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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 April 
 
 

vrijdag  3 april      19.00 uur   goede vrijdag 

 

 

zondag  5 april       9.00 uur  Pasen 

 

 

zondag 12  april      9.00 uur   

                                   Willie en Sjef van Hout  

 

      

zondag 26  april      9.00 uur 

 

                                                                   

 

Vieringen in mei: 

 

Zondag 10 mei    9.00 uur   

Zondag 24 mei  12.30 uur  1
ste

 communie.                                                                  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dames willen u allen van harte bedanken voor de 

spontane bijdragen tijdens de carnavals-zondag na de 

viering. 

Er was een mooi bedrag van 49,35 euro opgehaald. 

Dit was nu het derde jaar op deze manier. Het is geweldig als dit jaarlijks zo zou 

mogen blijven hier in Vortum-Mullem. 

Zo kunnen wij op deze manier ’n ziek persoon in het zonnetje zetten. 

Nogmaals dank. 

Tot ziens, Tilly – Marjo  en Miep 



3 

 

        NEDERLANDSE 
PROVINCIE KARMELIETEN 

 
 
 
 
 Almelo, 12 maart 2015 

 
 

Beste zuster / broeder, 
geachte familie en vrienden van Gerard Oude Hengel, 
 
 
Gisteren, 11 maart 2015, overleed heel onverwacht onze dierbare medebroeder 
Gerard Oude Hengel. Toevallig had ik daags tevoren nog een heel ontspannen 
ontmoeting met hem op zijn kamer in zorgcentrum Gravenstate te Denekamp, waar 
hij naar eigen zeggen uitstekende zorg en aandacht kreeg van allerhartelijkste 
medewerksters. Hij was wél – ook al in een eerder stadium – nogal verward. Maar 
niets wees er op dat hij al gauw zou sterven. Toen ik zijn kamer verliet, zei hij: “ik 
hoop dat je gauw nog eens terugkomt.” Ook voor hemzelf moet de dood onverwacht 
zijn gekomen. Maar hij voorvoelde vlak voor zijn plotselinge dood toch wel dat hij op 
een keerpunt in zijn leven stond. “Ik ga dood” zei hij toen een verzorgster tegen de 
middag even bij hem binnenliep. Vrijwel meteen daarna overleed deze goede, 
trouwe en om mensen bewogen medebroeder.  
 
Gerard werd 12 mei 1929 geboren in Volthe (Rossum). Hij had twee zussen en twee 
broers. Over zijn ouders zegt Gerard: “Het waren heel eenvoudige mensen, vrijwel 
zonder opleiding”. De sfeer in het gezin (hij schrijft daar met grote liefde, met humor 
en relativeringsvermogen over) bood een vruchtbare voedingsbodem voor een 
groeiend verlangen bij Gerard om priester te worden, en wel als karmeliet. Hij werd 
aangesproken “door het beeld van een voortschrijdende en brevier biddende 
monnik”, meer dan door dat van de pastoor “die schoenmaat 48 had en dusdanig 
moeilijk ter been was dat hij bij het afdalen van het altaar houvast nodig had en 
bovendien niet vriendelijk was”. Gerard volgde de middelbare schoolopleiding in 
Oldenzaal en Zenderen. In 1951 werd hij novice in Boxmeer met als kloosternaam 
Placidus. Een jaar later deed hij er zijn professie. Hij studeerde vervolgens filosofie 
en theologie in Boxmeer en Merkelbeek en werd in deze laatste plaats priester 
gewijd op 6  juli 1958. Daarna studeerde hij korte tijd moraaltheologie aan de 
universiteit van Nijmegen.  
 
Vanaf 1960 is Gerard onafgebroken werkzaam geweest in het pastoraat. Hij werkte 
onder meer als kapelaan en docent catechese in een aantal parochies van Oss. Zijn 
werkzaamheden daar werden tussen 1961 en 1964 onderbroken door een functie in 
het bedrijfsapostolaat in Amsterdam. Voordat hij in 1975 kapelaan werd in Boxmeer 
(hij werkte daar tot begin 1994) volgde hij de cursus Klinisch Pastorale Vorming in 
het Radboud Ziekenhuis van Nijmegen. Na het bereiken van zijn 65e levensjaar 
volgde op zijn verzoek de benoeming tot pastoor in Sambeek en Vortum-Mullem. Hij 
nam daar ontslag in 1998, maar bleef er tot grote vreugde en tevredenheid van de 
bevolking werkzaam als vaste assistent. Hij ontving als blijk van waardering voor zijn 
persoon en werk de Speld van Verdiensten van de gemeente Boxmeer. Over zijn 
werkzaamheden schrijft hij in een boekje van zijn hand, dat de titel draagt ‘Als ik 
omkijk, zeg ik dankjewel’, onder meer: “Ik heb een bijdrage mogen leveren aan de 
opbouw van de kerkgemeenschap. Dat is me niet slecht bevallen …. Ik heb leren 
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kijken naar allerlei aanknopingspunten en naar momenten en ontmoetingen, waarin 
wij op een nieuwe manier kerk kunnen zijn, gelovige gemeenschap, en waar ook 
blijkt dat mensen op een nieuwe, gelovige manier op elkaar betrokken raken of 
reeds betrokken zijn. Als je goed kijkt, kun je zien en ervaren hoe mensen voor 
elkaar een belangrijke steun kunnen zijn en hoe ze samen kunnen zoeken naar wat 
hen werkelijk dierbaar is in hun geloof, hoe ze samen proberen onder woorden te 
brengen wat voor hen belangrijk is”. Deze woorden tekenen de ‘pastor’ die hij 
doorheen alle veranderingen in kerk en maatschappij in de loop der jaren was 
geworden.  
 
In de loop van diezelfde jaren is Gerard ook gegroeid in karmeliet-zijn. Hijzelf zegt 
daarover: “Het heeft lang geduurd voordat de ruimte van de Regel van de Karmel 
voor mij een weldadige dragende ruimte is geworden. Ik heb gaandeweg geleerd en 
ervaren dat de Karmel ruimte biedt voor ieder om met eigen mogelijkheden een 
toegewijde gelovige te zijn. Ik ervaar de Karmel de laatste tientallen jaren dan ook 
als een geestelijk thuis, waarin ik mij gesteund en bemoedigd voel….”. 
 
Medio juni 2010 verhuisde Gerard naar ons klooster in Zenderen, waar “het 
weekprogramma en de dagindeling aan mijn leeftijd zijn aangepast”. Een 
fietsongeval leidde ca. anderhalf jaar later tot een ziekenhuisopname en uiteindelijk 
in december 2011 tot opname in het eerder genoemde zorgcentrum van de 
Zorggroep Sint Maarten in Denekamp. Daar bleef hij de dankbare mens die hij altijd 
was geweest. Dankbaar voor elke kleine attentie; dankbaar voor een kaart en een 
bloem, dankbaar vooral voor de bezoekjes van zijn familie en van de mensen die 
hem gedurende zijn pastoraatsjaren hadden leren kennen en waarderen. Het was 
heel spijtig dat een vorm van dementie hem meer en meer ging plagen. Daardoor 
was hij als het ware ‘de weg soms kwijt’. Dat moge spijtig genoeg waar zijn …. maar 
Gerard heeft gedurende heel veel jaren de weg kunnen vinden van grote 
verbondenheid mét en zorg vóór mensen. Hij is die weg ook gegaan, integer en 
volhardend; in het onvermoeibare, krachtige geloof dat de kerk waar hij van hield, 
toekomst zou hebben door respectvol met mensen om te gaan. Hij droomde van een 
nieuwe kerk, ondanks en misschien wel juist omdat ‘zijn’ kerk zoveel mensen heeft 
doen lijden door te weinig ruimte te bieden “aan alle talen en volken”. 
 
Wij verliezen in Gerard een medebroeder, een familielid en een vriend op wie we in 
vertrouwen de woorden van het evangelie mogen toepassen: “Op de goede weg zijn 
zij die barmhartig zijn”…. “Op de goede weg de vredestichters”. Moge hij Gods 
barmhartigheid en vrede nu aan den lijve ervaren. 
 
We nemen afscheid van hem in de parochiekerk van Zenderen, Hertmerweg 44 op 
maandag 16 maart a.s. in een viering die om 14.00 uur begint. Daarna leggen we 
hem te rusten op het kloosterkerkhof aldaar. 
 
 
Jan Brouns O.Carm. 
Prior Provinciaal 
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Beste Mensen. 

 
Inmiddels is bij velen bekend dat we op zondag 
19-04-2015 een bijzondere dag gaan vieren. 
Een werkgroep heeft 70 jaar bevrijding 

aangegrepen om er een feestelijke dag van te maken. 
Enkele nieuwe items worden gepresenteerd die naar het aanzien aansprekend 
en spectaculair zullen zijn. 
In dit verhaal past natuurlijk dat de activiteiten in de ongeveer 70 jaren 
geleden herbouwde kerk gevierd gaan worden. 
Van het kerkbestuur is de toezegging dat er een en andere aangepast en 
omgebouwd mag worden om er een sfeervolle accommodatie van te maken. 
Inmiddels is bij iedereen wel bekend dat er een werkgroep bezig is om iets 
nieuws te maken c.q. bouwen op de plaats waarin het verleden de 
Calvarieberg was. 
Een en ander kost natuurlijk geld. Daarom is in overleg met de commissie      
’70 jaar vrijheid’ besloten om de catering van de dag in handen te leggen van 
de werkgroep ‘Calvarieberg’. De opbrengst van de catering komt dan ten 
goede aan het project ‘Calvarieberg’. 
 
Namens de werkgroepen Bevrijdingsdag en Calvarieberg. 
Herman van Bree   
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Beste Ouders, 
 

 

 

In 2014 heeft de stichting BING (Behulpzaam bij lokale viering van Internationale en/of 

Nationale Gebeurtenissen) de dorpsraden in de gemeente Boxmeer gevraagd om een 

activiteitendag te organiseren rond het thema ’70 jaar vrijheid’. De aanleiding hiervoor was 

het feit dat het 70 jaar geleden is dat de verschillende dorpen in de gemeente Boxmeer 

bevrijd zijn van de Duitse bezetter. Het thema is ’70 jaar vrijheid’ en dit is dus meer dan 

alleen het gedenken van de bevrijding 70 jaar geleden.  Het gaat erom dat we al 70 jaar in 

vrijheid leven. 

In Vortum-Mullem is dit project opgepakt door een viertal mensen: Toon Gerrits, Peter 

Ebben, Joke Leenders-de Haas (uit Gemert – geboren in Vortum-Mullem), Henny de Haas. 

In maart 2014 zijn de eerste besprekingen geweest. De datum waarop wij in Vortum ’70 jaar 

vrijheid’ gedenken en vieren is vastgelegd op 19 april 2015. 

Voor de schoolgaande jeugd is er een middagprogramma voorzien bestaande uit 3 

hoofdactiviteiten: 

- Oplaten van witte ballonnen met daaraan door kinderen zelf gemaakte themakaart 

- Percussieworkshop verzorgd door Frank van Wely (dirigent slagwerkgroep en 

jeugdorkest) 

- Film voor basisschoolleerlingen groep 1-4 (Peter Pan – terug naar Nooitgedachtland)  

- Film voor basisschoolleerlingen groep 5-8 (Patatje Oorlog)   

Om de percussieworkshop te kunnen organiseren is het van belang te weten hoeveel 

deelnemers er zijn. 

De percussieworkshop wordt in 2 gedeeltes gegeven: 1 deel voor de jongste 

basisschoolleerlingen en 1 deel voor de oudste. 

Als de ene groep de workshop heeft, kijkt de ander groep naar de film. 

De ballonnen worden om 14.00 uur opgelaten. Het einde van workshop en films is 17.00 

uur. In de pauze en na afloop krijgen de kinderen wat te drinken en kan er een rondrit met 

de legervoertuigen gemaakt worden. 

Wij willen u vragen onderstaande strook in te vullen en deze vóór 20 maart weer aan uw 

kind mee te geven naar school. Bij vragen even bellen of mailen met ondergetekende. 

Bij voorbaat dank. 

 

Namens de werkgroep ’70 jaar vrijheid’, 

 

Henny de Haas,   0653 77 47 81   –    hdh@skov.com 
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Naam kind: 

 

Groep: 

 

Neemt deel aan percussieworkshop en filmkijken op 19 april. 

 

 

 

 

 

 

Nieuws  April 2015 

 

 

Kienen   10 april gaan we om 14.00 weer kienen we hopen dat de opkomst 

weer groot is . 

 

Bus dagtocht gezamenlijk met Vierlingsbeek dit jaar gaan we naarEe rsel en 

wel op woensdag 13 mei snelle opgave is gewenst meer informatie zie bijlage 

in dit blad . 

 

E-BIKE training  

Woensdag 13 mei word er een E-bike traning georganiseerd in Boxmeer dit 

project is bedoeld voor 50 plussers die e-bike hebben of overwegen deze aan te 

schaffen . Deze dag word georganiseerd door de provincie Brabant gemeente 

Boxmeer en de SWOGB  . Deze dag en lunch is geheel gratis voor meer 

informatie en opgave formulier zie elders in dit blad . 

 

Kienen Vierlingsbeek 

Op verzoek van de KBO Vierlingsbeek de datums dat er gekiend word 

3 april , 17 april , 1 mei , 15 mei .29 mei, 12 juni , 26 juni , en 10 juli . 

Aanvang 13.45 tot 16.15 in de Joffershof . 
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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 :  

Woensdag  13             Bus dagtocht met Vierlingsbeek                           

Vrijdag       22             Met 65 PLUS aan tafel            16.00 uur 

Vrijdag       22            E-Bike cursus   Boxmeer 

 

Juni :   

Woensdag    17            Actiedag 0 doden in het verkeer  Boxmeer 

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    

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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KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN  

KBO VORTUM-MULLEM Maart 2015  

 

DAGTOCHT OP WOENSDAG 13 MEI  
Vertrek vanaf het Vrijthof om 08.00 uur.  
Vandaag maken we een smokkelroute in en om Eersel.  
Rond 10.00 uur worden we in Streekmuseum de Achtzaligheden ontvangen 

met koffie en vlaai. Daarna is er een diapresentatie en rondleiding  
met als afsluiting een Brabantse Koffietafel.  
Na de middag begint ons avontuur echt.  

De smokkelaar/gids voegt zich bij ons gezelschap en onder zijn leiding  
zullen we de interessante smokkelroute rijden.  

Het einde van deze tocht is op de historische Markt in Eersel. Het is een van 
de mooiste pleinen van Brabant en staat onder de monumentenzorg.  
Hier kunnen we een korte tijd verpozen.  

Tijdens de thuisreis is er een heerlijk afscheidsdiner.  
Deze dagtocht kost € 62,00 per persoon.  

In de prijs is inbegrepen: 2 x koffie/thee met vlaai, entree Streekmuseum de 
Achtzaligheden, koffietafel met kroket, smokkelroute o.l.v. gids, 3 gangen 
diner en vervoer per luxe touringcar van Rutjens-Ponjee.  

Er is één opstapplaats, mensen uit Vortum-Mullem stappen ook in 
Vierlingsbeek op. Vertrek vanaf het Vrijthof om 08.00 uur.  
Wees op tijd aanwezig !  

Bij verhindering dient u (in overleg met de KBO) zelf voor een vervanger te 
zorgen.  
U kunt zich voor deze reis opgeven via onderstaand strookje en het bedrag  
van € 62,00 per persoon overmaken naar rekeningnummer  
NL51 RABO 0154 3045 06 t.n.v. KBO Vierlingsbeek/Groeningen met 
vermelding van ”dagreis 2015” tot uiterlijk 31 maart bij: Maria Rouwens, 
Laurentiusstraat 23, tel 0478 631919, mail: rouwens@home.nl  
 
 
 
 
------------------------------------------ hierlangs afknippen --------------------------  

 
 
KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN - KBO VORTUM-MULLEM  

Deelname KBO dagreis SMOKKELROUTE op woensdag 13 mei 2015  
Naam: ……………………………………………………..  

 
Adres: ……………………………………………………... telefoon: ……………………  
 

Aantal personen: ……… Neemt rolstoel mee: ja / nee  
 

Neemt rollator mee: ja / nee 
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Elektrische fietsinformatiedag in Boxmeer en Sint 
Anthonis 13 en 29 mei  
 
De gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis organiseren net 

zoals in 2013 op woensdag 13 mei en vrijdag 29 mei een elektrische fietsdag 
die verzorgt wordt door SOAB adviseurs uit Breda. De dag is bedoeld voor 

50-plussers. Heeft u nog geen elektrische fiets, maar overweegt u een 
elektrische fiets aan te schaffen? Heeft u er al één maar wilt u uw 

fietsvaardigheid met uw elektrische fiets vergroten, óf de kans dat u met de 
fiets ten val komt juist verkleinen? Dan is deze dag zeker de moeite waard. 
De deelname is gratis en u krijgt er een lunch bij.  

Op de website www.e-biketraining.nl vindt u meer informatie. De fietsdag 
wordt gehouden in het kader van het jaar van de ouderen van de provincie 
Noord-Brabant: Wegwijs in Brabant is het motto.  

Tijdens een leerzame presentatie worden de voor- en nadelen van de 
elektrische fiets besproken en praktische tips gegeven. Nadat de spieren zijn 

losgemaakt bij de fietsfitness kunt u vervolgens verschillende elektrische 
fietsen uitproberen en/of de vaardigheid met uw eigen (elektrische) fiets 
onder begeleiding van twee fietscoaches vergroten. De fietsen van de 

deelnemers worden ter plaatse ook afgesteld voor een goede zithouding. Na 
de lunch wordt er een parcours gereden door de gemeente.  
Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers (09.45-15.30 uur), dus meldt u 

snel aan. Het is wenselijk dat u met uw eigen fiets komt. Deelname is op 
eigen risico.  

U kunt zich aanmelden door onderstaande strook in te vullen en op te 
sturen naar;  
Gemeente Boxmeer  

t.a.v. Mevr. Victorine Egelmeers  
Antwoordnummer 27  

5830 VE Boxmeer (Postzegel is niet nodig)  
Doe dit vóór 28 april a.s. Ongeveer 10 dagen vóór de fietsinformatiedag 
krijgt u bericht.  

----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Invulformulier aanmelding elektrische fietsinformatiedag  
 
Naam: ________________________________________________  

Aantal personen: 1 / 2 * Geslacht: M / V *  
Geboortedatum: Man ___ - ___- 19___ Vrouw ___ -___- 19___  
Adres: ________________________________________________  

Postcode en Woonplaats: ________________________________________________  
Telefoonnummer: ________________________________________________  

E-mailadres: ________________________________________________  
 
Wil deelnemen op: Woensdag 13 mei in Boxmeer / Vrijdag 29 mei in St. 

Anthonis*  
 

Ik heb zelf wel / geen * elektrische fiets.  
* doorhalen wat niet van toepassing is. 
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WEET U HET NOG? 

 

Van 30 maart t/m 4 april 2015  is de week van : 

 

 

 

 
 

 

 

-Dit is één gezamenlijke collecte in plaats van 6 afzonderlijke collectes. 

Alle landelijke collectes waarvoor in Vortum-Mullem werd gecollecteerd, worden nu 

gebundeld. 

Het heet:  SAMEN STERK VOOR GOEDE DOELEN. 

 

-Een initiatief van collecteorganisatoren i.o.m.de Dorpsraad in samenwerking met een 

werkgroep voor de goede doelen! 

-In navolging van de andere dorpen van de gemeente Boxmeer die hier erg enthousiast over 

zijn! 

-U krijgt een brief  in week 13 waar u in kunt vullen welk bedrag u aan welk goed 

doel wilt geven. 

-U doet daarvoor anoniem een contant bedrag in een blanco enveloppe, die door 2 personen 

wordt opgehaald. Deze 2 personen zijn mensen uit Vortum-Mullem met een 

identificatiepasje. 

 

Het ophalen gebeurt op dinsdag 31 maart en woensdag 1 april van 18:00 – 19:30 uur ! 

 

 

     ZORG ERVOOR DAT DE ENVELOP KLAAR LIGT VOOR ONS! 

 

 

De werkgroep zorgt ervoor dat uw bijdrage op de juiste plaats komt, en dat hier verantwoord 

mee om wordt gegaan. 

We denken dat dit een heel goed initiatief is, en we hopen dat we op uw massale steun mogen 

rekenen! 

Voor alle duidelijkheid: acties van de basisschool, en ook loterijen, en 

verkoopacties van onze Vortumse verenigingen kunt u gewoon aan uw deur blijven 

verwachten! 

 

 

Met vriendelijke  groet, 

Namens de werkgroep: Petra Broeder, Gerdien Denen, Anja van den Bosch, Marianne 

Broeder, Anja Martens en Karin Deenen. 
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Hartelijk dank voor uw bijdrage!                   Totaal: 

 
Akkoord teller 1 ………………………………………. 

 

 

 
Akkoord teller 2 ………………………………………. 

 
 
 
 

 Periode Doel bedrag 

 

 19- 25 april Lucht Voor Het Leven: Het Long Fonds 

helpt mensen met 

ademhalingsproblemen.  

Zoals astma en de longziekte COPD  

www.astmafonds.nl 

 

 

 

31-5 mei tot 6 

juni  

Dit fonds bevordert onder andere 

activiteiten op het gebied van cultuur - en 

natuurbehoud in Nederland, door het 

verlenen van subsidies voor weten-

schappelijk werk, muziekbeoefening, 

letterkunde, beeldende kunst, theater, 

film, fotografie, culturele vorming, 

cultureel jeugdwerk, folklore, musea, 

monumenten en natuurbehoud. 

www.anjerfonds.nl 

 

 

 

 11- 17 okt  

Zet zich in voor diverse aspecten van  

brandwonden, aandacht voor preventie,  

eerste hulp, behandeling en begeleiding 

van  patiënten en onderzoek.  

www.brandwondenstichting.nl 

 

 

6-12  sept Kanker betekent lang niet altijd het 

einde:  

KWF Kankerbestrijding strijdt met uw 

steun voor minder kanker, meer kans op  

genezing en betere kwaliteit van leven.  

www.kwfkankerbestrijding.nl  

 

 

5-11 april De Nederlandse Hartstichting bestrijdt 

hart- en vaatziekten. Zij subsidieert 

bijvoorbeeld  

een groot deel van het wetenschappelijk 

onderzoek naar hart- en vaatziekten.  

www.hartstichting.nl 

 

 

12- 18 april Kinderhulp zet zich in om kwetsbare 

kinderen die door financiële of andere 

problemen buiten spel komen te staan te 

steunen in kindgerichte praktische zaken 

zodat ze volwaardig aan de maatschappij 

kunnen deelnemen.  

 www.kinderhulp.nl 

 

Invullijst 

http://www.astmafonds.nl/
http://www.anjerfonds.nl/
http://www.brandwondenstichting.nl/
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/
http://www.hartstichting.nl/
http://www.kinderhulp.nl/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.oostrum-online.nl/wp-content/uploads/2014/10/Logo_Brandwondenstichting3-480x310.png&imgrefurl=http://www.oostrum-online.nl/?tag=brandwondenstichting-collecte&h=310&w=480&tbnid=4vl2OMP8Y8Y1-M:&zoom=1&docid=aJo051LAfMBzfM&ei=MbtrVPDzI4fcPfvVgZAI&tbm=isch&ved=0CDAQMygRMBE&iact=rc&uact=3&dur=847&page=1&start=0&ndsp=19
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  Persbericht 
 
Op maandag 9 februari j.l. heeft de Stichting Welzijn Ouderen 
Gemeente Boxmeer (SWOGB) afscheid genomen van de heer Tien 
van Gemert uit Rijkevoort. De heer van Gemert is 10 jaar vrijwillige 

ouderenadviseur (VOA) geweest voor de SWOGB in de gemeente Boxmeer en met name 
voor de bewoners van Rijkevoort en Oeffelt. De opleiding voor vrijwillige ouderenadviseur 
heeft Tien van Gemert 10 jaar geleden gevolgd in het parochiehuis in Sambeek. “Deze 
opleiding was echt gericht op gespreksvoering”,  aldus Tien van Gemert, “en de nadruk lag 
niet zo zeer op de wet- en regelgeving. Dit laatste leerde ik vooral in de praktijk. Wel jammer 
dat ik geen opleiding heb gevolgd als belastinginvuller. De 
combinatie van vrijwillige ouderenadviseur en belastinginvuller 
is een sterke combinatie, om cliënten optimaal te kunnen 
ondersteunen.” Tien van Gemert heeft dit vrijwilligerswerk 
altijd met heel veel plezier gedaan, “en ik heb er zelf ook veel 
van geleerd. Je leert zo ook veel verschillende mensen 
kennen en het was altijd gezellig om bij mensen thuis te 
komen.” In verband met privé omstandigheden neemt  Tien 
van Gemert, met spijt in zijn hart, afscheid van dit 
vrijwilligerswerk. “Ik ben blij dat er in Rijkevoort een betrokken 
opvolger bereid is gevonden in de persoon van Corry 
Klaassen. Corry is met ingang van 1 januari van dit jaar 
vrijwillige ouderenadviseur geworden”, besluit de heer van 
Gemert. De voorzitter van de SWOGB, de heer Frans 
Brienen, bedankte de heer van Gemert voor al zijn inzet en 
overhandigde het beeldje met bloemen en een attentie en 
wenste hem het allerbeste toe. 
 
links staat de heer Tien van Gemert die het beeldje “de mens” overhandigd kreeg 
door Frans brienen, voorzitter SWOGB. 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

 

Dorpsraadvergadering 2 maart 2015  

ma 02-03-2015  

 

Dorpsraadvergadering 2 maart 2015 

  

  

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Notulen 

De notulen van 2 februari 2015 worden goedgekeurd. 

  

Werkgroepen aan het woord 

Licht op jong 

Saskia Broeder heeft deelgenomen aan een onderzoek (Licht op jong) onder 

jongeren in kleine dorpen dat is gehouden in opdracht van de Vereniging Kleine 

Kernen samen met de provincie. Het doel was om te achterhalen hoe je jongeren 

kunt behouden voor de kleine dorpen. Belangrijke redenen zijn o.a.: basisschool, 

voldoende beschikbare starterswoningen, bereikbaarheid met openbaar vervoer. 

Naar aanleiding van het onderzoek worden 4 dorpen gezocht voor een pilot. Saskia 

heeft Vortum-Mullem hiervoor opgegeven. 

  

70 jaar bevrijding 

Op 19 april vindt deze dag in Vortum-Mullem plaats. De flyer met het programma 

wordt binnenkort rondgestuurd en zal ook nog op de website worden geplaatst. De 

aanmeldingen voor de dorpsquiz stromen inmiddels al binnen. Op 5 mei vinden er 

nog activiteiten plaats in de gehele gemeente met een afsluiting in het 

oorlogsmuseum in Overloon. 

  

Goede Doelenweek 

Dit jaar zal er in ons dorp voor het eerst een Goede Doelenweek worden gehouden in 

de week van 31 maart tot 7 april. Tijdens deze week vindt er een collecte plaats 

waarbij geld ingezameld wordt voor meerdere landelijke goede doelen. Elk landelijk 

goed doel kan zich aansluiten bij dit initiatief. 

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

De school wil een aanvraag doen bij het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid voor 

een bijdrage voor een geluidsinstallatie. Deze zou dan gebruikt kunnen worden voor 

verschillende activiteiten in het dorp. De vergadering besluit om voor dit jaar de 

geluidsinstallatie in te dienen bij de Rabobank. Voor het project Calvarieberg wordt 

dit jaar eerst geprobeerd op een andere manier geld te genereren om dan volgend 

jaar het bedrag compleet te maken met een aanvraag bij het Fonds Maatschappelijke 

Betrokkenheid. 

  

De algemene ledenvergadering van de Vereniging Kleine Kernen vindt plaats op 11 

maart. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor melden bij de dorpsraad. 

  

Op 20 juni wordt er na het succes van 2 jaar geleden wederom een kerkennacht 

georganiseerd.  

  

Op 12 maart is er in Rosmalen van 10.00 tot 16.30 uur een symposium ‘Focus op 

mantelzorg’. 

Op de site www.vortum-mullem@info staat een link naar de site met alle informatie 

m.b.t. het bouwen in Vortum-Mullem. 

http://www.vortum-mullem.info/
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Het bestuur van de dorpsraad is versterkt met Luuk van Bree. 

  

Rondvraag 

Jan van Uden wil gaan stoppen met zijn archief over Vortum-Mullem. Vraag is of 

iemand anders het beheer van dit archief wil overnemen. Geïnteresseerden kunnen 

zich melden bij de dorpsraad of bij Jan van Uden. 

  

Bij de kerk is wederom een glas in lood raam kapot gegaan waarschijnlijk als gevolg 

van voetballen op het kerkplein. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie. 

  

Frans Broeder meldt dat de kermiscommissie maandag 9 maart a.s. een bijeenkomst 

heeft op het gemeentehuis over de kermis in Vortum-Mullem. De komende 3 jaar is 

er een contract afgesloten met de firma van de Salm. 

  

Sluiting 

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

13 april om 20.30 uur bij Café Spoorzicht. 

  

 
 

Kamp  

wo 04-03-2015  
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Hallo Jongens, Meiden en Ouders. 

 

Het kamp zal dit jaar in het  2e weekend van de vakantie plaats vinden. 

Dat is dus voor de kinderen die nu in groep 1 t/m 3 zitten op 23 en 24 juli.  

De kinderen die nu in groep 4 t/m 7 zitten hebben kamp van 24 t/m 26 juli. 

 Voor de Rouwe Starters (groep 8 t/m 16 jaar) geldt de zelfde datum als groep 1 t/m 

3. Echter gaat deze alleen door bij voldoende aanmeldingen.   

 

Opgeven kan je door het bijgevoegde strookje voor 1 april in te leveren bij: 

 

Lino Litjens (St. cornelisstraat 46A), of tijdens de groepsavond in het jeugdhuis. 

 

Je kunt ook opgeven via de mail, de tweede aanmelding zal dan ook verstuurd 

worden via de mail. Mailen kan naar brigittepeeterss@gmail.com. Als je het briefje in 

de brievenbus doet krijg je de tweede aanmelding op papier in de brievenbus. 

 

Wij willen u er nog op attenderen dat we deze aanmelding opnemen in onze 

begroting, wilt u uw kind toch nog afmelden dan kan dit alleen bij Brigitte via 

brigittepeeterss@gmail.com wij willen dit uiterlijk 1 juni weten anders zullen wij toch 

de kosten in rekening moeten brengen. 

 

Verdere informatie omtrent het kamp zullen jullie begin mei ontvangen. 

 

Heeft u nog vragen over kamp, dan kunt u tijdens de groepsavonden bij de leiding 

terecht. Heeft u vragen over de aanmelding dan kunt u contact opnemen met Lino of 

Brigitte. 

 

Met vriendelijke groet: de leiding van het Kamp. 

 

                                                                

Dit strookje afknippen en inleveren aub 

 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Groep/leeftijd: 

 

Gaat mee op Jeugdkamp!!!  

 

 

 

 

 

 

KAARTEN ZOO-PARC NOG GELDIG T/M 31-04-2015  

di 10-03-2015  

In verband met de problemen bij het Zoo-Parc in Overloon, zijn de via onze (of 

andere) vereniging met korting aangeschafte kaarten slecht te gebruiken tot en 

met 31 april a.s. 

Daarna verliezen ze hun geldigheid.  
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V.E.S.T  

do 12-03-2015  

  

                 Vortums en Sambeeks Toneel ‘VEST’ zoekt nieuwe leden! 

Wij hebben helaas slecht bericht voor de toneelliefhebbers die elk jaar naar onze 

uitvoeringen komen kijken. Dit voorjaar gaan onze geplande voorstellingen niet door! 

Na vorig jaar ons 40 jarig jubileum te hebben gevierd met mooie voorstellingen en 

een nieuwe naam, hebben wij deze winter tijdens de repetitieavonden helaas 

afscheid moeten nemen van vier van onze leden. Omdat wij mede door dit verlies te 

weinig spelers hebben, lukt het ons dit voorjaar niet meer om ons toneelstuk ten 

tonele te brengen, maar wij blijven niet stil zitten…. Zo waren wij dit jaar als Tiepies 

Toneel aanwezig bij de entree en vossenjacht op het NK Maasheggenvlechten en ziet 

u ons terug op andere kleine evenementen. 

Om ook de komende jaren weer mooie voorstellingen ten tonele te kunnen brengen, 

zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die kunnen en/of willen leren acteren. Ook 

mensen die een gastrol willen vertolken zijn van harte welkom. Wij repeteren één 

avond in de week (maandag of woensdag) van oktober tot aan de voorstellingen in 

april of mei in het gemeenschapshuis te Vortum-Mullem. Geïnteresseerd, neem dan 

vrijblijvend contact op via onze Facebook pagina of onze website www.vest-toneel.nl. 

Wij hopen dan volgend jaar samen met jou op het podium te schitteren! 

Namens VEST-Toneel David Commandeur.  
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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 

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: 

 

 
 

                                   
 vierlingsbeek  
 
 

 

  
 
30 mrt/4 april   Samen sterk voor goede doelen 
10 april  14.00u kbo kienen 
19 april    70 jaren leven in vrijheid 
24 april  16.00u met 65 plus aan tafel 
13 mei    E-bike training 
13 mei    kbo: busreis 
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

