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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 
 

Zondag 7 febr.      10.00 uur  carnavalsviering. 

Alle levende en overleden leden van  

cv “de Plekkers”.   

                                  Willie en Sjef van Hout.    

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KBO  NIEUWS   FEBRUARI 2016 

 

 

Beste leden in de maand februari staan er geen extra activiteiten gepland . 

We hebben het druk met carnaval vieren maar in begin maart is er het nodige te 

doen waar ik U op wil wijzen : 3 maart om 14.30 uur is de jaarlijkse 

bedevaartmis. Om het voor iedereen makkelijk te maken graag opgeven als je 

mee wilt dan kunnen we vervoer regelen , opgave bij Henk Broeren 0485 

575818 . 

Jaarvergadering 4 maart als amusement hebben we Rien Vermaire uit 

Hilvarenbeek weten te strikken in de ONS  stond een heel artikel van hem . 

Volgens de media is Rien een top artiest die in het dialect en met veel humor 

verschillende types neer zet alles terug in de tijd zo , als het thuis slachten etc. 

Meer dan de moeite waard om aanwezig te zijn . 

De stukken zoals jaarverslag ,notulen krijgen jullie midden van de maand in de 

bus . 

 

Met 65 PLUS aan tafel vrijdag 26 februari is het weer zover we laten ons 

verwennen door de dames die ons weer een lekker eten voorzetten aanvang 4 

uur . 

 

 

                           



3 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



4 

 

 RMC Radius verder als Sociom 
 
Cuijk, 28 december 2015 – Nieuwjaarsdag is voor veel mensen hét moment voor een 
nieuwe start. Dat geldt zeker voor RMC Radius. De organisatie voor sociaal werk gaat 
vanaf 1 januari door het leven als Sociom. Een nieuwe naam waarin twee pijlers 
samenkomen: de organisatie is ‘sociaal’ van karakter en biedt ondersteuning in ieders 
vertrouwde ‘omgeving’.   
 
De naamswijziging is een logisch vervolg op de fusie van RMC en Radius, precies een jaar 
geleden. Hiermee ontstond één organisatie voor welzijns- en maatschappelijk werk in het 
Land van Cuijk. Het jaar 2015 stond in het teken van het structureren en opbouwen van de 
organisatie. Inmiddels is de tijd rijp voor de volgende stap: een krachtige nieuwe naam en 
uitstraling. Een naam die onderstreept waar de organisatie sterk in is: mensen verbinden, 
ondersteunen, in hun kracht zetten en in beweging brengen.  
 
Een naam met betekenis 
De naam Sociom is zorgvuldig gekozen en combineert ‘sociaal’ met de beginletters van 
‘omgeving’. Kortom: een organisatie met een sociaal gevoel, actief in je vertrouwde 
omgeving. Waarbij ‘om’ ook verwijst naar actie, radertjes en beweging. Want Sociom zet 
mensen in hun kracht en brengt ze in beweging. Dit is ook terug te zien in het logo, dat 
bestaat uit een opeenstapeling van allerlei soorten cirkels. De cirkels zijn warm van kleur en 
verschillend qua vorm. Hiermee staan ze voor de diversiteit van de samenleving.  
 
Altijd in de buurt 
De nieuwe naam en het logo gaan gepaard met de slogan ‘Altijd in de buurt’. Hierin komt het 
lokale karakter van de organisatie tot uiting. Sociom is immers actief in de buurten en wijken 
waar mensen leven; in de eigen vertrouwde omgeving. Maar de figuurlijke betekenis van de 
slogan is minstens zo belangrijk: mensen kunnen op Sociom vertrouwen.  
 
Nieuwe look 
De nieuwe naam is van toepassing vanaf 1 januari. De komende maanden krijgen alle 
uitingen de nieuwe look-and-feel. Dit gebeurt stap voor stap.  
 
Benieuwd naar Sociom en het verhaal achter de nieuwe naam? Bekijk de animatie op 
www.sociom.nl.  
 
 
 

http://www.sociom.nl/
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Ut war kei skon. 
 zo 03-01-2016  

Nieuwjaarsconcert in het kort 

 

Het nieuwjaarsconcert dat fanfare St. Cornelius op 2 januarie 

organiseerde was een groot succes. 

In een bomvolle kerk trapte de blokfluitleerlingen af samen met het 

opleidingsorkest en Vomuzi. 

De stemming zat er meteen goed in. 

Ook het samenspel tussen het opleidingsorkest en fanfare was een 

lust voor het oor. 

Het ruigere werk kwam van de jeugdslagwerkgroep en 

slagwerkgroep Vortum-Mullem. 

Natuurlijk liet ook de fanfare haar zoetgevooisde klanken door de kerk in schallen. 

Als klap op de vuurpijl zong Vomuzi, onder begeleiding van het opleidingsorkest en de 

fanfare, het prachtig Happy New Year van Abba. 

Dit alles zou natuurlijk niet mogelijk zijn geworden zonder de deskundige leiding vd 

dirigenten Marjan Jakobs, Frank v Wely, Bart Deckers en Loes Wijnhoven. 

De fanfare bedankt iedereen die heeft meegeholpen om het nieuwjaarsconcert tot een 

succes te maken. 

 

Foto.s zijn inmiddels, door Math Broeren, in het fotoalbum geplaatst. 
 

 

Carnavalsmis 2016  

 
zo 03-01-2016  

http://www.vortum-mullem.info/
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 OPGAVEFORMULIER VOOR DE OPTOCHT 

 

De optocht wordt op zondag 7 Februari 2016 gehouden in Vortum-Mullem, 

aanvang 12.00 uur. Opstellen om 11.45 uur op de Heiweg in de richting van de 

spoorwegovergang. 

 

De jury let op:  

- thema (heeft het iets met carnaval, Vortum-Mullem of …. te maken) 

- originaliteit 

- opbouw, verzorging en afwerking 

- presentatie 

 

De prijsuitreiking is op 7 februari  in ‘het Gemeenschapshuus’ tijdens het 

prijzenbal. 

Het opgavenformulier inleveren vóór woensdag 3 februari 2016 bij: 

Marieke van Bree, Pastoor Sweensstraat 8 Vortum-Mullem, 0485-568105 

 

 

opgavenstrook optocht Vortum-Mullem 

 
NAAM:______________________TELEFOON:____________________ 

 

ADRES:_____________________________________________ 

 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………. 

 

VOORSTELLING:______________________________________ 

 

Kinderoptocht/Volwassenoptocht*                                            

Enkeling/Paar/Groep/Wagen* 

Muziek: ja/nee* 

(* doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Wij geven ons op voor de optocht in Vortum-Mullem en zijn bekend 

met het reglement en dat meedoen gebeurt op eigen risico.  

 

Handtekening deelnemer:   Handtekening ouder van 

       minderjarige deelnemers: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………             
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Vortum bouwt verder  

do 07-01-2016  

Vlag in top  

 

 

 

 

Geplaatst door: Frans Broeder  
   

Gemeente helpt ook de jongste jeugd  

vr 08-01-2016  

Schommel voor Vortums jongste jeugd geplaatst op het speelveld aan de Sint 

Corneliusstraat. 

 

 
   

 

 

 

Geplaatst door: Frans Broeder  
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De bibliotheek Boxmeer bruist tijdens De Nationale Voorleesdagen  

za 09-01-2016  

 
Van woensdag 27 januari tot en met zaterdag 6 
februari zet de bibliotheek het voorlezen aan 

dreumesen, peuters en kleuters volop in de 
schijnwerpers. De dagen zijn bedoeld om het 

voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen te stimuleren. Daarom verzorgt BiblioPlus 
diverse voorleesactiviteiten en een leuke 

peuterquiz in de bibliotheek. Onder meer 
rondom prentenboek van het jaar: ‘We hebben 

er een geitje bij!’   
  

Verrassende voorlezers 

Tijdens de voorleesdagen wordt in alle bibliotheken voorgelezen aan kinderen 
van 0 tot 6 jaar door (lokale) bekende plaatsgenoten. In de bibliotheek Boxmeer 

is op zaterdag 30 januari NOS-nieuwslezeres Dionne Stax te gast. Zij leest de 
kleintjes voor om 11.00 uur. Woensdag 3 februari is het de beurt aan Wethouder 
Willy Hendriks. Zij komt om 15.00 uur voorlezen. Aanmelden is niet nodig. 

 
Kindervoorstelling: Een geitje erbij? Het gebaar weten wij! 

Kinderen van 2 tot 6 jaar, ouders, opa's en oma's kunnen actief mee doen met 
de bewegelijke en luidruchtige voorstelling ‘Een geitje erbij? Het gebaar weten 
wij!’. Iedereen is van harte welkom om samen met Wapperkids, een organisatie 

die zich heeft gespecialiseerd in het voorlezen met gebaren, te leren voorlezen 
met gebaren. De toegang is gratis, wel graag reserveren. Er zijn alleen nog 

plaatsen beschikbaar voor de voorstelling op 27 januari in de bibliotheek 
Gennep. Kijk voor meer informatie op www.biblioplus.nl 

  
Cadeautje bij een gratis jeugdlidmaatschap 
Tijdens de Voorleesdagen krijgen peuters en kleuters, die zich inschrijven voor 

het gratis jeugdlidmaatschap, een vingerpopje van het geitje als 
welkomstcadeautje. Zo lang de voorraad strekt ontvangt u bovendien de poster 

van De Nationale Voorleesdagen cadeau. Inschrijven kan bij elke vestiging of via 
www.biblioplus.nl 
  

Zelf aan de slag 
Tijdens De Nationale Voorleesdagen wordt het belang van voorlezen nog eens 

extra benadrukt. Maar de bibliotheek ondersteunt u ook graag bij het voorlezen 
na deze week. We beschikken over een uitgebreide collectie fantasierijke 
prentenboeken. Onze medewerkers helpen u graag zoeken naar een boek dat 

past bij uw kind! 
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Uitnodiging jeugdprinsreceptie van Prins Stijn d'n 1e  

wo 13-01-2016 
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Bourgondisch Boxmeer  

do 14-01-2016  

Zaterdag 14 en Zondag 15 mei 2016 

   
Beste mensen, 

  
Zoals u misschien weet, vindt in Boxmeer jaarlijks, het mooie culinaire 
evenement Bourgondisch Boxmeer plaats. Wat niet bij iedereen bekend is, is 

dat dit jaarlijkse evenement wordt georganiseerd door de Commissie 
Bourgondisch Boxmeer van Rotaryclub Cuijk-Maaskant. 

 
Wat is Rotary? 
Rotary is wereldwijd de grootste vrijwilligers organisatie en zet zich in om 

goede doelen te ondersteunen. Nederland telt ruim 19.000 leden in 435 
clubs.  De servicedoelstelling van Rotary is het opzetten van 

fundraisingprojecten, maar ook het ter beschikking stellen van (vak)kennis. 
Met de goede doelen die we steunen (getoetst aan vooraf gestelde eisen), 
zowel in onze directe omgeving als in het buitenland, willen wij als 

serviceclub een bijdrage leveren aan de samenleving. We organiseren zowel 
‘handen-uit-de mouwen-’ als  fundraisingprojecten, (evenementen en acties 

om geld bij elkaar te brengen). 
 

Rotaryclub Cuijk-Maaskant 
Rotaryclub Cuijk-Maaskant organiseert jaarlijks 2 grote activiteiten, namelijk 
de Bridgedrive en Bourgondisch Boxmeer. Zo wordt er geld bijeen gebracht 

om grote en kleine goede doelen financieel te steunen. 
  

Welke goede doelen zijn dat geweest? 
Recentelijk ondersteunden we  bijvoorbeeld: 
- Stichting Doejemee uit Boxmeer welke in het hele land van Cuijk en Noord-

Limburg actief is en kindcentra, sportverenigingen, lokale cultuuraanbieders 
etc. inspireren en verbinden om kinderen van 

2-15 jaar een rijk aanbod sport, cultuur, muziek en educatie aan te bieden, 
met name in de kleine dorpen. 
- Stichting La Vecina op aanvraag van de 3 geadopteerde zussen Gerrits uit 

Beugen (onderwijsproject voor 130 kinderen in Cartagena (Colombia) 
- De KinderOase op Lombok, (Indonesie), (een veilige thuishaven voor ca. 

125 kinderen)- 
- Stichting Dawda uit Gennep, (voor betere leefomstandigheden in het dorp 
Somita (Gambia) 

- Stichting Namelok uit Sint Anthonis (waterputten in Afrika) 
- De voedselbank, bus en benodigdheden 

- Dagje uit voor kinderen uit de regio 
- Ouderen met contactdagen en I-pads 
En nog veel meer 

  
 

  
Goede doel 2016 
Dit jaar zal er met Bourgondisch Boxmeer hard gewerkt worden voor de 

Stichting Furaha Orphans Kenia. Deze projectaanvraag werd ingediend door 
de Vortumse Wilhelmien Roelofs. 
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Graag willen wij u kennis laten maken met onze Rotaryclub Cuijk-Maaskant 

en nodigen u uit aanwezig te zijn op het mooie Bourgondisch Boxmeer op 14 
en 15 mei a.s. 
 

Daarnaast vragen wij u Wilhelmien te ondersteunen en misschien als 
vrijwilliger op zondag 15 mei een handje mee te helpen met Mini 

Bourgondisch Boxmeer?. 
Voor verdere informatie en openingstijden zie: 
 

www.bourgondischboxmeer.nl  en www.rotary.nl/cuijkmaaskant 
en 

www.furaha.nl 
 

Ik hoop u te begroeten bij Bourgondisch Boxmeer 
 
Netty Wolters 

Vz. Bourgondisch Boxmeer 
Rotaryclub Cuijk-Maaskant 

 
 
 

 
Uitbereiding gladheidbestrijding  

za 16-01-2016                                                                              

 
Het college van B&W heeft besloten om de 
uitvoering van de gladheidsbestrijding uit te breiden. Elk jaar wordt de 

gladheidsbestrijding van de winter ervoor geëvalueerd en bekeken welke 
wijzigingen wenselijk en ook financieel haalbaar zijn.  

  
Er vindt een uitbreiding plaats van het 1ste strooiscenario (de belangrijkste te 
strooien wegen binnen de gemeente). In Beugen zijn de Vuursteenstraat en het 

vrijliggende fietspad Laan de Wijze toegevoegd. In Boxmeer is de fietsroute 
Roodborst tot aan de Faunalaan opgenomen en in Sambeek de lus Maasstraat 

ter hoogte van de sluizen. 
  
Vanaf nu wordt ook op het 2de strooiscenario (de wegen die aan de beurt komen 

nadat de primaire wegen binnen de gemeente klaar zijn) buiten de reguliere 
werktijden sneeuw geschoven of aanhoudende gladheid door ijzel bestreden. 

  
Daarbij is er een nieuw 3de strooiscenario in het leven geroepen. Dit scenario 
bevat de meest gebruikte voetpaden en voetgangersoversteekplaatsen in de 

centra. Bij dit scenario wordt sneeuw bij aanhoudende sneeuwval tijdens 
reguliere werktijden geruimd. Hierbij wordt geen zout gestrooid. 

Parkeerterreinen worden niet sneeuwvrij gemaakt. 
  
Verder blijft het verzoek bestaan aan inwoners, bij sneeuwval zelf de omgeving 

 sneeuwvrij te maken. De gemeente komt enkel op de drukste plekken en vele 
handen maken licht werk. In Vierlingsbeek en Overloon worden op initiatief van 

de supermarkt de parkeerplaatsen sneeuwvrij gehouden met behulp van lokale 
ondernemers. Een mooi voorbeeld van zelfwerkzaamheid. 
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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. 

 

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 

27-31 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

