd gewonnen door Chiel 

Ebbers. 

Als klapper op de vuurpijl gingen Prins Teun, Prinses Suus en adjudant Jarno voorop in de 

polonaise. 

Het opleidingsorkest is apetrots op dit prinsentrio in hun midden. 

We willen het publiek erg bedanken voor de grote opkomst en het grote enthousiasme! 

 

Janske Roelofs  
 

BOUWEN IN VORTUM-MULLEM? GRIJP NU JE KANS!  

vr 19-12-2014  

WAAROM BOUW JE NU IN VORTUM-MULLEM??  

1. In Vortum-Mullem kan per direct worden gebouwd!  

2. In Vortum-Mullem is de grond bijzonder voordelig. Zeker voor starters. De instapprijs is 

€155 m2!  

3. Bouwen in Vortum-Mullem kan naar eigen wens en behoefte qua ruimte.  

4. Vortum-Mullem ligt op slechts 5 autominuten van het winkelcentrum van Boxmeer.  

5. Vortum-Mullem is gelegen aan de Maas in de directe nabijheid van een prachtig 

natuurgebied; De Maasheggen.  

6. In Vortum-Mullem zijn de randvoorwaardelijke voorzieningen voor leefbaarheid in een dorp 

aanwezig. School, kerk, gemeenschapshuis en fors aantal ondernemers is aktief.  

7. In Vortum-Mullem is een bruisend verenigingsleven. Van fanfare tot jongerenvereniging, van 

joekskapel tot jeu-de-boulesclub en van zangkoor tot hondenclub.  

8. Uitputtend verenigingsleven is in de buurkernen volop aanwezig. Vierlingsbeek en Boxmeer 

liggen op fietsafstand; ook voor kinderen.  

9. In Vortum-Mullem wordt saamhorigheid met een hoofdletter S geschreven  

10. Vortum-Mullem is blijvend bekend van radio en TV; De Metworst in ’t Vortums Veld tijdens 

de Carnaval alsook de lokale fan van ORANJE die bij elke wedstrijd van ORANJE Vortum-
Mullem promoot!  
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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  
 

  
21 december  herdertjesdag bij de schutkooi  

30 december  opgave 1e communie 
11 januari   Kaartverkoop pronkzitting 
12 januari   zing mee voor prins lino 1 

16 januari   Met 65plus aan tafel 
 13 t/m 18 jan  seniorenexpo 

17 januari   januari fest 
25 januari   jeugdpronkzitting 
30/31 januari  pronkzitting 

1 februari   jeugdprinsreceptie 
8 februari   receptie prins der plekkers 

13 februari   carnaval op school 
15/16/17 februari carnaval 
6 maart   kbo jaarvergadering 

11/12/19 april  Toneel 
19 april   70 jaren leven in vrijheid 
 
 

  
 

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 zijn: 

       A4: € 14, -- 

½    A4: €  7, -- 

 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

