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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 oktober 
 

Zondag    11okt.    9.00 uur.                       

 

zondag   25 okt.  9.00 uur.          

                              Wilie en Sjef van Hout       

                            

 

 

Zondag  1 nov.  15.00 uur  dodenherdenking. 

                               Allerheiligen\allerzielen. 

 

Zondag 8  en 22 nov.  9.00 uur   viering 
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K. B. O.   Vortum-Mullem                                  
                 St. Hubertusstraat     9                              
                         Telefoon :  0485-575818                                                                                                  
                                                                                                            

 

          

 

 UITNODIGING : 

 

 

       Op vrijdag 23  oktober 2015 houden we onze. 

 

             DAG VAN  DE  OUDEREN 

 
      In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem 

      Aanvang : 14.00 uur. 

 

      Programma : 

 

     Opening door de voorzitter. 

 

     Koffie met gebak . 

 

     Dhr.  Bart van de  Heuvel zal een voordracht houden over de        

     financiële gevolgen bij ziekte en ouder worden en wat we hier aan  

     kunnen doen . 

 

     Optreden van Gerry van Houterd bekend van de Heikrekels . 

     Gerry is al vaker te gast geweest en dit was een geweldige middag 

. 

 

     Onder de pauze word een drankje aangeboden . 

 

 

      Deze middag is kosteloos toegankelijk voor alle ouderen . 

 

                                               Bestuur K.B.O. afd. Vortum-Mullem                                             
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Buurtbus lijn 255 traject Boxmeer/Venray 
 

Gezocht nieuwe chauffeurs 
 
De buurtbusvereniging Boxmeer-Venray verzorgt ruim vijfendertig jaren het 

vervoer van personen in het uiterste oosten van Noord-Brabant. 
De buurtbusprojecten bestaan geheel uit vrijwilligers (man/vrouw) en zijn 
opgezet om bepaalde gebieden in de provincie, die geheel op nagenoeg geheel 

zijn verstoken van openbaar vervoer er toch van te kunnen voorzien. 
Vanwege het bereiken van de "pensioengerechtigde leeftijd" en ziekte van 

enkele chauffeurs zoeken we nieuwe mensen die hun diensten willen 
verlenen. 
 

Lijn 255 verzorgt het vervoer van personen op de lijn Boxmeer, Sambeek, 
Vortum-Mullem, Groeningen, Vierlingsbeek, Maashees, Holthees en Venray 
op maandag tot en met vrijdag. 

 
In overleg met de chauffeur wordt een vaste dienst per week vastgesteld. Op 

de maaslijn wordt er gereden met twee bussen om een uurdienst te 
onderhouden tussen Boxmeer (Maasziekenhuis) en het busstation in Venray 
vv. De buurtbus rijdt op alle werkdagen een ochtenddienst van zeven tot elf 

uur, een tussendienst van elf tot drie uur en een middagdienst van drie tot 
half zeven. Aspirant buurbuschauffeurs kunnen zich aanmelden, tot en met 

de leeftijd van 70 jaar, bij de coördinator Jo Bussers in Vierlingsbeek (0478-
634000). 
 

Secretaris,  
Noud van Bree 
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Online cursussen ‘Klik & Tik’  

digitale vaardigheden en sociale media in Boxmeer 

In Bibliotheek Boxmeer vinden onder begeleiding van een medewerker de 
online cursussen van ‘Klik & Tik’ plaats. Wilt u graag meer met de computer 

doen, maar weet u niet goed hoe het werkt? Dan is ‘Klik & Tik. De basis’ iets 
voor u. Daarnaast wordt ook de online cursus ‘Klik & Tik. Het  internet op’ 

aangeboden. Dit programma leert u beter gebruik te maken van de 
mogelijkheden van internet. Beheerst u de basisvaardigheden, dan kunt u 
de cursus ‘Klik & Tik. Samen op ’t web’ volgen. Hierin staat sociale media als 

Facebook en Twitter centraal.    

De cursussen starten op maandag 5 oktober van 9.30 tot 11.30 uur. Het 
doorlopen van de cursus duurt, afhankelijk van welke cursus u volgt, 

gemiddeld zes tot tien bijeenkomsten. De cursussen kunnen aansluitend 
gevolgd worden en er kan voortdurend ingestapt worden. Kosten voor 

BiblioPlusleden zijn € 25,-, voor niet-leden € 35,-. Er is een maximum van 8 
deelnemers. 

Bent u geïnteresseerd, of kent u iemand voor wie een cursus ‘Klik & Tik’ een 
passend aanbod is? Aanmelden kan via klikentik@biblioplus.nl of neem 

contact op met het secretariaat van BiblioPlus via tel. 0485 - 583500. U 
kunt uw naam en telefoonnummer doorgeven, waarna u wordt teruggebeld. 
Met u wordt overlegd welke cursus het beste aansluit bij u vraag en 

voorkennis. 

 

 

 

De Wereldboom: vijf jaar avontuur voor kinderen 
 

In de afgelopen jaren hebben veel kinderen De 

Wereldboom leren kennen: op Lammetjesdagen, in het 

‘melklaboratorium’, in het Avonturenbos, vuurtje stokend, viltend, metselend, schapen 

drijvend, lezend in de spannende boeken of op een van de andere talloze manieren. Dit 

jaar bestaat De Wereldboom in Vortum-Mullem vijf jaar en dat wordt gevierd met 

muziek! 

 

In 2010 ontstond bij kinderboekenschrijfster Monique van der Zanden het idee van De 

Wereldboom. Ze wil kinderen meer ruimte geven voor fantasie, creativiteit en natuur. ‘Door 

met alle zintuigen te spelen verbinden kinderen zich met zichzelf, de ander en de aarde.’  

Inmiddels is De Wereldboom uitgegroeid tot een bloeiende, kleinschalige organisatie met een 

sprookjesachtig ‘home’, een kleine schaapskudde en een bescheiden uitgeverij. Jong en oud 

mag meegenieten van de avontuurlijke activiteiten en voelen: jij bent goed zoals je bent. 

De Wereldboom wordt mogelijk gemaakt door inkomsten uit de activiteiten, Monique’s 

schrijfwerkzaamheden en de inzet van enthousiaste vrijwilligers.  

Speelruimte 

In de aanloop naar het eerste lustrum werd Monique door een uitgever gevraagd een boek te 

schrijven over haar Wereldboomvisie en uitwerking daarvan in de praktijk. Het is een zeer 

mailto:klikentik@biblioplus.nl
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lezenswaardig boek voor ouders en leerkrachten geworden, vol ‘dwarsdenkerij’ en praktische 

tips: Speelruimte; avontuur als basis voor de opvoeding. Het verschijnt eind september bij 

uitgeverij Christofoor en zal in de boekhandel te koop zijn.  

 

Feest! 

Op zondagmiddag 4 oktober wordt het jubileum bij De Schutkooi met veel vrolijke noten 

gevierd met ‘Muziek op d’n berg’. De aftrap is om 14.00 uur met medewerking van 

Opleidingsorkest Fanfare Sint Cornelius uit Vortum-Mullem. Het boek ‘Speelruimte’ wordt 

gepresenteerd. Het eerste exemplaar is samen met een aantal kinderboeken te winnen door 

mee te doen met een reuzenstoelendans. Na een interactief optreden van de fanfare (tot 15.00 

uur) kunnen bezoekende gezinnen tot 17.00 uur deelnemen aan talloze muzikale activiteiten, 

zoals het maken van een panfluit, het luisteren naar de muziek van je hart, zelf een draaiorgel 

spelen, meelopen met de schaapskudde vol rinkelende bellen, enzovoort. 

 

Small things with great love 

Toegang en deelname zijn gratis. Wie de jarige Wereldboom een cadeautje wil geven, kan op 

4 oktober doneren aan de Kenyaanse weeskinderen van Stichting Furaha, een stichting 

waarvoor de Vortum-Mullemse Wilhelmien Roelofs zich erg inzet met de woorden van 

Moeder Teresa: ‘Not all of us can do great things, but we can do small things with great 

love’. 

 

Speelruimte 

Avontuur als basis voor de opvoeding 

Monique van der Zanden 

 

Geef kinderen de ruimte voor hun ontdekkingsreis 

 

Kinderen zijn doeners. Ze hebben ruimte nodig om te spelen, te experimenteren, te ervaren, te 

ontdekken en te fantaseren. Door met alle zintuigen te spelen leren kinderen zichzelf, anderen 

en de aarde kennen; zo creëren ze een stevige basis vol warme herinneringen, kennis en 

vaardigheden. En hun ogen gaan stralen! 

 

Helaas is speelruimte voor eigen avonturen in allerlei opzichten zeldzaam: speelgoed is af, 

agenda’s zijn vol en de wereld is niet op ‘ontdekkingsreizen’ ingericht.  

Kunnen we iets veranderen? Ja! 

Als ouder of leerkracht kun jij het verschil maken. Ook al heb je het druk. Het kost niet veel 

tijd of geld. Het is vooral een kwestie van ‘dwarsdenken’: tegen je volwassen programmering 

in. Dit boek helpt je daarbij en geeft veel praktische tips. 

 

Dit boek is ontstaan uit de dagelijkse praktijk van De Wereldboom. Herder Frank en zijn 

vrouw, kinderboekenschrijfster Monique van der Zanden, verwelkomen  jong en oud in het 

Avonturenbos, op de kampvuurplaats, in de wei bij de schapen, op het erf van de boerderij en 

in de sprookjesachtig ingerichte Wereldboomruimte. Hun doel: kinderen 

een mooie, fijne plek bieden waar ze kunnen spelen, dromen, ervaren en 

ontdekken. Een plek, waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze voelen: jij 

bent goed zoals je bent. 

 
ISBN 978 90 6038 776 4 
Omvang: ca. 96 blz. 
Paperback, 14 x 20 cm 
Prijs: € 12,50 
NUR 854 
Uitgeverij Christofoor, Zeist 
Verschijnt september 2015 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Cursus iPad voor beginners in Bibliotheek Boxmeer  
do 27-08-2015  

  

Vrijdag 25 september start in Bibliotheek Boxmeer de cursus iPad voor beginners van 

BiblioPlus. Tijdens deze interactieve cursus maakt u kennis met de iPad en kunt u zelf 

ervaren wat de mogelijkheden zijn. Met de iPad in de hand wordt uitgelegd hoe een iPad 

werkt en wat u ermee kunt doen. Notities maken,  foto’s maken, boeken lezen, spelletjes 

spelen of informatie opzoeken. Het komt allemaal aan bod. Ook gaan we aan de slag 

met verschillende apps (applicaties). Indien u geen eigen iPad heeft, zijn er iPad’s 

aanwezig in de bibliotheek. 

  

De cursus  bestaat uit 3 bijeenkomsten (25 september, 2 en 9 oktober) van 9.30 uur tot 

11.30 uur. Kosten voor BiblioPlusleden zijn € 35,-, voor niet-leden € 45,-. Er is een 

maximum van 10 deelnemers. 

  

Bent u geïnteresseerd? Aanmelden kan tot en met 17 september via www.biblioplus.nl. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van BiblioPlus via tel. 

0485 - 583 500 of cursussen@biblioplus.nl. 

 

 

 

Vomuzi start repetitie in een nieuw seizoen! 

za 29-08-2015  

 

 

 

Hallo beste mensen uit Vortum-Mullem. 

  

 

De repetities van Vomuzi gaan 31 augustus weer beginnen. 

We zijn heel blij met onze dirigent Loes Wijnhoven want 

met 

haar enthousiasme en energie kan iedereen zingen! 

Vomuzi bestaat 25 jaar en dit gaan we vieren met een 

  

kampvuurconcert in de Weijer. 

 

 

Dit is op 30 oktober! Noteer alvast in de agenda!!!! 

Vomuzi is sinds kort ook op Facebook.  

Als je op de hoogte wil blijven....like ons dan. 

 

Als je nu denkt ik wil ook graag zingen, kom dan eens kijken op onze repetitie 

en zie hoe leuk samen zingen is. 

De repetitie is op maandagavond van 20:00 - 21:30 uur. 

Daarna hebben we natuurlijk koffie/thee en wisselen we de laatste nieuwtjes uit. 

 

 

Als je wil komen stuur dan een mail naar 

petrabroeder@home.nl 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Repetities Vomuzi van start  

ma 31-08-2015  

 

 

  

Hallo beste mensen uit Vortum-Mullem. 

De repetities van Vomuzi zijn weer van start gegaan. 

We zijn heel blij met onze dirigent Loes Wijnhoven want met haar enthousiasme en 

energie kan iedereen zingen 

 

Vomuzi bestaat dit jaar 25 jaar en dat gaan we vieren met een  

Kampvuurconcert in de Weijer. 

Dit is op 30 oktober, noteer alvast in de agenda. 

Vomuzi is sinds kort ook op Facebook, als je op de hoogte wilt blijven:  

Like ons dan!! 

Als je nu denkt, ik wil ook graag zingen, kom dan eens kijken op onze repetities en zie 

hoe leuk samen zingen is. 

Onze repetitie is op maandagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur, 

daarna hebben we natuurlijk koffie/thee en wisselen we de laatste nieuwtjes uit. 

Als je wilt komen stuur dan een mail naar:  petrabroeder@home.nl 
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Kamp 2016  

ma 31-08-2015  

Na een super geslaagd kamp willen wij alvast laten weten dat het kamp van volgend jaar 

plaats vindt van 28 t/m 31 juli. 

Noteer dit vast in de agenda!!  

 

Jeugdleiding ut benkske  

 

Jeugdavond 

ma 31-08-2015  

De jeugdavonden gaan vanaf 7 september weer van start.                 

Het blijft vooralsnog op de maandagavond van: 18:15 tot 19:30. 

Tijdens schoolvakanties is er geen jeugd. 

 

Op zondag voor de groepsavond gaat er een appje uit met de activiteit van de dag erna. 

 

Vortum-Mullem bouwt aan de toekomst  

ma 07-09-2015  

 

Vlag in top aan de Bosch-Akker 

 

 

Gestaag bouwt Vortum-Mullem verder aan de toekomst. 

De foto is genomen in het uitbreidingsplan Bosch-Akker. 

Voor de eerste keer is daar het hoogste punt bereikt van een nieuwe woning.  
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Notulen dorpsraadvergadering  

ma 07-09-2015  

Dorpsraadvergadering 7 september 2015 

   

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

   

Notulen 

De notulen van 6 juli 2015 worden goedgekeurd. 

  

Werkgroepen aan het woord 

Welkom 

De commissie Welkom heeft  een welkomstpakket bezorgd bij Jochem v.d. Groes en 

Nieky Ruis op de Molenhof. 

  

Licht op jong 

Saskia Broeder heeft mee gedaan aan het project Licht op Jong en is uitgekozen als dorp 

om een pilot te gaan doen. Saskia heeft samen met Peter een groep jongeren bij elkaar 

gekregen die moeten gaan onderzoeken wat jongeren belangrijk vinden voor de 

leefbaarheid in een dorp. De groep wordt hierbij begeleid door de organisatie ZET. 

  

Kermis 

De werkgroep Kermis is alweer volop bezig met de organisatie van de kermis. Het 

programma van de kermis is terug te vinden op de site. Er zal ook nog een flyer worden 

rondgebracht in Vortum-Mullem. 

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

Op 15 september is er in Boxmeer een bijeenkomst voor het opruimen van zwerfafval. 

Vrijwilligers kunnen zich hiervoor melden. 

  

De Rabobank heeft de Clubkas Campagne in het leven geroepen. Voor alle 

verenigingen/clubs is in totaal  € 135.000,-- beschikbaar dat wordt verdeeld middels een 

stemming door alle leden. In principe kan elke vereniging/club zich inschrijven 

  

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. 

  

Op 23 september wordt er door de gemeente een WMO vervolg bijeenkomst gehouden 

voor alle wijk- en dorpsraden. Tot nu toe zijn er geen gegadigden vanuit Vortum-Mullem 

om hier naar toe te gaan. Vanuit de werkgroep gaan er ook al mensen naar een 

toelichting WMO in Overloon binnenkort. 

  

Bij Peter hebben zich enkele kandidaten gemeld voor huurwoningen in Vortum-Mullem. 

Peter zal hierover contact opnemen met Wonen Vierlingsbeek. 

  

LVCNET is bezig met het opricht van een glasvezelnet in het land van Cuijk. Vrijwilligers 

kunnen zich hiervoor aanmelden. 

  

  

Rondvraag 
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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 (herhaling!) 

  

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 7 

september om 20.30 uur in café Spoorzicht. 

 

 

 

 

Dansgroepje  

vr 11-09-2015  

Beste jongens & meiden 

 

Wij ( Sanne & Sjeela) zijn alweer druk bezig met het maken van een nieuwe dans voor 

het dansgroepje! 

Wij willen graag weten wie er zin heeft om mee te doen! 

We willen graag op maandagavond gaan trainen van 18.30 tot 19.00uur. 

De eerste training zal zijn op maandag 22 september in de gymzaal van de basisschool. 

  

Het dansgroepje is bedoeld voor kinderen die in groep 5 van de basisschool 

zitten. Dus ook kinderen die op een andere bassisschool in groep 5 zitten 

mogen zich opgeven voor het dansgroepje. 

 

Het aanmeldformulier is te vinden in de bijlage! 

  

Wij hebben er in ieder geval weer heel veel zin in !!! 

  

Groetjes Sanne & Sjeela 

 

 

 

Boekenkast Vortum-Mullem klaar voor gebruik  

do 17-09-2015  

 
De boekenkast 

  

Ja hoor jullie lezen het goed. 

Er staat een boekenkast in Vortum-Mullem en wel onder 

het afdak van het Gemeenschapshuus. 

  

Wat houdt dit in? 

*Er staan boeken in die iedereen gratis kan halen en lezen. 

*De boeken hoeven niet terug. 

*Als je ze uit hebt mag je ze doorgegeven , in je eigen 

boekenkast of terug gezet worden. 

*Als je zelf veel boeken over hebt s.v.p. contact opnemen 

met een van ons want het is niet de bedoeling dat  er hele 

dozen met boeken komen te staan, het moet wel netjes 

blijven. 
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*Er komen geen tijdschriften in dus die ook niet inleveren. 

*De boeken worden 2 keer per jaar gewisseld in juni en december en verder het jaar 

door wel aangevuld  zodat er ook keuze genoeg blijft. 

  

Waarom doen we dit? 

*We krijgen weer een stukje verbinding en leefbaarheid in het dorp 

*We hebben boeken over en willen deze graag een tweede kans geven. 

*We vinden dit een mooi initiatief en hebben dit in andere dorpen gezien. 

  

We hopen van harte dat dit nieuwe project gaat slagen maar dat lukt alleen met jullie 

medewerking. 

Petra Broeder, Bertie Peeters, Tiny van Bree 

 

Persbericht Drumnight 2016  

wo 23-09-2015  

 

 

Slagwerkgroep Vortum Mullem presenteert: “Drumnight 2016” 

 

 

Het draaiboek is up-to-date, de zaal is al gereserveerd en ook de muzikanten van het 

combo hebben weer enthousiast hun toezegging gedaan. 

Kortom, de voorbereidingen voor Drumnight 2016 zijn in volle gang. 

Op zaterdag 21 mei 2016 wordt Zaal Concordia in Vierlingsbeek weer voor één 

dag het domein van de slagwerkgroep van Fanfare Sint Cornelius uit Vortum-Mullem en 

zullen veel percussie-, slagwerk- en drumliefhebbers hun weg naar deze feesttempel 

weten te vinden. 

Op die avond vindt namelijk voor de 2e keer Drumnight plaats: een avondvullende show 

met spektakel, zang, dans, combo, blazers en vanzelfsprekend heel veel slagwerk. 

Na het overweldigende succes van de eerste show in 2012, die toen ter gelegenheid van 

het 12,5 jarig bestaan van de slagwerkgroep werd georganiseerd, zijn de leden alweer 

enkele maanden druk bezig met de voorbereidingen voor deze compleet nieuwe show. 

En voor wie deze (6) percussionisten van slagwerkgroep Vortum-Mullem een beetje 

kent, zal het duidelijk zijn dat het ook dit keer weer geen doorsnee avond gaat worden. 

Zij zijn namelijk niet zo van het traditionele slagwerk, maar proberen juist altijd buiten 

de gebaande paden te treden. 

En dat zal ook dit keer ongetwijfeld weer resulteren in een afwisselende, wervelende en 
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professionele show. 

Het is aan te raden om deze avond alvast in uw agenda te reserveren. 

Kaarten voor de avond zijn vanaf maart 2016 te koop. 

De ontwikkelingen zijn te volgen op facebook: www.facebook.com/swgvortum . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst door: Gonnie Emans  
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Ga voor glasvezel in het dorp  

do 24-09-2015 

 Laatste informatieavond voor vrijwilligers. 

Ga voor glasvezel in het dorp 

  

In 2016 start de informatiecampagne om een glasvezelnetwerk in onze gemeente aan te 

leggen. Op 1 oktober organiseert LVCNET de laatste informatieavond voor de mensen die 

mee willen helpen om ook hier glasvezel te krijgen. De vrijwilligers krijgen hiervoor een 

training die in oktober van start gaat. 

  

De rode draad van de taken is dorpsgenoten voorzien van de juiste informatie. Zo 

denken veel mensen dat er al glasvezel ligt, wat niet juist is. Als vrijwilliger wordt je de 

glasvezeldeskundige van de buurt en kun je uitleggen waarom glasvezel zo belangrijk is. 

Er zijn taken samengesteld op basis van tijd. Het varieert van het rondbrengen van 

informatiefolders in de buurt tot het organiseren van inschrijf- of informatieavonden. 

Voor iedereen die wil dat er glasvezel in het dorp komt, is er wel een taak. De meeste 

taken vragen éénmalig drie tot vier uur van uw tijd. 

  

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 zeer 

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. 

  

De informatieavond voor alle inwoners van het Land van Cuijk wordt gehouden in De 

Witte Brug, Sint Anthonisweg 63 in Boxmeer. Aanvang 19.30 uur. 

 

 

 

Tapcursus  

za 26-09-2015  

 

Vanuit enkele verenigingen uit ons mooie Vortum-

Mullem komen er geluiden dat zij wel wat vaker 

vrijwilligers in willen zetten tijdens hun 

evenementen om zo de personeelskosten te 

drukken. Op deze manier blijven de verenigingen 

bestaan en dat is natuurlijk weer een stimulans 

voor iedereen die in Vortum-Mullem wil wonen. 

  

Wij als “’t Gemeenschapshuus” willen deze 

verenigingen hierbij natuurlijk helpen en bieden 

deze vrijwilligers een tapcursus aan.  
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Wat houdt het in?? 

Onder het deskundig toeziend oog van twee van onze beste tappers, nl Theo v Bree en 

Roel Ebben, zullen de diverse vrijwilligers het “vak” worden geleerd. Dus alles vanaf het 

aansluiten van de tap tot aan het afsluiten van de tap wordt behandeld. En u  

Wat betekend dit voor u?? 

U zult een gewillig slachtoffer worden van de “tapbrouwsels” van alle vrijwilligers. Voor 

slechts 1 euro per consumptie gaat u keuren wie het beste en lekkerste pilsje van de 

avond tapt. 

Dit alles zal worden georganiseerd op vrijdag 16 oktober in “’t Gemeenschapshuus” en 

begint om 20.30 uur 

 

Tot ziens bij de “TAPCURSUS”. 

 

 

 

U heeft toch ook een mening? Praat dan mee!  

zo 27-09-2015  

  

Januari 2015: De overheid heeft ook onze gemeente Boxmeer  een drieling van het 

sociale domein geschonken  namelijk met de namen WMO 2015, Jeugdwet en 

Participatiewet. Wij heten “Het sociaal domein”  ( SD afgekort) U heeft er vast wel eens 

iets over gehoord of u heeft er al te maken mee gekregen of gehad? 

  

We hebben het idee dat onze drieling al goed groeit. We hebben een mening en u toch 

ook? We zijn heel benieuwd naar uw mening en organiseren een avond waar diverse 

stellingen met betrekking tot het sociale domein de revue passeren. De 

burgerparticipatie Boxmeer heeft immers tot doel de mening te vertegenwoordigen  van 

onze inwoners. Wij vinden het belangrijk om onze Gemeente goed te adviseren en hun 

plannen dan wel te onderschrijven of adviezen te geven hoe het anders zou 

kunnen. Hiervoor is het belangrijk om te weten “Wat gaat er goed volgens onze 

inwoners” en “wat kan er nog verbeterd worden”. 

Wij dagen u uit om uw mening te delen met de burgerparticipatieraad ( afgekort BPR). 

U bent van harte welkom op 14 oktober 2015 in de koffieruimte van Madeleine, Velgert 1 

te Boxmeer. 

De aanvang van de avond is 19:30 uur. (inloop vanaf 19:00 uur) 

  

Graag even schriftelijk aanmelden vóór 2 oktober a.s. via e-mail : 

bprboxmeer@gmail.com 

  

Tot ziens  op 14 oktober a.s. 

Namens de Burger Particitpatie Raad Boxmeer 

  

Noud Philips 

Voorzitter 
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Gezocht BPR-leden voor de kennisgroep Jeugdwet  

zo 27-09-2015  

Het gemeentebestuur van Boxmeer wil graag horen wat er onder burgers leeft. De BPR 

(burgerparticipatieraad) is hier het uitgelezen kanaal voor. Om de gemeente goed te 

kunnen adviseren horen we de mening van burgers. De BPR bestaat uit het bestuur en 3 

zelfsturende kennisgroepen; namelijk de WMO, de Jeugdwet en de participatiewet. 

De kennisgroep Jeugdwet bestaat momenteel uit 7 leden. Op korte termijn zijn wij op 

zoek naar een gemotiveerd persoon die onze kennisgroep wil komen versterken. De 

kennisgroep jeugdwet houdt zich bezig met de volgende onderwerpen: 

1.            Kinderopvang, peuterspeelzaal en de basisschool. 

2.            Veilig thuis (huiselijk geweld en kindermishandeling) 

3.            Basisteam jeugd (o.a PGB, dyslexie, verwijzingen) 

4.            Gezondheidszorg (o.a.  alcoholproblematiek, drugs en overgewicht onder 

jongeren) 

5.            Subsidies/subsidiebeleid 

6.            Passend onderwijs en leerling vervoer 

7.            Wijkteams en wijknetwerken 

8.            Werk en inkomen/wmo 

  

Bent u geïnteresseerd, praat u graag over één van deze onderwerpen en voldoet u aan 

de volgende voorwaarden, dan horen wij graag van u. 

  

Woonachtig in de gemeente Boxmeer 

Binding hebben met deze gemeente 

Integer en onafhankelijk zijn 

Kunnen samenwerken; een teamplayer zijn 

Goed kunnen netwerken 

Zelfstandig een standpunt in kunnen nemen in de Jeugdwet 

Zich willen en kunnen verdiepen in de Jeugdwet 

De centrale doelen en de opdracht van de BPR onderschrijven 

Geen lid zijn van het College, van de Gemeenteraad of van het hoger management van 

een bedrijf of instelling die in het kader van de Jeugdwet diensten of voorzieningen 

aanbiedt 

  

Iedere inwoner uit de gemeente Boxmeer kan zich aanmelden. Het geniet echter onze 

voorkeur om iemand uit één van de volgende dorpen te selecteren: Groeningen, 

Holthees, Oeffelt, Sambeek en Vortum-mullem. Hiermee willen we vertegenwoordiger 

van alle dorpen van de gemeente Boxmeer zijn. 

  

Bij interesse vraag om informatie of meldt u aan bij de secretaris dhr. F. Fleuren, tel 

0485-362300 of stuur een mail naar bprboxmeer@gmail.com  

Ook is er informatie te vinden op onze website www.bprboxmeer.nl  
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H 
 Agenda   Vortum  -  Mullem Colofon 

 Het dorpsblad is een gratis 

 uitgave van de Stichting 

 Dorpsraad VortumMullem  

 en verschijnt 12 maal  

 per jaar. 
 

  Redactie Dorpsblad: 

  - Marjan Jakobs 

    St.Hubertusstraat 27 

    Tel. : 0485-571097 

  - Maria v. Duren 

    St.Hubertusstraat 4 

    Tel. : 0485-576428 

 

Adverteren is alleen 

mogelijk indien ingeleverd 

met vermelding van het 
factuuradres, bij voorkeur 

op floppydisk of per E-mail 
dorpsbladvortum@12move.nl 

 

 

Wekelijks: 

Maandag  14.00 u   KBO: meer bewegen voor ouderen in ‘t Gemeenschapshuus 

Dinsdag 18.30 u 19.30 u  Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr.6 en 7  

Dinsdag 20.30 u 22.00 u  Repetitie slagwerkgroep 

Woensdag 13.30 u   KBO: kaarten in ‘t Gemeenschapshuus 

Woensdag 17.45 u 18.45 u  KBO: yoga in ‘t Gemeenschapshuus 

Woensdag  18.30 u 19.30 u  Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr. 4 en 5 

Donderdag 18.15 u 19.15 u  Stichting jeugdhuis: De panters gr. 1,2,3 

Donderdag 19.45 u 21.45 u  Repetitie Fanfare St.Cornelius 

Vrijdag  20.30 u 23.00 u  Stichting jeugdhuis: Rouwe Start van gr 8 tot 16 jaar 

Vrijdag  18.30 u 19.30 u  Repetitie Jeugdorkest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

4 oktober 14.00u  De wereldboom muziek op de berg 

16 oktober 20.30u  Tapcursus 

23 oktober 14.00u  Dag v.d. ouderen 

30 oktober   Vomuzi kampvuurmuziek in de weijer 

13 november 14.00u  kbo kienen 

11 december 14.00u  kbo kerstviering 

21 mei   Drumnight 

28-31 juli   ’t Benkske Kamp 
 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

