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Beste parochianen, 

 
De beste weg is om de mis intenties in de brievenbus 

te doen 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 September 
 

Zondag  20 sept.  10.30uur  viering Sint Cornelius.  
voorstellen vormelingen.  

                                Oud pastoor v.d. Munckhof 
                                Oud pastoor Vossen 
                                Oud pastoor Sweens 
                                Oud pastoor v.d. Loveren. 
              Willie en Sjef van Hout. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

NIEUWS  
Beste mensen de vakantie is weer achter de rug en voor de volgende punten 

vraag ik jullie aandacht. 

 

23 september is er weer de jaarlijkse Sociaal Culturele Dag in Mill verder op 

vind u een programma met inschrijf formulier wil je mee gaan lever dit dan in 

bij de penningmeester Riet Swinkels st. Hubertustraat 14  [vergeet niet u 

bijdrage a 25 euro te betalen ] . 

 

Met 65 PLUS aan tafel is deze keer in verband met de kermis op donderdag 

24 september aanvang 16.00 uur. 

 

25 Oktober Dag voor de Ouderen we hebben weer een mooi programma meer 

nieuws hierover in het volgende nummer. 

 

De wekelijkse activiteiten Bewegen voor ouderen , Joga , jeu de boules en 

kaarten vinden weer op de normale middagen plaats heb je interesse loop eens 

vrij blijvend binnen of kom buiten kijken. 

Alle ouderen wordt een fijne en gezellige kermis gewenst. 
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        Sociaal Culturele Dag 

 
WOENSDAG  23 september 2015 

in  “Party- en Evenementencentrum Fitland Mill” 
                        adres:  Hoogveldseweg 1  Mill    tel. 0485-455000      

Programma: 
 

09.30 uur      Zaal open en ontvangst gasten met koffie/thee  

10.00 uur      Opening door kringvoorzitter en overdracht aan dagvoorzitter 

10.15 uur      Openingsdienst met woord / gebed door Harm de Raaf m.m.v.  

                      Ouderenkoor “De Notenkrakers” uit Wanroij. 

 

                      Aansluitend pauze met 2
e
 kopje koffie/thee en koekje 

 

                      Informatief Ochtendprogramma 
 

10.45 uur      Lezing/spreekbeurt door dhr. Ad van Gool van de Hartstichting.  

                      Dhr. Van Gool heeft zelf een harttransplantatie gehad en zal uit eigen ervaring 

                      vertellen hoe het is om op een wachtlijst te staan voor een nieuw hart en wat   

                      daar allemaal bij komt kijken. 

11.50 uur      Gelegenheid tot het stellen van vragen 

12.00 uur      Drie-gangen diner  
 

                   Cultureel Middagprogramma 
 

14.00 uur      Optreden van  Muzikaal theater.  

                      Een orkest, bestaande uit 3 personen uit Gouda. Zij brengen muziek uit de  

                      jaren zestig.          
                      -korte pauze met consumptie 

                      Na de pauze: Vervolg optreden met Hawaiaanse muziek. 

15.55 uur      kringvoorzitter sluit de dag! 

 

Zoals u ziet biedt het kringbestuur u rond het gekozen thema 

een zinvol en zinnig programma. 
 

Als u daaraan toevoegt het menu van het diner, zult u deze dag niet willen missen.  

Gezien de zeer goede ervaringen van vorige jaren is wederom gekozen voor Fitland in Mill. 
 

Ik wil u er graag op attenderen dat de deuren van Fitland pas om 9.30 uur opengaan. Deelnemers die 

vroeger komen zullen helaas buiten moeten wachten. 
 

VERGEET NIET op de SCD de uitgereikte TOEGANGSKAART mee te nemen 

 

 

Vòòr 01 september 2015 inleveren bij afdeling KBO-…Vortum Mullem…………… 

 

(bij penningmeester....Riet Swinkels...............................…) Indien vervoer gewenst hier opgeven. 

Ondergetekende, NAAM………………………… AFDELING…………………………….... 

 

Straat en huisnr.........……………………     Neemt met ……personen deel aan de Sociaal Culturele Dag op 

woensdag 23 september 2015 te Mill en heeft bij aanmelding € 25,- pp. betaald. 

 

Datum,........................................      Handtekening……………………..            
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Wie verdient volgens u de Dr. Peelencultuurprijs 2015. 
  
De dr. Peelencultuurprijs is een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt aan een 

inwoner, vereniging of organisatie die iets bijzonders betekent voor het 
culturele leven in de gemeente Boxmeer. Een onafhankelijke commissie 
beoordeelt alle ingebrachte voorstellen van inwoners en brengt een advies 

uit aan het college van burgemeester en wethouders dat uiteindelijk de prijs 
toekent. 

 

Dit jaar wordt voor het eerst de Dr. PeelenStimuleringsprijs uitgereikt. Het 
idee erachter is dat met deze prijs een stimulans wordt gegeven aan 
vernieuwend jong initiatief op het gebied van cultuur, kunst en/of muziek in 

de breedste zin van het woord. 
 
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door Cybox dat op deze wijze een 

bijdrage wil leveren aan het stimuleren en promoten van jonge en 
inspirerende vormen van cultuur, kunst en/of muziek. 

  
Voordragen 
 

Alle inwoners van de gemeente Boxmeer kunnen vanaf heden via een mail 
naar info@drpeelen.nl een kandidaat, vereniging, initiatief of organisatie 
voor een van beide prijzen voordragen.  

Voordrachten kunnen tot maandag 24 augustus 2015 ingediend worden.  
Voor uitgebreide informatie kijk op www.drpeelen.nl 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Pilots Licht op Jong ma  

06-07-2015  
 
Ben jij een jongere (tussen de 18 en 35 jaar), woon je in een kleine kern in Noord-Brabant (tot 
6000 inwoners) en wil je samen met andere jongeren in je dorp aan de slag met onderwerpen die 
jullie belangrijk vinden in de omgeving waar je woont? Meld je dan aan voor een pilot Licht op 
jong! - Leefbaarheid en jongeren in kleine kernen. 

  
Bij de selectie van 4 kleine kernen stellen we drie duidelijke criteria: 
-           1 pilot per regio in Noord-Brabant (West, Midden, Noordoost en Zuidoost). 
-           Aanmelding door jongeren zelf uit de kleine kern. 
-           Duidelijke motivatie waaruit blijkt dat jullie aan de slag willen gaan met de leefbaarheid 
van je dorp (in maximaal 500 woorden). 
  

Als er meer dan 4 aanmeldingen zijn, die voldoen aan deze criteria, vindt per regio selectie plaats 
door loting. 
  
Je motivatie met de namen en leeftijden van de aanvragers en het dorp waar je woont, kun je tot 
15 juli 2015 sturen aan Lichtopjong@hetpon.nl. 
Dit mailadres kun je ook gebruiken voor vragen of opmerkingen. 
 

 
 
 
Notulen dorpsraadvergadering 6 juli 2015  
ma 06-07-2015  
  
Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
  

  
Notulen 
De notulen van 1 juni 2015 worden goedgekeurd. 
  

  
Werkgroepen aan het woord 
Zorg en Welzijn 
Toon Gerrits en Tiny Lamers zijn aanwezig geweest bij een bijeenkomst van Mijn Buurtje. Tijdens 
deze bijeenkomst is besproken hoe mensen uit de eigen buurt er zelf aan kunnen werken om 
zaken in de eigen buurt te verbeteren. Mijn Buurtje kan dan hierbij ondersteunen. Informatie 
hierover is te vinden op de site www.mijnbuurtje.nl. Wilhelmien zal nog navragen bij de gemeente 

hoe e.e.a. vanuit de gemeente ondersteund kan worden. 
  
Licht op jong 
Saskia Broeder heeft mee gedaan aan het project Licht op Jong. Vanuit dit project is gekeken wat 
er nodig is om een dorp aantrekkelijk te maken voor jongeren. Bedoeling is om in 4 dorpen een 

pilot te houden om de uitkomsten van dit project uit te gaan werken. Een groepje jongeren van 
tussen de 18 en 35 moet dit dan uit gaan voeren. De informatie hierover zal op de site worden 

gezet. Saskia gaat samen met Peter proberen een groep jongeren bij elkaar te krijgen om hieraan 
mee te doen. 
  
Website 
Geert van Raaij heeft met de beheerder van de site gekeken of het mogelijk is om bepaalde zaken 
(agenda, advertentie, etc.)  met een repeterend karakter te automatiseren. Daarnaast is gekeken 

om ook de agenda automatisch te koppelen aan de nieuwsberichten. De kosten hiervoor zijn 
ingeschat op € 950,--. Geert zal dit verder opnemen met de webbeheerder. 
  
  
Mededelingen en ingekomen stukken 
De voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente rondom de WMO vindt plaats op 15 juli om 19.30 
uur a.s.   

http://www.vortum-mullem.info/
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Op 15 juli is er een voorlichtingsavond over het glasvezelnet in het gemeentehuis in Cuijk. 
  

Op 16 september is er een bijeenkomst, Living L@B Works in Tilburg over leefbaarheid in de kleine 
dorpen. 

  
Op zaterdag 26 september vindt de 26e burendag plaats. Via het Oranjefonds is het mogelijk om 
een bedrag te krijgen voor een leuk initiatief in de buurt. 
  
De St. Jansbeek en de Oeffeltsche Roam wordt de komende periode omgevormd naar meer 
natuurlijke vormen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. 
  

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Patrick Peters 
gaat kijken of er mogelijkheden zijn om dit in Vortum-Mullem te gaan doen. 
  
  
Rondvraag 
Actie met tekst met toelichting te plaatsen bij het Joelvuur en de Canadese Eik bij ‘Het Kruis’ staat 
nog open. Henk Broeren (boom) en Jos Tamminga (Joelvuur) zorgen voor de juiste tekst en Maria 

Ebben maakt de bordjes. 
  
Jos Tamminga vraagt of er nog iets is voortgekomen uit het energiebesparingsproject Buurkracht. 
Jos verkoopt namelijk tegenwoordig ook LED-lampen die hierbij ingezet kunnen worden. 
  
Sluiting 
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 7 september 

om 20.30 uur in café Spoorzicht. 
 

 

 

 

Droom van een speeltuin ma 06-07-2015  
 
De Young Talents uit het Land van Cuijk hadden onlangs hun Kick off bij hun thuisbasis de Weijer 
in Boxmeer. De YTG is een groep ambitieuze jonge talenten uit het Land van Cuijk die kennis, 

kunde en kracht bundelt om de regio te verbeteren en op de kaart te zetten. Samen met 

gemeenten en het bedrijfsleven buigen zij zich over actuele maatschappelijke thema’s en 
projecten. Enerzijds dus door vragen te beantwoorden van bijvoorbeeld gemeenten en het 
bedrijfsleven, anderzijds ontplooien we zelf initiatieven die bijdragen aan een betere leefbaarheid. 
Onder andere in de werkgroepen centrumbeleid, vrije tijd, wonen en werken maken wij ons hard 
voor een betere woon-werk-omgeving en een aantrekkelijker Land van Cuijk voor jonge 
professionals. Zo werden deze avond de prominenten en de YTG-ers aan de tand gevoeld over het 
aantrekkelijk houden en maken van de regio. De avond werd ingeleid door voorzitter die het stokje 

overgaf aan twee dames van Op Verkenning die het publiek prikkelde om dieper naar de behoeftes 
van de regio te kijken. Zo werden er ondere andere wensen en dromen verzameld in een hoge 
hoed. Deze werden behandeld en concreet bekeken. Zo ook de droom van Renuka van Gaal – De 
Kunder, haar droom is een speeltuin voor de hele regio. Zij mocht naar voren komen en haar idee 
toelichten. Het balletje is aan het rollen gegaan, omdat zij die avond direct tips kreeg van de 
aanwezig prominenten alswel de mede ytg-ers. Er is direct actief aan de slag gegaan met een 
enquête tot gevolg. Zo kunnen zij inventariseren hoe groot de behoefte/vraag is van de andere 

burgers. Deze enquête is intussen ontwikkeld en sinds 2 juni 2015 op internet geplaatst. 
Het verzoek is aan iedereen om hierop te reageren zodat de YTG een goed beeld krijgt van de 

behoefte aan een speeltuin. 
Iedereen kan de enquête invullen via de volgende link: 

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=240286 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Update stichting Furaha Orphans Kenia  

di 07-07-2015  

 

 

Beste mensen. 

Voordat iedereen aan een welverdiende vakantie begint wil ik toch even een update geven over 

onze stichting Furaha Orphans Kenia. 

Vorig jaar zijn we begonnen met het bouwen van een huis voor de kinderen. Inmiddels wonen de 

kinderen ook in dit mooie huis. Ook woont er nu een “moederfiguur” bij de weeskinderen in het 

huis. Deze vrouw begeleidt de kinderen en zorgt voor de kinderen. 

 

Nadat we vorig jaar nieuwe schoolboeken aan konden schaffen en door inzet van onze huidige 

docenten mogen we constateren dat het basisonderwijs op dit moment goed verloopt waar we erg 

blij mee zijn. 

Voor dit jaar staan er ook weer allerlei plannen op het programma. Op dit moment worden er in 

het huidige schoolgebouw wat aanpassingen gedaan zodat het veilig is voor de kinderen en het 

voldoet aan de normen van de onderwijsinspectie zodat we de school officieel kunnen registreren. 

 

Verder willen we dit jaar/begin volgend jaar een watervoorziening gaan realiseren met als doel dat 

er veilig drinkwater is voor de (wees)kinderen maar ook voor mensen uit de omgeving en dat er 

altijd water is voor de beregening van de moestuin e.d. Tevens zijn we aan het nadenken over het 

vervolgonderwijs voor de kinderen. 

 

In september ga ik samen met mijn schoonzus weer voor 3 weken naar Kenia. We gaan dan o.a. 

bezoeken brengen aan andere scholen en ook kijken naar bestaande watervoorzieningen in de 

omgeving van Rodi. Verder zal ik ook veel overleg plegen met onze contactpersoon, onze 

‘moederfiguur” en de docenten over de voortgang van het weeshuis en de school. Ook ga ik weer 

les geven over gezondheid en hygiëne en ik wil proberen of ik daar een eerste start kan maken 

met het geven van naailessen. Verder wil ik kijken of ik de weeskinderen de beginselen van het 

koken bij kan brengen. Koken kan ik wel maar op een open vuur en zonder enige voorraad in een 

keukenkast zal het zeker een uitdaging zijn. Mijn handige schoonzus zal nog enkele kasten voor in 

het huis gaan maken waarbij we de oudste kinderen dan ook willen betrekken om ze op die manier 

kennis te laten maken met het vak timmeren. 

Er staat dus weer een heleboel op het programma. 

 

Dit alles zouden we niet kunnen doen als we niet voortdurend steun kregen van mensen uit onze 

omgeving maar ook van diverse organisaties. Ik wil dan ook iedereen bedanken die onze stichting 

steunt en een warm hart toedraagt. Zonder financiële steun zou het echt onmogelijk zijn. Dank u 

wel. 

 

Op zondag 6 september is er in Odiliapeel de jaarlijkse Peelmissitour en net als vorig jaar is onze 

stichting weer uitgekozen om mee te delen in de opbrengst van deze dag. De volgende dag, 7 

september, vertrek ik dan samen met mijn schoonzus naar Kenia. Uiteraard fiets ik zelf ook weer 

mee met deze Peelmissietour. Het zou natuurlijk leuk zijn als er nog meer mensen dan vorig jaar 
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mee zouden fietsen met deze mooie tour. Schroom dus niet en fiets mee op 6 september in 

Odiliapeel. 

 

Voor nu wens ik iedereen een hele fijn vakantie toe. 

Groet Wilhelmien Roelofs  

www.furaha.nl 

 

Stichting Furaha Orphans Kenia 

NL39INGB0004657258 

 

 

 
 

 
 
400 vrijwilligers gezocht voor glasvezelcampagne  
di 14-07-2015  
 
30 juli eerste informatieavond voor vrijwilligers 

  
Volgend jaar start een informatiecampagne om een glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk aan te 
leggen. Op 30 juli en 5 augustus organiseert LVCNET informatieavonden voor vrijwilligers. Er zijn 
400 vrijwilligers nodig die voor 40.000 gezinnen glasvezel mogelijk gaan maken. De vrijwilligers 
krijgen hiervoor een training die begin oktober van start gaat. 
  
De rode draad van de vrijwilligerstaken is buurtgenoten voorzien van de juiste informatie. Als 

vrijwilliger wordt je de glasvezeldeskundige van de buurt. Er zijn taken samengesteld op basis van 

tijd. Het varieert van het rondbrengen van informatiefolders in de buurt tot het coördineren en 
organiseren van inschrijf- en informatieavonden. Voor iedereen die wil dat er glasvezel in hun dorp 
komt, is er wel een taak. 
  
Training in oktober 
In de bijeenkomsten komen alle aspecten van glasvezel aan de orde. Daarmee kunt u alle vragen 

van buurtbewoners beantwoorden. Als vrijwilliger speelt u een belangrijke rol. U geeft de buren de 
juiste informatie over glasvezel. 
Inwoners hebben veel vragen over glasvezel: Waarom is glasvezel nodig? Moet ik een nieuwe tv of 
pc kopen? Moet ik nieuwe kabels in mijn huis aanleggen? Waarom is glasvezel goedkoper? 
Allemaal vragen die veel indianenverhalen opleveren. Daarom is het zo belangrijk dat vrijwilligers 
goed opgeleid op pad gaan om de buurt te informeren. 

  
Waarom glasvezel? 
In Nederland zijn circa 2 miljoen woningen al door KPN aangesloten op glasvezel. KPN en Ziggo 
willen hun breedbandnetwerk in het Land van Cuijk niet verder uitbreiden. En dat terwijl de 

noodzaak van glasvezel steeds groter wordt door het toenemende internetgebruik. 
  
Jaarlijks stijgt het internetgebruik met ongeveer 40%. Uit onafhankelijk onderzoek door TU 

Eindhoven blijkt dat we over 10 jaar een downloadsnelheid willen van 885 Mb per seconde. Terwijl 
we nu al tevreden zijn met 50 Mb. De gewenste uploadsnelheid ligt tegen die tijd op 125 Mb per 
seconde. De netwerken van KPN en Ziggo komen nu niet verder dan 200 Mb down- en 20 Mb 
upload. Glasvezel haalt met gemak 900 Mb, zowel bij down- als uploaden. 
  
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger op www.lvcnet.nl. U vindt er ook alle informatie over de 
taken. 

  
LVCNET is een coöperatie (non-profit) opgericht door inwoners van het Land van Cuijk. Het doel is 
een glasvezelnetwerk te realiseren in alle kernen, buitengebieden en bedrijventerreinen. Via een 
glasvezelnetwerk kun je supersnel internetten, TV kijken en telefoneren. 
 

http://www.furaha.nl/
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Zonnebril gevonden  
di 21-07-2015   
 

 
Wie heeft zijn zonnebril verloren op het kerkhof  in Vortum-Mullem? 

        Op te halen bij: Arie van Bree 
                                    Provincialeweg 4E 
                                    Vortum-Mullem 
                                    Tel 0485-573183  
 
 
 

 
Zomeravondwandelingen met de Wereldboomkudde di 21-07-2015 

 
  
Morgen begint de zomervakantie: we wensen iedereen heerlijke, ontspannen, zonnige weken met 
veel vakantieplezier! 
  
Voor zon kunnen wij niet zorgen, voor heerlijk ontspannen wel: elke woensdag- en zaterdagavond 
wandelen we met de Wereldboomkudde in de Overloonse bossen, duinen en heidevelden (die 
binnenkort gaan bloeien!). Wie wil, kan meelopen, de hond in actie zien, schapen 

knuffelen en helpen met drijven. 
We verzorgen deze activiteit in samenwerking met Landal de Vers. 
  
Hier vind je meer informatie over de Overloonse zomeravondwandelingen. 
 
  

Graag tot ziens in, of helemaal uitgerust na de vakantie! 

  
Hartelijke groet, 
Frank en Monique van der Zanden 
 
 
  

“Alles bijeen”, daginvulling in de Joffershof in Vierlingsbeek!  
do 06-08-2015  
 
 
Het wordt steeds belangrijker dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen 
en betrokken blijven bij hun wijk en dorp. Een ruimte voor deze ouderen, gedragen vanuit de 
inwoners van een dorp, is iets wat waarde kan toevoegen in deze kernen van onze samenleving. 

Het biedt de ruimte om op verantwoorde wijze betrokkenheid met ouderen vast te houden en te 
versterken. 
“Alles bijeen” biedt vanaf 14 september 2015 in de Joffershof in Vierlingsbeek kwetsbare ouderen, 
licht dementerende en/of mensen met andere lichte beperkingen een daginvulling die afgestemd is 

op de interesses en behoeften van de gasten. 
“Alles bijeen” brengt een meer herkenbare structuur in de dag aan, biedt activiteiten die niet 

alleen gezellig maar ook zinvol zijn. De sociale contacten zijn niet alleen plezierig maar kunnen ook 
een bijdrage aan uw welbevinden bieden. Wij gaan uit van de wensen, krachten en mogelijkheden 
van onze gasten. 
De bedoeling is: 
Het aanbieden van gestructureerde invulling van de dag en begeleiding 
Het ontmoeten van dorpsgenoten, ook uit de kernen rondom Vierlingsbeek 
Het in stand houden en/of vergroten van zelfredzaamheid door de aangeboden activiteiten 

Het ontlasten van de mantelzorg. 
Dorpsbewoners uit en rondom Vierlingsbeek die betrokken willen zijn en een bijdrage willen 
leveren aan het welzijn van onze ouderen. 
Wij nodigen iedereen die geïnspireerd wordt door dit initiatief van harte uit om met ons mee te 
doen! Iedereen kan op eigen wijze een bijdrage leveren aan onze kwetsbare oudere 
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medebewoners! Dus wilt u hand- en spandiensten verrichten, meedenken, een dagdeemeehelpen, 
een activiteit verzorgen of hierbij helpen; volg uw hart en ondersteun ”Alles bijeen” ! 
  

Openingstijden: 
“Alles bijeen “ is 5 dagen per week open van 9.30u-16.30u. U kiest zelf of u een dagdeel of een 

hele dag wilt komen. Een dagdeel is 4 uur inclusief lunch. 
Ochtend: 9.30u-13.30u 
Middag: 12.30u-16.30u 
                                        
Vervoer: 
Vanuit de WMO krijgt u een vergoeding van €5,76 per dag met de indicatie Begeleiding Groep 
(oude indicatie). U moet het vervoer zelf regelen. Mocht dit echter voor problemen zorgen, dan 

kunnen wij hierbij een handje helpen. 
  
Lunch: 
Zien eten, doet eten! Samen eten is gezellig. Daarom zit bij ieder dagdeel een broodmaaltijd; de 
ochtendgasten en middaggasten zullen elkaar ontmoeten aan de lunchtafel. 
Wilt u graag een warme maaltijd eten, dan is het mogelijk om Tafeltje dekje te laten bezorgen. De 
kosten hiervan zijn voor eigen rekening. 

  
Kosten daginvulling: 
WMO bijdrage. Als u een WMO indicatie heeft zijn er voor u geen kosten aan de daginvulling 
verbonden. 
Heeft u geen WMO indicatie dan kost een dagdeel van 4 uur  €22,-, dit is inclusief de lunch. 
Een hele dag kost €40,-. 
  

Activiteiten: 
De volgende activiteiten behoren tot de mogelijkheden: 
Bewegingsactiviteiten 
Sociale activiteiten, zoals samen lunchen 
Creatieve activiteiten, zoals bloemschikken, mozaïeken, schilderen, muziek maken 
Educatieve activiteiten, zoals de krant lezen en geheugentraining 

Aansluiten bij activiteiten die door de KBO worden georganiseerd 
  
Graag komen wij bij u langs voor een kennismakingsgesprek, 

Mariëlle Zwartjens, Marjan Sonnemans, Nico Kolenberg 
Contactgegevens “Alles bijeen” 
Telefoon: 06 33135553 
Mail:         allesbijeen@hotmail.com 

Internet:   www.allesbijeen.com 
  
“Gewoon een fijne plek om te zijn!”  
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Stichting Furah Orphans  
Kenia vr 14-08-2015  
 

 
Beste mensen,  

 
Bijna is het weer zover. 
Over een paar weken ( 7 september) vertrek ik weer voor 3 weken naar Kenia. 
Deze keer samen met mijn schoonzus Francien. 
Ik heb er weer heel veel zin in en ben dus ook volop bezig met de voorbereidingen!!!! 
Het meest kijk ik uit naar het moment dat ik de kinderen weer zie!!!! 
Ook ben ik natuurlijk erg benieuwd naar het huis van de kinderen wat we vorig jaar gebouwd 

hebben en hoe het gaat met de “moederfiguur” en de docenten. 
 
Wat gaan we doen? 
 
Op dit moment zijn we nog aan het uitzoeken of we de start kunnen maken voor het bouwen van 
klaslokalen voor het voortgezet onderwijs. Dat is namelijk onze volgende stap die we willen doen. 
Voortgezet onderwijs voor de weeskinderen maar ook voor andere kinderen die een kans krijgen 

om voortgezet onderwijs te volgen. Of we een ja kunnen geven is afhankelijk van onze financiële 
mogelijkheden. Hopelijk kunnen we in september weer een schop in de grond zetten!!! 
 
Verder hoop ik een paar plaatsen te bezoeken waar al voortgezet onderwijs gegeven wordt om 
ideeën op te doen voor de lessen en met name de praktijklessen. 
 
Ook ga ik proberen een bezoek te brengen aan een dorp waar reeds een watervoorziening is want 

dat staat ook bovenaan onze verlanglijst: Veilig maar ook voldoende water voor consumptie 
maar ook voor hygiëne en de beregening van de groentetuin. 
 
Voor de oudste kinderen gaan we naailessen introduceren en Francien zal, eventueel met de 
grootste jongens, kasten gaan maken voor in het huis. 
 

Al met al heel veel te doen dus. 
 
Hiervoor is veel geld nodig natuurlijk. 

 
U kunt ons al op eenvoudige manier steunen namelijk door mee te doen op 6 september aan de 
Peelmissietour. Dit is daags voor ons vertrek! 
 

De Peelmissietour is een jaarlijks terugkerende fietstocht voor het goede doel. Vorig jaar hebben 
we het geluk gehad dat we een deel van de opbrengst in ontvangst mochten nemen voor onze 
stichting en ook dit jaar is ons project uitgekozen samen met nog 3 andere goede doelen. Kijk 
maar eens op deze site. http://www.odiliapeel.com/index.php/28-het-dorp/het-dorp-
vereningingen/52-stichting-peelmissietour 
 
Reden genoeg om mee te fietsen natuurlijk op 6 september in Odiliapeel. 

Mocht u niet mee willen/kunnen fietsen en ons toch willen steunen dan kan dat natuurlijk ook. 
Heel graag zelfs. U kunt een bijdrage overmaken naar: 
 
Stichting Furaha Orphans Kenia 
 

NL39INGB0004657258 

 
o.v.v. sponsoring school Furaha 2015 
 
Kijkt u ook eens op de website van www.furaha.nl. 
 
Hier vindt u nog meer informatie over onze stichting maar ook over onze vaste sponsoren, onze 
sponsorparents en de vrienden van Furaha. 

 
Met vriendelijke groet namens stichting Furaha Orphans Kenia 
 
Wilhelmien Roelofs-Straatman 
Akkervoortweg 20 5827AP Vortum-Mullem 
Telefoon: 06-20856306  

 

http://www.furaha.nl/
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NIEUW: Opening kermis met de KermisKwis Vortum-Mullem  

wo 19-08-2015  

 

NIEUW in Vortum-Mullem!!! 

Opening van de kermis met de KermisKwis 

 

 

 

 

 

Een nieuw fenomeen in Vortum-Mullem! 

Na jaren een vaste kermis agenda met de laatste jaren toepen op de maandag, gaan we het dit 

jaar anders doen. We hebben gezocht naar een activiteit die voor iedereen leuk is. Man of vrouw, 

jong of oud. Iedereen moet mee kunnen doen. En dus organiseert Vortum-Mullem de KermisKwis 

op de vrijdagavond!!! 

  

Wat is de KermisKwis? 

De mannen van Pepe's PubQuiz toeren al bijna 10 jaar door het land met hun originele Quizzen. 

Onder andere in Beugen en Boxmeer wordt er inmiddels bijna gevochten om deelnamekaartjes 

voor de jaarlijkse Quiz in dat dorp. De Quiz duurt 3 uur. Parate kennis is handig, maar echt 

iedereen kan aan de Quiz deelnemen. Je hoeft dus echt geen Encyclopedielezer te zijn om hieraan 

mee te kunnen doen. Het is entertainment, maar meteen ook een serieuze wedstrijd om de eerste 

titel hiervoor in Vortum Mullem. 

  

Hoe kun je meedoen? 

Vorm een team van maximaal 4 personen. Met dat team speel je de Quiz vanaf 21 uur tot 

ongeveer middernacht. Inschrijven kan door op onderstaande link te klikken en je gegevens in te 

vullen op de speciale website van Pepe's PubQuiz. 

 

Team aanmelden voor de KermisKwis Vortum-Mullem 

 

Zodra je daar ook je naam ziet verschijnen, ben je officieel een deelnemend team. Je ontvangt dan 

meer informatie voor de avond zelf. 

  

En daarna dan? 

Daarna is er natuurlijk een after-party in het gemeenschapshuus. Want je wilt napraten over die 

moeilijke rubriek of die ingewikkelde vraag met de andere teams. Maar natuurlijk ook gewoon voor 

een drankje en een muziekje. Voor dat laatste zal gezorgd worden door onze eigen DJ Hans! 

 

http://www.pepespubquiz.nl/aanmelden.html
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 bedragen € 14, - 

per pagina naar rato. 

 
Eenmalige plaatsingen  

Kunnen contant betaald 

worden bij de redactie. 

De kosten hiervoor zijn: 

       A4: € 14, -- 

½    A4: €  7, -- 

1/3 A4: € 4,75 

¼    A4: € 3,50 

1/5 A4: € 1,75 

Indien de plaatsing per 

e-mail wordt verzonden, 

dan graag betaling voor de 

22
e
 van de maand, in  

envelop voorzien van 

naam. Anders kan het 

artikel helaas niet geplaatst 

worden. 

18 september  14.00u  kbo kienen 

23 september    sociaal culturele dag mill 

24 september    Met 65 plus aan tafel 

25 september    Kermis 

25 oktober  14.00u  Dag v.d. ouderen 

13 november  14.00u  kbo kienen 

11 december  14.00u  kbo kerstviering 
 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

