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

                                   

Zondag  8 febr.          9.00 uur                                      

                               Wilie en Sjef van Hout.   

 

Zondag 15 febr.       10.00 uur carnavalsviering. 

                                 Alle levende en overleden leden van cv “de Plekkers”.   

                                    

                                     

Zondag 22 febr.         9.00 uur 

                                                                 

                                     

 

Vieringen in maart:                     

 zondag   8  en 22 maart 9.00 uur 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  afdeling Vortum-Mullem 

 

Beste mensen in dit nummer de jaarplanner 2015 , 

Het kan zijn dat er na de carnaval een keer extra gekiend word meer 

hier over in het volgende nummer . 

De stukken voor de jaarvergadering worden deze maand toe gestuurd 

. 

Wel wil ik u er op attenderen dat de vergadering stipt op tijd begint 

we hebben een vol programma , naast de vergadering een korte 

toelichting over bewegen voor ouderen en andere vormen van 

bewegen . En natuurlijk is er tijd voor ontspanning .  

Verder wens ik u allen een fijne gezellige carnaval . 
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KBO    VORTUM  MULLEM                                  

                                       

 

 

Jaarplan 2015 

 

Januari : 

Vrijdag        16            Met 65 PLUS aan tafel        16,00 uur 

 

Februari  : 

Vrijdag        20            Met 65 PLUS aan tafel        1600 uur      

 

Maart : 

Donderdag  05             Gezamenlijke bedevaart  KBO’s  naar de Smakt  14.30 uur 

Vrijdag       06              Jaarvergadering           Gemeenschapshuus  14.00 uur 

Vrijdag       20              Met 65 PlUS aan tafel            16.00 uur 

  

April  : 

Vrijdag       10                 Kienen  Gemeenschapshuus   14.00 uur 

Vrijdag       24             Met  65 PLUS aan tafel           16.00 uur 

 

Mei :                            

Vrijdag       22             Met 65 PLUS aan tafel            16.00 uur 

 

Juni :   

Begin Juni                  Dagtocht (jaarlijkse reis)   Vierlingsbeek 

Vrijdag        19            Kienen   Gemeenschapshuus   14.00 uur 

Vrijdag       26             Met 65 PLUS aan tafel             16.00 uur 

 

Juli : 

Vrijdag         24          Met 65 PLUS aan tafel              16.00 uur 

 

September :   

Vrijdag         18          Kienen   Gemeenschapshuus    14.00 uur 

Woensdag     23         Sociaal culturele dag    Mill 

 

Oktober :    

Vrijdag        23          Dag v. d. Ouderen   Gemeenschapshuus  14.00 uur    

 

 

November : 

Vrijdag         13         Kienen     Gemeenschapshuus     14.00 uur   

 

December :     

Vrijdag         11         Kerstviering   Gemeenschapshuus   14.00 uur 

 

 

Wekelijks  

Maandag                   Bewegen voor ouderen Gemeenschapshuus   1400 uur 

Dinsdag                     Jeu de boules     13.30 uur 

Woensdag                  Soos   Kaarten      Gemeenschapshuus       13.30 uur 

Woensdag                  Yoga    Gemeenschapshuus     17.45 uur 
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Werkgroep Zorg en Welzijn 

 

Beste mensen, 

 

Al enige tijd is de werkgroep zorg en welzijn actief in Vortum-Mullem. 

Samen met enkele vrijwilligers proberen we onze diensten aan te bieden aan de mensen die 

hier om vragen.  

Afgelopen jaar hebben we diverse keren vervoer aangeboden en bovendien zijn er diverse 

huisbezoeken gedaan bij mensen die dit op prijs stelden. 

Tot nu toe is het aantal zorgvragen nog niet erg groot maar dit zou kunnen veranderen in de 

toekomst. Tijdens de dorpsraadvergadering in december hebben de gemeenteraadsleden, en 

Willy Hendriks in het bijzonder, uitleg gegeven over de wijzigingen t.a.v. zorgverlening. 

Ook werd tijdens deze vergadering duidelijk dat er in de toekomst veel meer beroep gedaan 

zal worden op familie, buren en dorpsgenoten om bepaalde vormen van zorg te verlenen. 

Ook Vortum-Mullem zal hier niet aan ontkomen. 

We hebben een kleine groep vrijwilligers in ons dorp. Doordat echter veel mensen ook 

deelnemen aan het arbeidsproces is het soms toch nog lastig om alle gevraagde diensten in te 

vullen. Bovendien zou het in de toekomst kunnen zijn dat er meer hulpvragen gaan komen. 

We willen daarin als werkgroep samen met de dorpsbewoners verantwoordelijkheid nemen 

om dit te doen. 

Daarom willen wij nogmaals vragen om u aan te melden als vrijwilliger. Dit kan zijn voor 

vervoer, huisbezoek, kleine werkzaamheden verrichten, boodschappen doen etc. Dit betekent 

niet dat u wekelijks beschikbaar moet zijn. Het is voor de werkgroep echter wel fijn dat er 

wat meer mensen beschikbaar zijn. Hierdoor is de kans groter dat we aan de vraag kunnen 

voldoen. 

Mocht u zich aan willen melden dan kan dit bij: 

Linda van Raaij: 0485-571912 

Tiny Lamers: 06- 15254022 

Hopelijk kunnen we op u rekenen. 

 

Namens de werkgroep Zorg en Welzijn 

Wilhelmien Roelofs (06-20856306) 
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www.Vortum-Mullem.info 
 
Vomuzi Nachtmis 2014  

za 27-12-2014  

 

 

Nachtmis2014. 

  

Heb jij ook zo genoten van de nachtmis? 

Vomuzi in ieder geval wel. 

Voor onze nieuwe dirigent Loes Wijnhoven was het de vuurdoop. 

Het ging ondanks de gezonde spanning allemaal prima. 

Denk jij nu wat is zingen toch leuk! 

Sluit je dan aan bij ons koor. 

Elke maandag hebben wij repetitie in Ut Benkskè 

van 20:00 uur tot 21:30 uur. 

 

Maandag 12 januari starten we weer en als je nog mee wil zingen 

met de carnavalsmis ben je natuurlijk meer dan welkom!! 

 

Vomuzi wenst iedereen een gezond en muzikaal 2015!! 

 

Enkele foto's in het fotoalbum. 

 

Gelukkig Nieuwjaar  

ma 29-12-2014  

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fanfare St. Cornelius opent 2015  

zo 04-01-2015     Koninklijke Fanfare St Cornelius trapt af voor 2015 

 

 

Gisteren, 3 jan, heeft men kunnen genieten van het Nieuwjaarsconcert 

van de Koninklijke Fanfare St. Cornelius. 

In een erg goed gevulde kerk gaf het gezelschap, samen met het 

Opleidingsorkest en Slagwerkgroep Vortum-Mullem, een afwisselend 

concert. 

http://www.vortum-mullem.info/
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Als eerste betrad het Opleidingsorkest het podium en vertrok met een Kersttour door 

Europa. 

Hierna speelde de jonge muzikanten ook nog enkele nummers uit films van Walt Disney. 

Slagwerkgroep Vortum-Mullem verraste het publiek vervolgens met 2 melodische 

popnummers. 

Een zeer geslaagd uitstapje naar de melodische kant van het slagwerk. 

De slagwerkers sloten af met een nummer waarbij ze geen instrumenten maar alleen 

hun lichaam gebruikten. 

Als laatste stond nu de Koninklijke Fanfare zelf op het programma. 

Met als thema: 70 jaar vrijheid, verzorgde het korps een afwisselend optreden. 

Onder begeleiding van filmbeelden, werd muziek uit oorlogsfilms, zoals o.a. Band of 

Brothers, Pearl Harbor en Saved private Ryan, uitgevoerd. 

Ook kwam muziek uit de fantasiefilm Avatar voorbij, evenals de marsen Arnhem en To 

my Country. 

 

Een erg goed geslaagd concert en daarom ook een prima begin van 2015. 

Tijdens de naborrel in het Gemeenschapshuis konden de muzikanten dan ook diverse 

complimenten in ontvangst nemen. 

Foto’s van dit concert, genomen door Math Broeren, staan inmiddels in het fotoalbum.  

 

Consumptieprijs 't Gemeenschapshuus zo 04-01-2015 Door de 

diverse accijns verhogingen van de afgelopen jaren, 

zijn wij genoodzaakt de consumtieprijs te verhogen van €1,50 

naar €1,60. 

Dit zal ingaan vanaf 15 januari aanstaande. 

 

Wij wensen iedereen een gelukkig, gezond en plezierig nieuw jaar! 

Bestuur en team van "'t Gemeenschapshuus".  

 

Dorpsraadsvergadering en nieuwjaarsreceptie  

ma 05-01-2015  

Dorpsraadvergadering 5 januari 2015 

  

  

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Notulen 

De notulen van 8 december 2014 worden goedgekeurd. 

  

Bespreken dorpsplan 

Het dorpsplan 2015 wordt besproken. Per 1 januari 2015 hebben we 17 werkgroepen 

actief met in totaal ruim 30 vrijwilligers. Het dorpsplan is toegevoegd als bijlage. 

  

Rondvraag 

Henk Broeren vraagt of het mogelijk is om subsidie te krijgen of een verzekering af te 

sluiten voor de vrijwilligers van de verschillende werkgroepen om de gemaakte onkosten 

te vergoeden. Hierover is geen duidelijk beleid, maar de dorpsraad zal hierover nog 

navraag doen bij de gemeente. 



9 

 

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. De avond wordt voortgezet in het café 

onder het genot van een hapje en een drankje. Volgende vergadering is op maandag 2 

februari om 20.30 uur bij Café Spoorzicht. 

 

Steun voor dorpshuis Vortum-Mullem bij vertrek naar kerk  

ma 12-01-2015              BOXMEER - Mocht de kerk in Vortum-Mullem in 

de nabije toekomst het nieuwe 

gemeenschapshuis van het dorp worden, dan is 

de gemeente Boxmeer bereid daar 2,5 ton in 

steken. "Dan willen we dat de gemeenteraad 

voorstellen", zegt wethouder Willy Hendriks. 

 

Het is vervolgens aan de politiek om 'ja' of 'nee' 

te zeggen. 

 

Klein gemeenschapshuis 

Het huidige gemeenschapshuis, tegenover de 

kerk, is vrij klein, zegt Hendriks. "En dat kan 

niet uitgebreid worden." Hetzelfde geldt voor de 

andere 'sociale gebouwen' – zoals het 

jeugdhuis – die het dorp rijk is. Ieder gebouw 

apart is te klein voor verenigingsactiviteiten op 

de schaal van Vortum, maar samen zijn ze te 

groot. 

 

Bron: De Gelderlander: 

 

 

Pronkzitting in ut Plekkersriek  

di 13-01-2015     

Plekkers en Plekkerinnekes, 

 

Op Vrijdag 30, en zaterdag 31 januari is het weer zover, dan is er weer pronkzitting in ut 

Plekkersriek. 

 

Twee dagen vol entertainment geheel verzorgd door talent van eigen bodem, oftewel 

VAN Vortum, VOOR Vortum. Afgelopen zondag hebben all ruim tweehonderd Plekkers en 

Plekkerinnekes zich verzekerd van een plaatsbewijs, er zijn er echter nog een paar 

beschikbaar. 

 

Mocht je dus afgelopen zondag onverhoopt niet de mogelijkheid gehad hebben om een 

kaartje te bemachtigen, bel dan even met Jan Hendriks (0485-573325) en leg beslag op 

een van die laatste plaatsbewijzen. Bij deze beloofd, je zal er geen spijt van krijgen! 

 

Bestuur CV. De Plekkers.  

 



10 

 

De 5 Heersers der Plekkers zijn er helemaal klaar voor! ma 19-01-2015  

1. Staat het spandoek? 

 

 
 

Check! 

  

2. Zijn de uitnodigingen van prins Lino dun Urste en adjudante Brigitte 

verstuurd? 
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Check! 

  

 

3. Zijn de uitnodigingen van jeugdprins Teun, jeugdprinses Suus en 

adjudant Jarno verstuurd? 
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Check! 

  

4. Hebben we d'er zin in? 

 

Check!!! 

 

 

Pronkzitting wordt spektakelstuk! wo 21-01-2015 T Wurt unne keigoeje zitting. 

 

Dat waren de berichten die ons bereikten na de oefenzondag afgelopen zondag. Hier 

deden alle artiesten aan mee om zichzelf, de technische mensen en de mensen achter de 

schermen voor te bereiden op de pronkzitting op vrijdag 30 januari en zaterdag 31 

januari. De organisatie van de pronkzitting was ontzettend enthousiast. En eerlijk is 

eerlijk, dat zijn ze de laatste jaren wel vaker geweest en elke keer hadden ze gelijk. En 

U kunt nog getuige zijn van deze "kei goeje zitting”. Er zijn nog enkele kaartjes a 10 

euro te koop. 

U kunt hiervoor terecht bij Jan Hendriks. 0485-573325 

 

Tot vrijdag 30 januari of zaterdag 31 januari!!  

 

Prinsentreffen in Mill  

wo 21-01-2015  

Donderdag 29 januari staat het jaarlijkse Prinsentreffen in Mill op de planning. 

Onze eigen dorstlustige hoogheid met zijn adjudante en onze eigen hofkapel VGTumult 

staan te trappelen om deze gezellige avond bij te gaan wonen. 

Maar...... hoe meer zielen hoe meer vreugd! Dus wie er ook zin heeft in deze gezellige 

avond in Mill kan zich melden bij onze Vorst Patrick (p.dinnesen@planet.nl)!  
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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  
 

 

  
25 januari    jeugdpronkzitting 
30/31 januari   pronkzitting 
1 februari    jeugdprinsreceptie 
2 februari    dorpsraadvergadering 
8 februari    receptie prins der plekkers 
13 februari    carnaval op school 
15/16/17 februari   carnaval 
20 februari  16.00u met 65 plus aan tafel 
5 maart  14.30u bedevaart kbo’s naar de smakt 
6 maart  14.00u kbo jaarvergadering 

20 maart  16.00u met 65 plus aan tafel 
10 april  14.00u kbo kienen 
11/12/19 april   Toneel 
19 april    70 jaren leven in vrijheid 
24 april  16.00u met 65 plus aan tafel 
22 mei  16.00u met 65 plus aan tafel                   
19 juni   14.00u  kbo kienen 

26 juni   16.00u  met 65 plus aan tafel 

24 juli   16.00u  met 65 plus aan tafel 

18 september  14.00u  kbo kienen 

23 september    sociaal culturele dag mill 

23 oktober  14.00u  Dag v.d. ouderen 

13 november  14.00u  kbo kienen 

11 december  14.00u  kbo 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 zijn: 

       A4: € 14, -- 

½    A4: €  7, -- 

 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

