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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 Januari 
 
 

In de maand januari zijn er geen vieringen in de 
St.Corneliuskerk. 
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 KBO    VORTUM  MULLEM                                  
                                       

Jaarplan 2016 
 

 

Januari : 

Vrijdag        29     16.00u Met 65 PLUS aan tafel         
 
Februari  : 

Vrijdag        26      16.00u Met 65 PLUS aan tafel     
 
Maart : 

Donderdag  03 14.30u Gezamenlijke bedevaart KBO’s  naar de Smakt  
Vrijdag       04    14.00u Jaarvergadering Gemeenschapshuus  

Vrijdag        25     16.00u Met 65 PlUS aan tafel 
  
April  : 

Vrijdag,zaterdag 8 en 9       Regionale Seniorenbeurs  Mill 
Vrijdag      15 16.00u Kienen   Gemeenschapshuus     

Vrijdag        22     16.00u Met  65 PLUS aan tafel 
 
Mei :  

Donderdag  26           Bus dagtocht met Vierlingsbeek                           
Vrijdag        20    16.00u Met 65 PLUS aan tafel 
 

Juni :   
Vrijdag        17 14.00u Kienen   Gemeenschapshuus    

Vrijdag        24   16.00u Met 65 PLUS aan tafel 
 
Juli : 

Vrijdag        22  16.00u Met 65 PLUS aan tafel 
 

September :   
Vrijdag       16 14.00u Kienen   Gemeenschapshuus 
 

Oktober :    
 
Vrijdag        14     Sociaal Culturele Dag    Mill 

Vrijdag       21    14.00u     Dag v.d. Ouderen  Gemeenschapshuus    
 

November : 
Vrijdag       11     14.00u   Kienen Gemeenschapshuus  
 

December :     
Vrijdag        09            Kerstviering   Gemeenschapshuus    

 
Wekelijks   : 
Maandag              14.00u     Bewegen voor ouderen Gemeenschapshuus 

Dinsdag                13.30u       Jeu de boules     
Woensdag            13.30u Soos   Kaarten      Gemeenschapshuus        
Woensdag           17.45u        Yoga    Gemeenschapshuus      
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          Start computercursussen: 
 
 
 

Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer (SWOGB) start in januari 2016 weer met, 
nieuwe speciaal op ouderen gerichte, cursussen van maximaal 1 cursist per docent. 
 
De cursussen worden op verschillende plaatsen in de gemeente Boxmeer gegeven. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid van docenten zal een 
cursus starten in: Overloon, Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, Beugen en 
Oeffelt. 
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk op de hoogte worden gebracht. 
 
Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor Windows (Vista,7,8. 8.1, 10), Word, Excel 
en speciaal op Internet gerichte cursussen. Ook de cursus Foto-bewerken (met Picasa) 
geniet veel belangstelling. 
U kunt ook deelnemen aan een cursus "gebruik van iPad of Tablet". 
Programma’s als Skype, Facebook, Twitter, Linkedin enz. komen dan aan bod. 
 
Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U betaalt hiervoor slechts € 40,00. 
Het cursus boek kost tussen de € 15,00 en € 20,00. 
 
U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijfformulier aanvragen bij de heer P. Ermers 
(coördinator) via: permers@ziggo.nl of bellen: tel.nr. 0485-362311. 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Januarifest  
zo 29-11-2015  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vortumse meiden gezocht! 

 za 05-12-2015  

 

Hallo meiden van Vortum!! 

  

Het is al even bekend, de huidige dansgarde gaat na het jubileumweekend afscheid 

nemen van de Plekkers. Dat is natuurlijk erg jammer, maar dat betekent ook dat we nu 

weer op zoek zijn naar een nieuwe club enthousiaste meiden! 

  

Als je van de basisschool af bent (in november 2016) en zin hebt om sportief bezig te 

zijn met de carnaval, meld je dan NU aan!! 

  

Dit kan via mijn e-mailadres: i_fleuren@hotmail.com 

  

Graag uiterlijk 14 december reageren zodat we op tijd voor het nieuwe seizoen 

kunnen beginnen. 

  

Ik zie uit naar jullie reacties! 

 

  

Namens het bestuur van CV De Plekkers, 

Ilse Lamers-Fleuren.  

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Toch nog 'n keer P.P.P.P.P.P.  

ma 07-12-2015       Witte rook binnen de P.P.P.P.P.P. 

 

Er is witte rook. 

De P.P.P.P.P.P zal ook in 2016 weer van 

start gaan. 

De ethische commissie, olv Ton van Mil, 

heeft haar onderzoek naar leugens en 

bedrog afgerond. 

Het rapport bevat, zoals verwacht, veel 

schokkende feiten. 

Dat was ook de reden dat dhr v. Mil als 

eerste uit de poule-app stapte, omdat hij 

bang dat ook dit rapport zou uitlekken. 

Ondanks het feit dat hij goed heeft gehandeld, wordt dhr v Mil toch door verschillende 

personen uit Vortum-Mullem verdacht van duistere praktijken. 

Hoe zal dit verder gaan???? 

Maar dhr v. Mil is tot de conclusie gekomen, dat Prins Peter dun 3e en adjudant Koos 

juist hebben gehandeld. 

 

In het rapport staat letterlijk vermeld: 

"Hoewel de 2 verdachte, door hun leugens, het overige bestuur hebben 

bedrogen, heeft het 2-tal toch juist gehandeld. 

Dit omdat op deze manier, de carnaval EN het Jubileum, niet in het gedrang 

komen. 

Vandaar dat het rapport nu wordt gesloten en de Plekkers toch carnaval 

kunnen gaan vieren”. 

Mar eik motte ze ullie mit ’n stuk hout ……………….! 

 

De aanbeveling van de ethische commissie luidt dan ook dat Prins Peter dun 3e en 

adjudant Koos hun welgemeende excuses aan zullen bieden aan Guus van Bree en Roel 

Ebben en dat zij op hun beurt deze, onder het genot van het aangeboden overheerlijk 

pilsje, zullen aanvaarden. 

 

Blijft er echter een vraag openstaan, die ook de ethische commissie niet kan 

beantwoorden. 

Welke rol speelde prinses Suzanne in deze zaak. 

En Manuela van Bree, de vrouw van ons Adje. 

Waarom traden ze onlangs toe tot het team van “’t Gemeenschapshuus”? 

Konden ze zo in de gemeenschap infiltreren en zo hun oortjes te luisteren leggen om 

informatie aan haar prins en haar Adje door te geven over hoe de hints werden 

ontvangen? 

We zullen er waarschijnlijk nooit achter komen 
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Kerkdorp werd Schooldorp  

di 08-12-2015 
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Opgaveformulier voor de jeugdpronkzitting!  

wo 09-12-2015  

 

Jongens en meisjes, papa's en mama's... Het is alweer bijna januari! 

 

Vergeet niet om je kinderen op te geven voor de jeugdpronkzitting op zondag 17 

januari! 

In de bijlage bij dit bericht, onder het kopje informatie van de CV De Plekkers en ook in 

het Plekbuukske is het opgaveformulier te vinden! 

 

Tot dan!!  

 

Notulen dorpsraadbijeenkomst  

ma 14-12-2015  

 

Dorpsraadvergadering 14 december 2015 

   

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Notulen 

De notulen van 2 november 2015 worden goedgekeurd. 

  

Werkgroepen aan het woord 

  

LVC NET 

Geert van Raaij en Ronnie Graat houden een presentatie over glasvezel in het land van 

Cuijk. LVCNET is een coöperatie waar iedereen die woont in het land van Cuijk lid kan 

worden. Doelstelling is een toekomstbestendige breedbandaansluiting tegen een zo laag 

mogelijke prijs. Om dit haalbaar te maken moet 40% van alle huishoudens in het land 

van Cuijk zich aan sluiten. De glasvezel die LVCNET aan wil leggen heeft een veel hogere 

capaciteit dan de huidige kabelverbindingen. Voor verenigingen is er de mogelijkheid om 

via de leden deel te nemen aan de clubkas waarmee de vereniging per aansluiting 1 euro 

per maand krijgt van LVCNET (voorlopig voor een periode van 5 jaar). De verenigingen 

moeten zich hiervoor de komende maand aanmelden bij een van de ambassadeurs 

(Ronnie Graat, Geert van Raaij, Theo v.d. Horst en Marc Creemers). Dit kan middels het 

volgende emailadres: glasvezel@vortum-mullem.info. Conclusie van de presentatie is 

dat de glasvezel alleen maar voordelen biedt!  

  

Wonen 

Op 7 december is de informatieavond wonen geweest. De avond is goed bezocht en er 

was volop interesse voor het bouwen in Vortum-Mullem. De werkgroep gaat de mensen 

met interesse de komende week persoonlijk benaderen. Afhankelijk van hoe concreet de 

interesse is zal bepaald worden hoe het verder gaat. Volgende vergadering zal er een 

update plaatsvinden. 

  

MFA 

De werkgroep heeft vanavond gesproken met een afvaardiging van het parochiebestuur. 

Uit dit overleg is naar voren gekomen dat er voor de kerstdagen een vervolggesprek 

gaat plaatsvinden met de belanghebbende partijen.   
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Mededelingen en ingekomen stukken 

Voor buurtverenigingen is er de mogelijkheid om je aan te melden voor NLdoet. 

Vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden op de website NLdoet.nl. De vrijwilligers 

kunnen een subsidie verkrijgen voor de eigen vereniging. Aanmelden kan vanaf begin 

deze maand. 

  

Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

  

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is de 

nieuwjaarreceptie op maandag 4 januari om 20.30 uur in café Spoorzicht.  

 

GEZOCHT!  

ma 14-12-2015  

Gezocht voor ons inspirerende, 

snelle, flitsende, gezellige 

Gemeenschapshuus team!! 

Iemand die poetsen geen last 

vind en het Gemeenschapshuus 

graag schoon ziet. 

Als Bestuur van het 

Gemeenschapshuus zetten wij 

daar een passende vergoeding 

tegenover. 

Weet je iemand of ben je die 

iemand, laat het ons weten! 

Ook voor meer informatie kun je bellen of mailen met 

Jacob Fleuren (0478-631457, jacobendiny@hotmail.com) 

of Maria Ebben (0485-541500, roel.maria@gmail.com)  

 

 

Info-avond voor verenigingen LVCNET Clubkas-actie  

vr 18-12-2015  

 

 

 

 

 

Op 21 december houden wij, van LVCNET, een bijeenkomst voor de verenigingen die 

overwegen mee te doen aan de Clubkas-actie. De avond wordt gehouden in Langenboom 

bij W. van Schayik BV aan de Dorpsstraat 38. Aanvang 19.30 uur. 

 

Verenigingen die al besloten hebben om mee te doen, hoeven niet per se naar de 

infoavond te komen. Zij melden zich rechtstreeks bij LVCNET aan door een e-mail te 

sturen naar info@lvcnet.nl. Daarin vermelden ze hun contactgegevens en de gegevens 

van de ambassadeurs die ze voordragen (zie stappenplan Clubkas-actie in bijlage bij dit 

nieuwsbericht). LVCNET stemt het e.a. verder met hen af. 

 

Heb je vragen over LVCNET of specifiek de clubkas-actie voor verenigingen van Vortum-

mailto:jacobendiny@hotmail.com
mailto:roel.maria@gmail.com
mailto:info@lvcnet.nl?subject=Aanmelding%20LVCNET%20Clubkas-actie
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Mullem, spreek dan 1 van de ambassadeurs in Vortum-Mullem aan of stuur een e-mail 

aan: Glasvezel@Vortum-Mullem.info  

Onderstaand de ambassadeurs voor Vortum-Mullem: 

Ronny Graat, Geert v. Raaij, Mark Cremers & Theo v/d Horst 

 

Ben je geïnterresseerd, maar vraag je je af wat glasvezel nou eigenlijk precies is en 

waarom we dat in Vortum-Mullem dan zeker moeten gaan aanleggen? Kijk dan maar 

eens naar onderstaande filmpje waarin Humberto Tan dat heel duidelijk uitlegt. 

Na dat bekeken te hebben weet je het zeker:  

 

Glasvezel heeft een betere kwaliteit en is goedkoper.  

Met glasvezel ben je klaar voor de toekomst.  

 

 

Unox nieuwjaarsduik in het plekkersdiep  

do 24-12-2015  

Ook deze Nieuwjaarsdag is er weer een UNOX nieuwjaarsduik in 'het plekkersdiep' te 

Vortum-Mullem! 

http://www.unox.nl/nl/event/nieuwjaarsduik 

Vanwege het enorme succes van 2015 organiseert de Pastoor Sweensstraat ook in 2016 

weer een ludieke nieuwjaarsduik in Vortum-Mullem. 

Ga met Nieuwjaar niet naar je familie toe, maar kom met je familie naar de Pastoor 

Sweensstraat te Vortum-Mullem. 

Nieuwjaarsduik 2016: 

De warming-up is vanaf 14.00 uur 

De duik is om 14.30 uur 

Einde middag 15.30 uur 

 

Ben je bang om te duiken, kom dan zeker om aan te moedigen en voor de gezelligheid. 

Tegen een kleine vergoeding zijn er diverse heerlijke hapjes en drankjes. 

 

Als je het Nieuwjaar in komt duiken: vergeet je handdoek niet! 

 

Fijne feestdagen en tot 1 januari in de PS straat. 

  

Contact: 

Ernst van de Weijer 

Pastoor Sweensstraat 5 

Vortum-Mullem 

Tel: 06-15416433 

 

 

Nieuwjaarsconcert  

do 24-12-2015  

Beste Mensen 

 

Op 2 Januari om 19:00 zullen wij weer het jaarlijks terugkerend Nieuwjaarsconcert 

organiseren. 

Dan zal de St Corneliuskerk omgebouwd worden naar een heus Disney paleis, waarin 

verschillende Disney thema's voorbij zullen komen. 

We worden o.a. mee terug genomen naar de middeleeuwen en naar ijskoude ijspaleizen. 

mailto:Glasvezel@Vortum-Mullem.info
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Dit alles word uitgevoerd in combinatie met ons Opleidings orkest, Slagwerkgroep, 

Jeugd slagwerkgroep, Blokfluiters, VoMuZi, en ook V.E.S.T. zal een bijdrage 

leveren. 

Hoe dat eruit ziet?? 

Laat u verrassen. 

Kortom voor jong en oud een prachtig spektakel, zo net na oud en nieuw !!! 
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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, -- 

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. 

2   januari 19.00u   FanfareSt.Cornelius nieuwjaarsconcert 

29 januari 16.00u   Met 65 plus aan tafel 

26 februari 16.00u   Met 65 plus aan tafel 

 3  Maart 14.30u   kbo: bedevaart naar smakt 

 4  Maart 14.00u   kbo: jaarvergadering 

25 Maart 16.00u   Met 65 plus aan tafel 

8/9 april    kbo: regionale seniorenbeurs 

15 april 14.00u   kbo: kienen 

22 april 16.00u   Met 65 plus aan tafel 

20 mei 16.00u   Met 65 plus aan tafel 

21 mei    Drumnight 

26 mei    kbo: bus dagtocht 

17 juni 14.00u   kbo: kienen 

24 juni 16.00u   Met 65 plus aan tafel 

22 juli 16.00u   Met 65 plus aan tafel 

28-31 juli    ’t Benkske Kamp 

16 september 14.00u   kbo: kienen 

14 oktober    kbo: sociaal culturele dag 

21 oktober 14.00u   dag v.d. ouderen 

11 november 14.00u   kbo: kienen 

 9 december    kbo: kerstviering 
 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

