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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 Maart 
 

                                   

Zondag   8 mrt.  9.00 uur   

                                overl. fam. Winkelmolen Ebben.                                               

                                Sjef en Wilie v. Hout.                                  

                                 

 

Zondag   22 mrt. 9.00 uur 

                                  Nelly Bernards Jacobs vanwege verjaardag 

 

Zondag        29 mrt.    10.30uur  palmzondag 

 

 

 

Diensten april 

 3  april   19.00 uur goede vrijdag 

 5  april    9.00 uur  Pasen 

12 en 26 april 9.00 uur 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

KBO.  Nieuws  maart 2015 

 

Donderdag 5 maart is de jaarlijkse gezamenlijke bedevaart 

naar  

De Smakt  aanvang van de dienst is 14.30 uur na afloop een koffie met gebak 

bij het Pelgrimshuis . Wil je ook deelnemen neem dan contact op met Henk  

telefoon 0485 575818 . 

 

Beste leden we hopen jullie te mogen verwelkomen bij de jaarvergadering  6 

maart in het Gemeenschapshuuus . 

 

Vrijdag 10 april  KIENEN aanvang 14.00 uur in Gemeenschapshuus . 
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  K B O afd. Vortum – Mullem 
 

UITNODIGING 

 

Op vrijdag 6 maart houden we onze. 

 

Algemene Jaarvergadering 

In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem 

Aanvang: 14.00 uur. 

 

 

Agenda: 
 

1  Opening door de voorzitter . 

2  Koffie met gebak . 

3  Notulen vergadering 14 maart 2014 . 

4  Jaarverslag 2014 . 

5  Financieel jaarverslag en begroting 2015 . 

6  Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe 

commissie  

     7    Mededelingen en rondvraag . 

 8    Miranda Bakker Klinisch Geriater van het Maasziekenhuis 

       over de noodzaak van bewegen van ouderen aansluitend een  

       demonstratie door Paula de Visser . 

9  Pauze met consumptie . 

10   Cabaretgroep de Peelhazen uit Odiliapeel  onderhoud ons met  

   Brabantse Humor        

11   Koffie met worstenbrood . 

12   17.00 uur Sluiting . 

 

 Namens het bestuur  Henk Broeren  telefoon : 0485 575818 

 

 

 

Bijlage , Jaarverslag 2014 ,notulen vergadering 14 maart 2014 . 
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Nieuw initiatief:  “Samen Sterk voor goede doelen”                                                                                                       
 

Welke naam krijgt dit initiatief?  SAMEN STERK VOOR 

GOEDE DOELEN           

 

Wie doen er mee? 

Alle landelijke collectes waarvoor de afgelopen jaren in Vortum-Mullem is 

gecollecteerd. 

 

Wanneer? 

De collecteweek is vastgesteld in week 14 van 30 maart t/m 4 april 2015. 

 

Wat houdt dit in? 

Er wordt voortaan 1x per jaar gecollecteerd voor alle landelijke doelen tegelijk 

in plaats van 6 maal apart. 

 

Wat is de aanleiding? 

Het wordt steeds moeilijker voor de organisaties en verenigingen die dit regelen 

om   collectanten te vinden, naast al het andere vrijwilligerswerk binnen de 

verenigingen. 

De dreiging dat goede doelen geen bijdrage meer krijgen en de ergernis over de 

vele deur- tot deuracties. 

 

Wat zijn de voordelen? 

We komen nu maar 1 keer per jaar aan uw deur in plaats van 6 keer. 

Alle landelijke collectes waarvoor in Vortum-Mullem werd gecollecteerd 

blijven  gewaar-borgd. De deelname is veel groter door de manier waarop het 

georganiseerd gaat worden. Mensen zijn bewuster met de goede doelen bezig. 

 

Wie doen er niet mee? 

Acties vanuit de basisschool, loterijen, en verkoopacties van Vortumse 

verenigingen blijven hun eigen acties enthousiast voortzetten. Deze kunt u dus 

gewoon aan uw deur verwachten. 

 

Van wie komt dit initiatief? 

Er kwamen geluiden vanuit de organisaties en verenigingen, dat men steeds 

meer moeite kreeg om vrijwilligers te vinden. Van daaruit hebben enkele 

collecte organisatoren i.o.m. de dorpsraad dit initiatief genomen. Zij zien als 

belangrijkste reden de continuïteit van de collectes. Alle andere dorpen van de 

gemeente Boxmeer, hebben dit initiatief al eerder genomen. De ervaring uit de 

dorpen die hiermee zijn gestart, zijn zeer positief. 

Ook wij de werkgroep “Samen Sterk voor goede doelen” gaan hier ons best 

voor doen. 
 
Petra Broeder, Anja Martens, Gerdien Denen, Marianne Broeder, Anja van den Bosch en Karin Deenen 
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Reis mee door de tijd! 
… en kom kijken naar de kampioenen 
 

Hallo allemaal! 

 

De Maasheggen is een oud, supermooi natuurgebied en jullie wonen er vlakbij. Eén keer per jaar strijden meer 

dan 100 heggenvlechters om het kampioenschap en is het groot feest voor jong en oud. Kom je ook? Er zijn veel 

leuke dingen te zien en te doen! 

 

Zondag 8 maart tussen 11 en 3 uur 

in de Maasheggen tussen Beugen en Oeffelt 
 

Dit jaar kun je door de tijd reizen!  

o Wist je, dat er al meer dan 10.000 jaar mensen in dit gebied wonen? En dat je er op 8 
maart een stel van kunt tegenkomen? Doe mee met de vossenjacht en ga op zoek naar 
de oermens, naar de Romeinse soldaat, naar de middeleeuwse herder en nog meer. 
Vind jij ze allemaal?  

o Doe dingen van lang geleden: 
Broodje bakken boven een vuur 
Een pijl en boog maken 
Boomstam zagen 
Meebouwen aan een muur van takken en klei 

o Kijk naar oude ambachten: 
Smid 
Hoefsmid 
Boeren, die maaien met een zeis 

o Dieren en Maasheggen, ze horen al eeuwen bij elkaar: 
Knuffel de kalfjes 
Kijk naar honden die schapen drijven 
‘Slee’ mee achter een trekpaard! 

En nog veel meer… laat je lekker verrassen!!! 

Praktische informatie voor je vader en moeder 

De Maasheggen bij Beugen/Oeffelt zijn prima fietsend of wandelend te bereiken. Bezoekers die met de auto 

komen, kunnen gratis parkeren in de omgeving van het terrein. 

Datum: zondag 8 maart, 11.00-15.00 uur. 

Locatie: Tussen Beugen en de Maas. 

Toegang en activiteiten gratis.  

Tip: kom op de fiets, laarzen aan. 

Meer informatie:  www.maasheggen.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.maasheggen.nl/
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10e NK Maasheggen vlechten bij Oeffelt op zondag 08 maart 2015, vanaf 11:00 uur  

Voor de 10e keer het NK Maasheggenvlechten, om het oude ambacht heggenvlechten in ere te 

houden. Sinds mensenheugenis vormen de maasheggen de scheiding tussen kleine percelen weiland. 

Ook dit jaar weer veel randactiviteiten voor het publiek. Men kan o.a. stands (IVN!) in de tent 

bezoeken, muziek beluisteren, een schapendrijver, trekpaarden en het gilde zien.                                                                 

Voor de kinderen is er ook van alles te doen : Zij kunnen creatief bezig zijn bij het jeugd-IVN, kalfjes 

aaien, pony-rijden, broodjes bakken, en dit 10
e
 jaar een speciaal wilgenprogramma voor jong en oud : 

bezempjes maken, pijl en boog maken en natuurlijk schieten met pijl en boog, muurtje vlechten en 

dicht smeren met klei, alsmede een workshop “Hoe bouw ik een levend wilgenprieel in mijn tuin.”      

Kortom, meer dan voldoende redenen om familie, vrienden en kennissen ook uit te nodigen om op 8 

maart tussen 11 en 16 uur naar Oeffelt te komen !  

Interactieve deelname voor de doelgroepen : 

 Peuters en kleuters alsmede onderbouw Basisschool 

 Basisschooljeugd  midden- en bovenbouw 

 12 + Jeugd en jongeren en volwassenen 
 

A. PEUTERS/KLEUTERS/ONDERBOUW : 
Hoe maakten de mensen vroeger hun huisje schoon ? 
Jij maakt samen met papa of mama een bezempje met wilgentakjes uit de natuur 
Natuurlijk is er hulp bij die jullie vertelt hoe je een bezempje maakt wat je natuurlijk mag 
meenemen. We zorgen ook voor boom-stoeltjes, zodat opa of oma even kan zitten als jij het 
bezempje maakt. Dus vergeet niet opa en oma ook te vragen of ze meegaan…..! 
 

B. MIDDEN- EN BOVENBOUW : 
Hoe gingen de mensen vroeger jagen op konijn of haas om lekker vlees te kunnen eten ? 
Jij maakt een sterke boog van een dikke wilgenstok en daarna een pijl met spitse punt 
Je initialen moet erin gekerfd worden, want als je naar huis gaat krijg je de pijl en boog mee 
Natuurlijk mag je op een schietbaan even oefenen om op een doel te richten en schieten. 
Er is natuurlijk goede begeleiding en wij zorgen voor  wilgenstokken en gereedschap 
Papa en mama of opa en oma mogen jou natuurlijk ook helpen 
 

C. 12 + JEUGD  EN JONGEREN ALSMEDE VOLWASSENEN :  
1. Hoe bouwden de mensen vroeger een huis of een schuur ? 

Jij vlecht een stevige muur van wilgenstaken en smeert die af met klei aan de binnen- en buitenzijde. 
Zo werd het huis winddicht gemaakt en kon binnen het houtvuur aangemaakt worden voor de 
warmte en om te koken. 
 

2. Workshop : Hoe bouw ik een levend wilgenprieeltje in mijn tuin ? 
Je bekijkt een klein prototype wilgenprieel, wat je thuis in de tuin in het groot kunt nabouwen van 
wilgentakken die nu overal gesnoeid worden van de knotwilgen.    OFWEL : 
Je bouwt mee aan een groot prieel om in te zitten : je krijgt uitleg om het thuis na te bouwen, Frans-
gele wilgenstaken kunnen eventueel worden geleverd. 
 
EN NIET TE VERGETEN ALS JE NAAR HUIS GAAT  : KOM JE PIJL EN BOOG OPHALEN . 
ALS JE WILT KRIJG JE EEN WILGENSTAAK MEE DIE JE THUIS IN DE GROND MAG PLANTEN. 
DE STAAK GAAT GROEIEN EN KRIJGT TAKKEN WAARMEE JIJ KUNT GAAN VLECHTEN.  HET 2E JAAR 
KOMEN ER WILGENKATJES (BLOEMEN) AAN WAARVAN HET STUIFMEEL HEEL GEZOND IS VOOR DE 
JONGE LARVEN VAN DE BIJEN. ZO GEZOND DAT DE BIJEN NIET 6 WEKEN LEVEN (NORMAAL) MAAR 9 
WEKEN, DUS 3 WEKEN LANGER !   NAMENS IVN “DE MAASVALLEI” VAN HARTE WELKOM. 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Furaha Orphans zoekt nieuwe vrijwilligers  

di 27-01-2015  

Dag allemaal, 

 

zoals de meesten van jullie weten ben ik 

inmiddels al 2x naar Rodi in Kenia 

geweest. 

Stichting Furaha Orphans heeft daar een 

weeshuis voor 25 kinderen. 

Ook dit jaar wil ik weer graag naar de 

weeskinderen toe. Werken met en voor 

de kinderen. 

En natuurlijk zien hoe mooi het huis is wat afgelopen jaar gebouwd is!!!... 

Vanuit de stichting ben ik de enige die dit jaar zal gaan. 

Daarom zou ik graag een paar nieuwe vrijwilligers mee nemen. 

Mocht je denken: “dat is iets voor mij”, of ken je iemand die dit misschien zou willen neem dan 

contact met me op. 

 

Wilhelmien Roelofs 

06-20856306 

frankenwilhelmien@home.nl 

Kijk ook eens op www.furaha.nl.  

 

Op deze site kun je zien wie we zijn en wat we afgelopen jaren al allemaal gedaan hebben. 

Ik kan je vertellen dat het een onvergetelijke maar vooral rijke ervaring is. 

 

Met vriendelijke groet 

Wilhelmien Roelofs  

 

Notulen dorpsraadvergadering 2 februari 2015  

ma 02-02-2015  

Dorpsraadvergadering 2 februari 2015 

  

 Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Notulen 

De notulen van 5 januari 2015 worden goedgekeurd. 

  

Werkgroepen aan het woord 

Wonen 

De dorpsraad wil op korte termijn een reclamebord plaatsen aan de provinciale weg om het 

bouwen in Vortum-Mullem te promoten. Maarten Ebben en Koos van Bree hebben namens de 

werkgroep wonen een gesprek m.b.t. subsidie voor het CPO bouwen.   

http://www.vortum-mullem.info/
mailto:frankenwilhelmien@home.nl
http://www.furaha.nl/
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MFA 

Maarten Ebben geeft aan wat de status is m.b.t. het MFA in Vortum-Mullem. Het plan dat er ligt is 

levensvatbaar. Het parochiebestuur heeft op 23 februari een bijeenkomst waarin het een besluit 

neemt over het plan dat er ligt. Als dit een positief besluit is kan het plan verder uitgewerkt 

worden. De gemeente heeft inmiddels een voorstel liggen om € 250.000,-- beschikbaar te stellen 

voor ons MFA. Dit voorstel moet dan nog worden goedgekeurd door de raad. De rest van het 

bedrag zal o.a. door fondsenwerving en/of financiering moeten worden opgebracht. 

  

Zorg en Welzijn 

Wilhelmien Roelofs komt nog terug op de vraag vanuit de vorige vergadering of er financiële 

middelen beschikbaar zijn voor de kosten die gemaakt worden door vrijwilligers. Er is hiervoor 

geen potje vanuit overheidswegen, maar dan zou dit moeten komen uit het leefbaarheidsbudget 

dat de dorpsraad elk jaar krijgt van de gemeente Boxmeer. Een andere vraag die er nog lag is hoe 

het zit met de verzekering van vrijwilligers. Hiervoor zou de gemeente een verzekering hebben die 

hierin voorziet. Vrijwilligers zijn nog steeds welkom bij de werkgroep. 

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

Jacob Fleuren is aanwezig geweest bij het symposium ‘Het dorp van de toekomst’ in Elsendorp. In 

Elsendorp, een dorp van 1000 inwoners is een MFA gebouwd, waarin ook de school geïntegreerd 

is. Vanuit de DOP (Dorps Ontwikkeling Plan) is er flink geïnvesteerd/gesubsidieerd om dit soort 

plannen te realiseren. Vanuit een dergelijk MFA is dan ook de mogelijkheid om voorzieningen als 

winkelen in de toekomst en/of zorg te leveren.  Op dit moment zijn er ook  initiatieven om 

gezamenlijk energieprojecten op te starten. Centrale vraag is hoe houden we de jeugd in het 

dorp? Bij de voortgang van het MFA in Vortum-Mullem kunnen we gebruik maken van de 

ervaringen die er in Elsendorp zijn opgedaan. 

  

De vereniging van kleine kernen heeft een jaarvergadering op 11 maart op in Biest-Houtakker 

  

De stichting Workshop Zijn heeft een creatieve dag waar geïnteresseerden aan mee kunnen doen. 

Opgeven kan bij Peter van Bree. 

  

Het financieel overzicht 2014 kan worden ingekeken. 

  

Peter geeft de reactie van de gemeente op de vragen die zijn gesteld tijdens het collegebezoek. 

  

Vanuit het Benkse is de vraag gekomen of activiteiten kunnen worden ingevuld op de agenda op 

de website vortum-mullem@info.nl zodat dubbele activiteiten voorkomen kunnen worden. 

  

Rondvraag 

Herman van Bree meldt dat de fondsenwerving m.b.t. de urnenmuur teleurstellend is verlopen. 

Geen enkele stichting heeft geld beschikbaar gesteld voor dit project. Herman van Bree en Jacob 

Fleuren beraden zich nu op het verdere verloop. 

 

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 2 maart om 

20.30 uur bij Café Spoorzicht. 

 

 

 



12 

 

Bouwen in Vortum-Mullem? DAT KAN! vr 13-02-2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga rechtstreeks naar http://Bouwen.Vortum-Mullem.info  

 

Rouwe Start presenteert... zo 22-02-2015 

 

Beste Rouwe Starters, 

 

De carnaval is weer ten einde en het gewone leven van school en werk gaat weer beginnen. Ook 

Rouwe Start is hierbij weer aanwezig met een nieuwe activiteit! 

 

Op vrijdag 6 maart willen we met z'n allen gaan struinen. Dit houdt in dat we op locatie A gedropt 

worden en een weg door het mooie landschap van Brabant een weg terug moeten vinden naar 

locatie B. Dit zonder gezien te worden en zonder wegen te gebruiken. 

Tussendoor hebben we nog een bescheidde verassing maar dat zien jullie t.z.t. nog... wink-

emoticon 

 

Geef je op voor 3 Maart bij Lino of Véronique! 

 

Tot dan Gr. het RS Team 

 

http://bouwen.vortum-mullem.info/
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Voorspeelmorgen. zo 22-02-2015  

 

   

 

Geplaatst door: Frans Broeder  
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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  
 

 

  
2 maart    Dorpsraadvergadering 
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 
30 mrt/4 april   Samen sterk voor goede doelen 
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

