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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 Mei 
 
 

Zondag  10 mei.    9.00 uur                                        
                                    Wilie en Sjef van Hout. 
 
Zondag   24 mei         12.30 uur  1ste communie  
                                   Jan Willems 
                                   Harrie en Frida Zegers Koppes. 
  
 
 
                                  
Vieringen in juni: 
 
14 en 28 juni 9.00 uur. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vastenactieproject Onze Lieve Vrouwe Parochie 
 
 
 
In samenwerking met andere Karmelparochies in Nederland is ook dit jaar 
gekozen voor een eigen vastenactieproject. En weer betreft het hulp aan de 
Filipijnen. Vorig jaar was de opbrengst bestemd voor het door de 

Karmelieten – die in de Filipijnen verschillende parochies hebben – opleiden 
van lekenleiders. 

Dit jaar hebben we gekozen – naar aanleiding van het bezoek van paus 
Franciscus aan de Filipijnen, waarbij het probleem van de straatkinderen 
grote aandacht kreeg – voor een actie onder de titel “Een veilig thuis voor het 

Filipijnse kind”. Deze actie gaat 3 jaren duren. 
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In de weekendvieringen wordt wekelijks aandacht hiervoor gevraagd en laten 
we fragmenten zien van een dvd waarin straatkinderen worden opgezocht in 

hun woon- en leefomgeving. Deze straatkinderen hebben geposeerd voor een 
kunstenaar die hen in een groot kunstwerk “Het laatste avondmaal” samen 
met Jezus aan tafel heeft geschilderd. Later is hij deze kinderen gaan 

opzoeken en dat heeft geleid tot deze opnames. 
Aangezien ook dit jaar de opbrengst van onze actie rechtstreeks wordt 
overgemaakt naar de paters Karmelieten in de Filipijnen weten we zeker dat 

onze euro hier ook een euro dáár is. 
U kunt uw bijdrage overmaken op het speciale rekeningnummer 

NL44RABO 0153461993 ten name van RK OLV Parochie Actie. 
Van harte aanbevolen! 
 

Namens de parochiële activiteitencommissie. 
 
 

 
 

KBO Nieuws mei 

 

13 mei is er de bus dagtocht met Vierlingsbeek we 

volgen de smokkelaarroute in de 8 heerlijkheden  de 

deelnemers hebben de benodigde informatie al gekregen we wensen 

allen een fijne dag . 

 

13 mei is er ook de E Bike training dag in Boxmeer  de deelnemers 

komen alles te weten over de E-fiets en leren hier mee om te gaan in 

het verkeer . 

 

22 mei gaan we Gezellig en lekker eten met 65 PLUS aan tafel . 

 

Oproep    Deelnemers voor bewegen voor ouderen op de maandag . 

                Deelnemers  Woensdag  om een kaartje te leggen . 

                Ballen gooiers bij het jeu de boules  dinsdag . 
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Lammetjesdag bij De Wereldboom! 

 

Op zondagmiddag 26 april organiseert De Wereldboom haar jaarlijkse Lammetjesdag bij De 

Schutkooi, Veerweg 3 in Vortum-Mullem. Met huppelende één-, twee- en drielinglammetjes die 

geknuffeld mogen worden en natuurlijk weer avontuurlijke kinderactiviteiten. De middag 

wordt om 14.00 uur ingeluid door de koeien, die dansend de wei in gaan. 

 

Als de koeien uitgesprongen zijn en tevreden grazen, valt er voor kinderen en hun (groot)ouders tot 

17.00 uur van alles te beleven:   

 

lammetjes knuffelen 

paardenbloemenpannenkoeken bakken op houtvuur 

tovertuintje maken  

lammetjes schilderen (als een echte kunstschilder, met schildersezel in de wei) 

trollenhuisje metselen in het Avonturenbos 

kijk-uit-je-doppen-puzzel  

spelen in het Avonturenbos 

 

De Schutkooi is geopend en speciaal voor deze dag staat er 

feestelijke cake-met-muisjes op de kaart. 

Aanmelden voor Lammetjesdag is niet nodig. De toegang 

is gratis, maar voor enkele activiteiten wordt een kleine 

onkostenvergoeding gevraagd. Ook zijn er kinderboeken te 

koop. Let op: geen PIN aanwezig!  
Meer informatie www.dewereldboom.nl 
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Buurtbemiddeling Land van Cuijk vindt het belangrijk dat u en uw buren prettig wonen. In 
een buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het 
namelijk fijner en veiliger wonen. Helaas komen burenruzies in de beste buurten voor. Soms 
door een kleine irritatie die niet uitgesproken wordt. Zo is de lente een tijd waarin iedereen 
vaker buiten is en leefgeluiden goed hoorbaar zijn. Een rokende barbecue, luidruchtige 
buren, gillende kinderen. Het kan zijn dat u zich hieraan stoort.  
 
Praat met uw buren 
Buren willen uw woonplezier niet bederven. De buren weten vaak niet eens dat zij u storen. 
En als u niets zegt, gaat de overlast door. Ga daarom snel in gesprek, want kleine irritaties 
kunnen groter worden als u er niet over praat. De ervaring leert dat snel actie ondernemen 
door een vriendelijk gesprek met de buren, erger kan voorkomen. Maak duidelijke en 
realistische afspraken met elkaar en zorg dat u in gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt 
om een oplossing te vinden.  
 
Liever een goede buur … 
Bovendien geldt dat als u rekening met uw buren houdt, de buren ook eerder rekening met u 
zullen houden. Hieronder wat tips: 

 Licht buren vooraf in over een feestje of een verbouwing, zodat ze zich erop in 
kunnen stellen. 

 Neem binnen afscheid van gasten, en niet buiten.  

 Neem pakjes voor elkaar aan en geef ze bij thuiskomst meteen aan de buren. 

 Zet af en toe ook de kliko van de buren even bij hun woning terug. 

 Verwijs uw eigen bezoek naar de gemeenschappelijke parkeerplaats en laat ze niet 
op de stoep parkeren of bij uw buren voor de deur 

 Onbekend maakt onbemind: maak kennis met de nieuwe buren voor een goede 
verstandhouding. 

 
Buurtbemiddeling 
Als Buurtbemiddeling Land van Cuijk kunnen wij u helpen mocht u er toch niet samen 
uitkomen met de buren. Buurtbemiddeling helpt u en uw buren om weer met elkaar in 
gesprek te komen. En goede afspraken te maken. Dit werkt het beste bij niet al te ernstige 
problemen en in een vroeg stadium.  
 
Meer informatie 
Buurtbemiddeling Land van Cuijk 
Telefoon: 0485-574440 
info@buurtbemiddelinglvc.nl 
www.buurtbemiddelinglvc.nl 
Buurtbemiddeling is een onderdeel van RMC Radius 

 

 

 

 

mailto:info@buurtbemiddelinglvc.nl
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www.Vortum-Mullem.info 
 

 

Samen Sterk van Start!  

wo 25-03-2015  

 

 
 

Buurkracht in Vortum-Mullem  

za 11-04-2015  

Buurkracht. Wat is Buurkracht? 

 

Komende maandag zal er, tijdens de Dorpsraadvergadering een inleiding gegeven 

worden door Marlies Ekelmans. 

Zij is van Buurkracht en zal ons van alles vertellen hoe je door samen te werken 

energie kunt besparen. 

 

Hieronder een korte samenvatting. 

 

Buurkracht helpt bewoners van een wijk of dorp met het gezamenlijk besparen van 

energie. 

Wij willen graag met enthousiaste bewoners aan de slag om een buurt 

energiezuiniger te maken. 

In nette woorden: Buurkracht is er ter ondersteuning van buurtinitiatieven gericht op 

energiebesparing. 

Een project vóór en dóór buurtbewoners die in hun eigen wijk of dorp, collectief 

samen met buurtbewoners energie willen besparen. 

Met elkaar, omdat vele handen licht werk maakt, en omdat collectiviteit in het nemen 

van maatregelen de bewoners veel geld kan schelen. 

Minder kosten, meer comfort en een goede band met de buurt. 

 

Behalve deze inleiding is er, tijdens de Dorpsraadvergadering, natuurlijk weer 

informatie van de werkgroepen en hebben wij de nodige mededelingen en ingekomen 

stukken voor jullie. 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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De Dorpsraad hoopt jullie allemaal te zien op deze interessante avond op MAANDAG 

13 APRIL OM 20.30 IN CAFÉ SPOORZICHT.  
 

Notulen dorpsraadvergadering 13 april 2015  

ma 13-04-2015  

 

Dorpsraadvergadering 13 april 2015 

  

  

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Notulen 

De notulen van 1 maart 2015 worden goedgekeurd. 

  

Inleiding Buurkracht door Marlies Ekelmans 

Buurkracht brengt inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te gaan 

met energiebesparing door bijvoorbeeld inkoopvoordeel te behalen. Informatie is ook 

te vinden op www.buurkracht.nl. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze 

site of zich melden bij de dorpsraad. 

  

Werkgroepen aan het woord 

Goede Doelenweek 

Marianne Broeder licht toe dat de Goede Doelenweek een groot succes is geweest. 

De opbrengst is voor elk doel hoger uitgevallen dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar 

voor 6 goede doelen € 2393,- opgehaald. 

  

Zorg en Welzijn 

De werkgroep heeft bij de ouderenbond enkele sprekers geregeld over het bewegen 

voor ouderen. De vrijwilligersgroep is uitgebreid. Voor de Koningsdag kunnen de 

ouderen zich net als vorig jaar ook weer aanmelden. 

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

De voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente rondom de WMO is doorgeschoven 

naar juni. De exacte datum hierover volgt nog. 

  

De aanvraag voor de geluidsinstallatie bij het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid 

is ingediend. 

  

Op 20 april is er een bijeenkomst in Panningen met als thema ‘Duurzame dorpen 

bezig met de toekomst’. 

  

Op 22 april is een bijeenkomst van Leefbaar Brabant met diverse workshops in 

Goirle. 

  

Aanstaande zondag 19 april vindt 70 jaar Vrijheid plaats. De organisatie hoopt op 

een grote opkomst. 

  

Rondvraag 

Jos Denen meldt dat HBSV tijdens de ‘NL Doet’ dag het sportveld onder handen heeft 

genomen. Er zijn diverse activiteiten die hiervoor in aanmerking komen. Bij een 

volgende dag zal dit tijdens de dorpsraadvergadering onder de aandacht worden 

gebracht. 

  

Sluiting 

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

4 mei om 20.30 uur bij Café Spoorzicht. 
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Optreden Marie Christien 25 mei, 20.15 in De Elsenhof te Sambeek  

di 14-04-2015  

Marie Christien heeft in 2013 voor ons gezongen tijdens de culturele avond in 

Vierlingsbeek. 

Als u graag naar haar nieuwe show genaamd "de bijzondere vrouw" in Sambeek wil 

gaan, neem dan even contact met mij op. 

De entree bedraagt € 7.50 maar als er meer dan 10 belangstellenden zijn, worden de 

kaartjes goedkoper én voor de eerste 2 belangstellenden heb ik kortingskaartjes. 

Voor kaartjes mailen naar : vrouwenorganisatievortummullem@gmail.com 

 

Op de website www.mariechristien.nl ziet u onder de link thema-voorstellingen de 

impressiefilmpjes van de voorstelling.  
 

 

Koningsdag en 'Vortum-Mullem Bouwt' bouwdagen  

wo 15-04-2015  

Uiteraard organiseren we ook dit jaar voor jong én oud diverse activiteiten 

rondom“Koningsdag Vortum-Mullem 2015”! 

   

 

Maandag 27 april: 

 

De ochtend 10.00-12.00 zijn er tal van activiteiten 

bij de speeltuin van het jeugdhuis 't Benkske voor 

alle kinderen. Dit is geheel vrijblijvend aanmelding 

niet nodig. 

 

Zoals jullie inmiddels jarenlang gewend zijn is er ‘s 

middags de welbekende fietstocht vanaf 15.00 uur. 

Hierbij wordt je via een fietspuzzeltocht langs de 

mooiste plekjes in de prachtige omgeving rondom 

Vortum-Mullem geleidt. 

Daarnaast hebben we net als voorgaand jaar weer 

een wandeltocht uitgezet, deze is ook op te halen 

om 15.00 uur bij gemeenschapshuis. Vervoer naar 

startpunt is op eigen gelegenheid. Als er 

begeleiding en of vervoer (inclusief rolstoelvervoer) 

gewenst is tijdens wandeltocht, mag u contact 

opnemen met Linda van Raaij 0485-571912. 

  

 

Ook al kun je niet aan de activiteiten zelf deelnemen, iedereen is van harte welkom 

tijdens het afsluitend feest in ’t Gemeenschapshuus vanaf 17.00 uur. Met discotheek 

van onze lokale top DJ Stan, willen we voor een spetterende afsluiting zorgen met 

muziek voor jong en oud. In de loop van de avond zal dan de prijsuitreiking 

plaatsvinden van de fietstocht. 

Ook dit jaar hopen we op een grote opkomst tijdens deze Koningsdag.  
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Voor de kinderen is er een lang 

weekend met activiteiten 

gepland. Met als 

thema "heel Vortum-Mullem 

bouwt" mogen ze zelf hun hutten 

gaan bouwen. Ër zal in Vortum-

Mullem gebouwt worden en de 

kinderen gaan hier een eerste 

aanzet voor doen. Daarnaast 

vinden er nog tal van andere 

activiteiten plaats. 
 

 

Voor de fiets/wandeltocht en aansluitend feest is aanmelden niet nodig. Voor de 

activiteiten bedoeld voor de kinderen is aanmelden wel verplicht; graag 

aanmelden voor 20 april. Dit kun je eenvoudig doen door op >>deze link<< te 

klikken en de gevraagde gegevens in te vullen om daarna de mail te versturen. 

 

Hierbij een overzicht van alle activiteiten en de daarbij horende tijden. 

 

Programma: 

   

Zat. 25 april 14.00u: Voor groep 4 t/m 8 beginnen op zaterdagmiddag de 

activiteiten al. Dit onder begeleiding van stichting 

Jeugdhuis en deze activiteit start op 14.00 uur (ivm 

sportverplichtingen is het mogelijk later aan te sluiten 

dit svp melden) met aansluitend een overnachting. 

Kosten hiervoor zijn € 7.50,- 

Zon. 26 april 10.00-16.00u: Groep 1 t/m 8 bouwactiviteiten. kosten hiervoor zijn 

€ 3,- 

Ma. 27 april 10.00-12.00u: Koningsdag: Spelen in de hutten en tal van andere 

activiteiten voor alle kinderen geheel kosteloos. 

  

15.00u: Aanvang Fietstocht en wandeltocht bij vervoer of 

begeleiding geweest Linda van Raaij bellen 0485-

571912 

  17.00u: Koningsfeest in ‘t Gemeenschapshuus. 

      

 

Enkele regels omtrendt de bouwdagen:  

 De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen vanaf groep 1 t/m 8 woonachtig in 

het dorp Vortum-Mullem. Kinderen die jonger zijn mogen deelnemen, maar 

ouders dienen in dat geval zelf toezicht te houden. 

 Graag vooraf opgeven vóór maandag 20 april via de website 

 De kosten voor de bouwdag zijn 3.- euro per kind. Dit graag gepast betalen 

bij aanvang bij de leiding. 

 Zondag 26 april zorgen wij voor de lunch.  

 Alle deelnemende kinderen nemen een duidelijk "gemerkte" hamer en zaag 

mee als gereedschap om mee te werken. (let wel: de leiding is niet 

aansprakelijk voor het kwijt- of stukraken van het gereedschap. Wij zullen wel 

zoveel mogelijk toezien op het juiste gebruik hiervan) 

 Als activiteiten zijn afgerond worden kinderen van groep 1 t/m 3 door ouders 

opgehaald. Kinderen vanaf groep 4 gaan zelfstandig naar huis tenzij ouders 

anders hebben doorgeven bij de leiding.  

 Bij slecht weer gaan de activiteiten zoveel mogelijk door. Het kan zijn dat het 

programma wordt aangepast. Houd hiervoor de website goed in de gaten 
aangezien alle communicatie via deze site verloopt. 

mailto:koningsdag@vortum-mullem.info?subject=Aanmelding%20Heel%20Vortum-Mullem%20Bouwt&body=Aanmeldingsformulier%3A%0A%0A1.%20Activiteit%20door%20stichting%20jeugdhuis%20zaterdag%2025%20april%20met%20overnachting%20voor%20groep%204%20t%2Fm%208.%0AKosten%207%2C50%20euro%2C%20voldoen%20bij%20aanvang%0ANaam%20kind(eren)%3A%0A%0A2.%20Bouwdag%20zondag%2026%20april%20voor%20alle%20kinderen.%20%0AKosten%203%2C00%20euro%2C%20voldoen%20bij%20aanvang%0ANaam%20kind(eren)%3A%0A%0AZijn%20er%20bijzonderheden%20m.b.t.%20uw%20kind%20(bijv.%20dieet%20etc.)%2C%20dit%20hier%20graag%20vermelden%3A%0A%0AOp%20welk%20telefoonnummer%20is%20de%20ouder%2Fvoogd%20deze%20dagen%20bereikbaar%3A%20%0A
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Bij vragen omtrendt deze activiteiten kunt u terecht bij: 

Lino Litjens: llitjens87@gmail.com of 

Linda van Raaij: Koningsdag@Vortum-Mullem.info  
 

 

 

 

 
 

 

mailto:llitjens87@gmail.com
mailto:Koningsdag@Vortum-Mullem.info
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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  
 
 

 

  
 

 
26 april    Lammetjesdag Schutskooi 
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

