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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 september 
 

  

 
Zondag 18 september 10.30uur St.Corneliusviering 
      Mmv: Combo fanfare St.Cornelius  

en koor uit Rijkevoort 
      Fam. V Bree-Peeters 
                           Fam. Fleuren-Verhaegen 

 
Vieringen in Oktober: 

30 oktober   15.00uur Allerzielen/Allerheiligen 
 
Vieringen in November: 

6 november   10.30uur Jubileummis cv De Plekkers 
 

Vieringen in December: 
24 december  20.00uur Nachtmis 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankbetuiging 

 
 

De vele brieven, kaarten, telefoontjes en donaties aan Stichting 
Furaha Orphans, 

en de grote belangstelling die wij mochten ontvangen na het 
overlijden en uitvaart van 

Ons Moe Oma en Omi, Truus van Bree-Broeder, 
Hebben ons bijzonder goed gedaan. 

 
Familie van Bree-Broeder 
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KBO NIEUWS 
 
 

 
 
 

 
Beste leden de vakanties zitten er weer op en het kijken naar de Olympische 

spelen heeft veel tijd en energie gekost , maar we gaan in de maand september 
er weer vol tegen aan ‘Bewegen voor ouderen en Yoga gaan weer van start op de 
normale tijden . 

 
Kienen  16  september  aanvang 14.00 uur we gaan er van uit dat we een grote 

opkomst hebben zodat er weer gezellig gekiend word . 
 
Met 65 PLUS aan Tafel is 30 september aanvang 16.oo uur . 

 
De maand oktober is weer druk  met als hoogte punten , 
 

14 Oktober    Sociaal Culturele Dag in Mill opgave formulier elders in dit 
blad . 

 
21 Oktober Dag van de ouderen . 
 

28 Oktober met 65 Plus aan tafel . 
 

We wensen jullie een fijne KERMIS en gezellige middagen bij onze aktiviteiten 
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     KBO-Kring Land van Cuijk 
     KBO-Kring Gemeente Mill en Sint Hubert 
 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 

Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat onze  
 
 
 

  Sociaal Culturele Dag 
 op  vrijdag 14 oktober 2016 
                                                       wordt gehouden in: 
                                            Party- en Evenementencentrum Fitland Mill 

Hoogveldseweg 1 Mill Tel. 0485-455000 
 
Om de organisatie goed te laten verlopen, is het zaak, dat bij uw kringbestuur tijdig bekend is, op 
hoeveel deelnemers er gerekend mag worden.  
We stellen u daarom de volgende aanmeldingsprocedure voor en rekenen daarbij op uw 
medewerking, zoals dat in voorgaande jaren ook gebeurde. 
 
Bijgaand ontvangt u het programma, tevens aanmeldingsformulier voor de KBO-leden van uw 
afdeling. Wilt u dit bij uw leden bezorgen?  
Graag vòòr 15 september 2016 de leden zich laten aanmelden bij u, en de voor deze dag 
verschuldigde bijdrage van € 25,00 per deelnemend lid, bij u laten betalen. 
 
Vóór 1 oktober 2016 maakt u het totale bedrag over op de bankrekening van de kring. 
IBAN: NL49 RABO 0156 2283 43 t.n.v KBO-Brabant, kring-Land van Cuijk. 
Vergeet hierbij niet te vermelden: SCD ,  afdeling en aantal. 
 
Tevens kunt u het aantal deelnemers doorgeven aan de kringpenningmeester dhr. Ad Rijkers, 
Scheperstraat 2, 5445 AV, Landhorst, tel. 0485-215080. E-mail: ad.rijkers@ziggo.nl 
U ontvangt van het kringbestuur tijdig het benodigde aantal toegangskaarten voor de leden die 
zich hebben aangemeld. 
 
Wij menen een aantrekkelijk programma te kunnen bieden op een goed bereikbare locatie, en 
dus verwachten wij ook dit jaar een grote belangstelling. Omdat door de brandweer aan het 
aantal deelnemers een maximum is gesteld, moeten we afgaan op: 
 “wie het eerst komt en betaalt, het eerst maalt”.  
Wij zouden het niet prettig vinden, als we een afdeling niet zouden kunnen plaatsen. Daarom 
rekenen we op uw medewerking! 
 
Wij verzoeken u met klem aan uw deelnemende leden te laten weten dat de deur van Fitland die 
dag niet eerder open gaat dan 9.30 uur. Mensen die eerder komen zullen  buiten moeten blijven 
wachten. 
 
Wij hopen dat u één en ander kunt organiseren, en danken u voor uw medewerking in deze.  
Wij zien u en/of uw leden graag op 14 oktober a.s. bij Fitland in Mill 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van de  
KBO-Kring Land van Cuijk en KBO-Kring Gemeente Mill en Sint Hubert, 
Leo van Els, secretaris.  Telefoon: 0485-382509. 

 

mailto:ad.rijkers@ziggo.nl
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                 Sociaal Culturele Dag 
                 VRIJDAG  14 oktober 2016 

   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                        

 

                      Aansluitend pauze met 2
e
 kopje koffie/thee en koekje 

 

                      Informatief Ochtendprogramma 
 

10.45 uur      Lezing door Yvon Dieks en Jose Heijnen van de GGD Hart van Brabant. 

                      De onderwerpen die zij willen bespreken hebben de titel gekregen: 

 

                      Vitaal Ouder worden en gezond genieten! 

 

                      ‘Wat is voor u gezondheid? Hoe wordt je gezond en vitaal ouder? Wat is gezond 

                       genieten?’  

                       Op een actieve, ludieke manier krijgt u op deze ochtend antwoord op deze vragen. 

                       Yvon Dieks en Jose Heijnen  van de GGD Hart van Brabant zullen dit doen door 

                       middel van filmpjes,  quiz-vorm, “wedstrijdjes” en het verstrekken van actuele 

                       informatie.              
  

11.50 uur      Gelegenheid tot het stellen van vragen 
 

12.00 uur      Drie-gangen diner  
 

                   Cultureel Middagprogramma 
 

14.00 uur      Optreden van  Gerard van Kol uit Liessel    

 

                      Gerard van Kol begon al op 10-jarige leeftijd accordeon te spelen. Op 15-jarige 
                      leeftijd speelde hij in zijn eigen orkest. Intussen zijn een aantal CD’s van hem  
                      verschenen.  
                      Hij is een geweldig leuke entertainer en zal ons voor en na de pauze laten 
                      genieten van leuke sketches en eigen- en Nederlandse liedjes.  
               

                      -korte pauze met consumptie 

 

                      Na de pauze: Vervolg optreden. 

 

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. 

 
 

 



6 

 

VERGEET NIET op de SCD de uitgereikte TOEGANGSKAART mee te nemen 

 

 

Vòòr 15 september 2016 inleveren bij afdeling KBO-……………… 

 

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

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

 

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

woensdag 14 oktober 2016 te Mill en heeft bij aanmelding € 25,- pp. betaald. 

 

Datum,........................................      Handtekening……………………..            
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www.Vortum-Mullem.info 
 

 

Eerste 7 dorpen halen 43% inschrijvingen voor glasvezel  

vr 24-06-2016  

 

LVCNET meldt u met trots dat in de dorpen Sint Agatha, Stevensbeek, Vortum-Mullem, 

Westerbeek, Wilbertoord, Ledeacker en Landhorst 43% van de huishoudens zich 

ingeschreven heeft bij LVCNET. Zij kiezen voor supersnel internet via glasvezel met 

coöperatie LVCNET zonder winstoogmerk. In het hele Land van Cuijk is het aantal 

inschrijvingen ruim 50% boven de doelstelling van dit moment. 

 

Namens de glasvezelambassadeurs van Vortum-Mullem, 

Geert van Raaij , Mark Cremers, Ronny Graat en Theo van der Horst : 

"Inwoners van Vortum-Mullem: bedankt!!" 

 
 
 
 
 
        NEDERLANDSE 
PROVINCIE KARMELIETEN 
 

 
Almelo, 29 juni 2016 

 
 

 

Beste zusters/broeders, beste familie, vrienden en bekenden 

van Tjeu Timmermans, 

 

“Ik leef in reservetijd” – hoe vaak heeft Tjeu dat niet gezegd! Of dat een korte of lange tijd 

zou worden, was niet te voorspellen. Maar rond Pasen van dit jaar gaf zijn lichaam signalen 

af, die in de weken daarna niet anders konden worden verstaan dan als: er is iets heel 

ernstigs aan de hand. Nadat hij met Pinksteren in het ziekenhuis was opgenomen, bleek ons 

vermoeden bewaarheid: Tjeu was heel erg ziek! Zoals dat dan gaat, vraagt iedereen zich af: 

mogen we nog hopen op een wondertje? Of is dat ijdele hoop? Kunnen de artsen nog redding 

brengen? Of moeten we al tevreden zijn met nog enkele redelijk goede en pijnvrije 

maanden? Wat de pijn betreft, waren het géén goede maanden. Tjeu heeft momenten gehad 

van heftige pijn. Die pijn werd plotseling zó onverdraaglijk dat hij in de nacht van 24 op 25 

juni, na te midden van de zusters en broeders van onze communiteit van Boxmeer het 

sacrament van de ziekenzalving te hebben ontvangen - en na zijn woorden: “ik geef mij nu 

over” - in een diepe slaap moest worden gebracht. Uit die slaap is Tjeu, zoals te voorzien 

http://www.vortum-mullem.info/
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was, niet meer wakker geworden. Hij gleed uit het leven weg in de namiddag van dinsdag 28 

juni.  

Zijn laatste levensmaanden waren in een ander opzicht wél goed. Tjeu heeft zich in 

betrekkelijk korte tijd moeten en kunnen voorbereiden op zijn levenseinde. We mogen wel 

zeggen: hij heeft zijn werkzame leven kunnen afronden en voltooien. Heel bewust heeft hij 

afscheid kunnen nemen van zijn zusters en broeders van de Boxmeerse Karmel en van het 

personeel. Voor hen allen was hij gedurende 10 jaar hun gewaardeerde prior. Onlangs nog 

werd hij door de generale overste in Rome benoemd voor een vierde termijn. Hij heeft 

bewust afscheid kunnen nemen van zijn familieleden met wie hij zich zo verbonden wist. Hij 

kon gevoelsmatig afscheid nemen van hen voor wie hij zich verantwoordelijk voelde. Wat dit 

laatste betreft denken we zeker aan de parochianen van Boxmeer, die hij - van jong tot oud - 

in zijn hart had gesloten. Het moet hem zwaar zijn gevallen alles te moeten loslaten. 

 

Tjeu werd op 19 oktober 1943 in Tegelen geboren in een gezin van 10 kinderen; hij kreeg de 

namen Matthias Johannes Antonius. Vanaf 1956 was hij leerling aan het Brocarduscollege in 

Merkelbeek; van 1958 tot 1963 aan ons gymnasium in Zenderen. Hij werd, met als 

kloosternaam Oswin, novice in Boxmeer op 20 augustus 1963. Daar legde hij zijn religieuze 

geloften af op 22 augustus 1964. Zijn filosofiestudie deed hij in Dordrecht. Hij studeerde 

theologie aan de KTHA van 1967 tot 1975 en ontving de priesterwijding op 3 juli 1971 in 

Amstelveen. 

 

Tjeu heeft op een groot aantal plaatsen in ons land talloze pastorale en bestuurlijke functies 

bekleed; echt teveel om op te noemen! Dat alles deed hij met een tomeloze energie en met 

een gedrevenheid die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Hij woekerde ambitieus van 

de vroege morgen tot de late avond met zijn vele talenten. Hoe vaak hebben we ons niet 

afgevraagd: hoe kan een mens dat allemaal opbrengen?! Waar haalt hij toch de kracht 

vandaan?!  

 

Tjeu is van grote betekenis geweest voor de Nederlandse karmelprovincie. Jarenlang was hij 

lid van het algemeen bestuur van de orde en co-provinciaal. Tussen 1996 en 2005 was hij 

prior provinciaal. Als kundig en betrokken lid of voorzitter zette hij zich in voor een groot 

aantal bestuurscommissies van de orde of aan de orde gerelateerde instanties. We noemen 

selectief de Werkgroep Samenkomst Karmelfamilie, de Stichting Vrienden van Titus 

Brandsma, het algemeen en dagelijks bestuur van het Titus Brandsma Instituut, het bestuur 

van het Titus Brandsma Memorial en het Nederlands Carmelitaans Instituut te Boxmeer, 

waarvan hij directeur was.  

Niet onvermeld mag blijven zijn betrokkenheid bij de Filippijnse Karmel. Hij heeft enorm veel 

gedaan voor de Karmel aldaar die hij met regelmaat bezocht. Hij was vanaf 2001 tot nu toe 

lid van de Executive Board Scientific Center for Spirituality in Manila. Zeker ook moeten we 

vermelden dat hij zich vele jaren daadkrachtig inzette voor de opbouw van de Karmel in 

Litouwen. Ook daar was hij een graag geziene en gewaardeerde medebroeder. 

Tussen 1977 en 1991 was Tjeu lid van de karmelcommuniteit van Arnhem. Hij werkte in die 

jaren als ongeschoold arbeider bij de firma Heinz in Elst. Hij werd er een 

vertrouwenspersoon, hetgeen blijkt uit het feit dat hij voorzitter werd van de 

ondernemingsraad. In die periode was hij ook lid en later gedurende 10 jaar voorzitter van 

de Zevenbergse Konferentie. 

 

Tjeu was niet alleen maar een bestuurder. Hij was ook en in al zijn werkzaamheden een 

pastor met een luisterend oor. Daar kunnen de parochianen van Almelo, Dordrecht en 

Boxmeer van getuigen. In deze laatste plaats werkte hij vanaf september 2006 tot aan zijn 

dood. Pastor was Tjeu ook voor de talloze religieuze ordes en congregaties die een beroep op 

hem deden voor retraites en bezinningsdagen en de begeleiding van kapittels. Wat hij 

daarnaast heeft betekend voor al die religieuzen persoonlijk: het zal voor ons verborgen 

blijven. 

 

Voor religieus Nederland heeft Tjeu tussen 1999 en 2009 geijverd in de Stichting 

Nederlandse Priester Religieuzen en in de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Tijdens zijn 

voorzitterschap kreeg de huidige KNR haar vorm. Gedurende 4 jaar was hij ook lid van de 

Beleidsadviescommissie Bisschoppenconferentie.  

 

Tjeu hield heel veel van kunst. Hij bezocht musea en genoot van balletvoorstellingen. Hij 
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heeft grote zorg gedragen voor het bewaren van kunstvoorwerpen van de orde. De kerk van 

Boxmeer en de kloosters van Zenderen en Almelo beschikken mede door zijn inzet over 

bijzondere glas-in-loodramen, waaronder enkele van zijn hand. Hij kon helemaal opgaan in 

het werken met kleur, glas en lood. Ook maakte hij in zijn eentje vaak lange fietstochten. We 

herinneren ons Tjeu als een - als het op zijn persoon aankwam - soms wat gesloten en ook 

wat zwaarmoedige mens, die in de laatste maanden opener is geworden. Maar daar bovenuit 

kennen we hem vooral als een warme, op mensen betrokken en echt zorgzame man, die ook 

in zijn zorgzaamheid het uiterste van zichzelf vroeg. Daar zijn we dankbaar voor. 

 

U begrijpt dat we als Nederlandse Karmel erg verdrietig zijn om zijn sterven. We hebben veel 

onmacht ervaren tijdens de laatste weken en maanden. Maar ook waren wij getuige van de 

rijkdom van het leven van de zusters en broeders van de Boxmeerse communiteit. Zij en 

vele anderen hebben, vaak in kleine dingen, heel trouw en betrokken laten blijken hoezeer ze 

van Tjeu hielden; ze hebben gedaan wat in hun vermogen lag om hem tot steun te zijn. 

Eigenlijk kunnen we naast ons verdriet alleen maar dankbaar zijn voor het leven van Tjeu en 

voor de aandacht en de zorg aan hem gegeven door zijn familie, vrienden en bekenden. Aan 

het verdriet, maar zeker ook aan de dankbaarheid voor zijn rijke leven willen we uiting geven 

tijdens de uitvaartdienst in de Sint Petrusbasiliek van Boxmeer op maandag 4 juli om 11.00 

uur. 

 

U bent er van harte voor uitgenodigd. Na de uitvaartdienst leggen we het lichaam van Tjeu 

te rusten op het kloosterkerkhof achter de basiliek. Moge hij rusten in vrede. 

 

 

Jan Brouns O.Carm 

Prior Provinciaal 

 

 

Dorpsraadvergadering 4 juli 2016  

ma 04-07-2016  

  

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt een goed 

verlopen VGT weekend. Vanuit de dorpsraad Groeningen is een delegatie aanwezig om de 

vergadering bij te wonen. Namens de gemeenteraad is Frans van de Zanden (LOF) 

aanwezig. Anton van Erve zal een toelichting geven over buurtpreventie met behulp van 

een buurtapp. 

   

Notulen 

De notulen van 6 juni 2016 worden goedgekeurd. 

   

Buurtpreventie via een buurtapp 

Anton van Erve geeft een toelichting  over het gebruik van een buurtapp om de veiligheid 

in de buurt te verhogen. In de wijk in Boxmeer waar hij woont is een buurtapp 

aangemaakt waarop melding kan worden gemaakt van verdachte situaties in de buurt. 

Door middel van waarschuwingsborden kan het gebruik van een buurtapp kenbaar 

worden gemaakt. Op de site WABP (WhatsAppBuurtPreventie) is ook te zien welke 

buurten gebruik maken van een buurtapp. De dorpsraad zal bekijken of we dit in Vortum-

Mullem ook op kunnen gaan zetten. 

   

Werkgroepen aan het woord 

  

MFA 

De gemeente wil de volledige aanvraag voor subsidie inbrengen in het POHO-overleg 

(portefeuillehouders) op 25 augustus aanstaande. De benodigde informatie hiervoor moet 

op 1 augustus a.s. worden aangeleverd. Vervolgens zal in de raadsvergadering van 

november/december het definitieve besluit worden genomen. 

  

Wonen 

Maarten Ebben meldt dat het project bij de Boschakker helaas is stop gezet vanwege te 
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weinig belangstelling vanuit de huurders. 

  

Zorg en Welzijn 

Linda van Raaij en Wilhelmien Roelofs gaan vanuit de werkgroep een huiskamerproject 

opstarten met de school als locatie. 

  

LVC net 

Geert van Raaij meldt dat Vortum-Mullem de doelstelling (43%) gehaald heeft. De 

vrijwilligers willen de inwoners van Vortum-Mullem bedanken voor het vertrouwen in LVC 

net. Uiteindelijk gaat het erom of de grote kernen (Boxmeer, Grave, Cuijk, Mill) de 

doelstelling ook gaan halen. De deadline is op 17 juli en dan zal een beslissing worden 

genomen over de vervolgactie. 

  

Licht op Jong 

Lino Litjens meldt dat afgelopen weekend de opening van de speeltuin in de Molenhof 

heeft plaatsgevonden. De oudste EN de jongste inwoner van Vortum-Mullem hebben de 

opening verricht samen met burgemeester van Soest. Daarnaast is de werkgroep nog 

bezig met een (verplaatsbare) woonboom. 

  

 Mededelingen en ingekomen stukken 

De gemeente stelt een bedrag beschikbaar voor het vervangen van de ballenvangers op 

het sportveld. De dorpsraad neemt dit verder op met ONI. 

  

Peter van Bree neemt nogmaals contact op met de gemeente over de staat van de 

spotjes  op het kerkplein. 

  

De gemeente heeft melding gemaakt van een wijziging op het bouwblok van de Heesh 1. 

De stroomkast moet nog voorzien worden van een slot. Volgens de gemeente zouden 

deze sloten allemaal aanwezig moeten zijn (maar niet in Vortum-Mullem!). Peter neemt 

dit nog op met de gemeente. 

  

Op 13 juli is in de Weijerzaal in Boxmeer een informatie avond over de wateroverlast van 

de afgelopen periode.  Mensen die hier naar toe willen moeten zich hiervoor aanmelden. 

  

Op 24 mei heeft een discussie avond plaats gevonden met alle dorpsraden in de 

gemeente Boxmeer samen met de gemeente. Belangrijk voor ons is dat we een goed 

aanspreekpunt hebben bij de gemeente Boxmeer. 

   

Rondvraag de bewoners aan het woord 

Maarten vraagt hoe het zit met de kermis vanwege het samenvallen met het concert van 

Guus Meeuwis in Vierlingsbeek. De kermiscie heeft besloten om de zaterdagavond 

gewoon doorgaat (inclusief band). 

  

Herman meldt dat het project Calvarieberg in een afrondende fase is gekomen en 

bedankt alle mensen die hieraan meegeholpen hebben. 

  

Geert van Raaij vraagt hoe het zit met de camera’s op het Gemeenschapshuus. Deze 

werken nog steeds en beeldmateriaal is op te vragen bij Jos Tamminga. 

   

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is (waarschijnlijk) 

op 5 september om 20.30 uur. 
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Gemeente Boxmeer tekent petitie naar aanleiding wateroverlast  

wo 06-07-2016  

 
  

De gemeente Boxmeer neemt deel aan de petitie waarin vertegenwoordigers van 

overheden en de regionale landbouw vragen om de erkenning als rampgebied van de 

door wateroverlast en hagel getroffen regio in het zuidoosten van het land. Deze werd 

vandaag in de Tweede kamer aangeboden aan de leden van de commissie voor 

Economische Zaken 

  

Met  de petitie wordt het kabinet opgeroepen het getroffen gebied via de wet 

Tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) gedupeerde burgers, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven,  zo snel mogelijk tegemoet te komen. 

  

Burgemeester Van Soest: “We hebben met een extreme situatie te maken gehad, waarin 

heel veel burgers en bedrijven  onoverkomelijke financiële schade hebben geleden. Je 

ziet in de regio veel bedrijven die er zonder hulp niet meer bovenop komen. Ik hoop van 

harte dat deze petitie een heroverweging van het inzetten van de wet Tegemoetkoming 

schade bij rampen  oplevert”. 

 

 

Rust aan het bouwfront  

di 12-07-2016  

BOUWEN aan de BOSCH-AKKER gaat voorlopig niet door.              

 

Zoals bekend is door DORA en Werkgroep WONEN in oktober 2015 het initiatief genomen 

om te bezien of er mogelijkheden zijn om woningen te realiseren aan de BOSCH-AKKER 

in Vortum-Mullem. 

Samen met WONEN VIERLINGSBEEK, Gemeente Boxmeer, Bouwbedrijf Jongen heeft de 

werkgroep daar stevig energie in gestoken wat in december 2015 geresulteerd heeft in 

een infoavond bij (toen nog) Café Spoorzicht met een concrete ambitie; groen licht voor 

bouwen van 2x4 woningen aan de BOSCH-AKKER vóór bouwvak 2016. 

Helaas….de afgelopen 6 maanden hebben ons geleerd dat dit project niet gaat lukken. 

Er is in Vortum-Mullem op dit moment te weinig behoefte aan bouwen én huren in dit 

prijssegment. Ja, er is behoefte aan huurwoningen, maar die vraag kan met dit project 

niet worden ingekleurd. 

Jammer maar helaas…. 

Begin juli jl. hebben de bovengenoemde partijen in goed overleg besloten om de stekker 

uit dit project te trekken. 

Dit is ook op de DORA-vergadering van 4 juli jl. besproken. 

 

Concreet; dit project is mislukt. 

Maar….dat wil niet zeggen dat er niet (nog meer) gebouwd gaat worden aan de BOSCH-

AKKER (en MOLENHOF). Na de vakanties gaan we – samen met DORA, partijen én vooral 

inwoners/geinteresseerden van Vortum-Mullem inventariseren en bezien of en zo ja, hoe 

we WEL kunnen laten bouwen in BOSCH-AKKER en evt. MOLENHOF. Kortom, dit wordt 

absoluut vervolgd. 

 

Namens werkgroep WONEN, 

 

Koos van Bree en Maarten Ebben  
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Buurtpreventie App  

zo 24-07-2016  

Buurtpreventie. Ook in Vortum-Mullem 

 

Afgelopen keer in de dora vergadering is er een uitleg geweest over de buurtpreventie 

app. 

In deze app kun je je aanmelden en daar iets op melden als je iets verdacht ziet in je 

buurt/dorp. 

In principe is dit gewoon een groepsapp, je meldt je aan, net als je buurtgenoten en 

mocht iemand iets verdacht zien, dan kun je dit op de app melden en zo is iedereen 

meteen op de hoogte. 

 

We zullen ons ook aanmelden op de buurtpreventie site zodat heel NL meteen kan zien 

dat men hier de boel in de gaten houdt. 

Inbrekers kijken nl, ook op deze site en waar z’n buurtpreventie app is, bleek het aantal 

inbraken en overlast met 50% gedaald. 

 

Nu willen we dit ook in Vortum-Mullem gaan opstarten. 

Om het overzichtelijk te houden hebben we het dorp in drieën gedeeld. 

We hebben voor iedere buurt een contactpersoon gevonden en daar kun je je dan bij 

aanmelden. 

 

Buurt 1:         Over het spoor ( van spoor tot A73) 

                     Contact persoon is Claudia Ebbers  0612701121 

Buurt 2:         Vortum-Mullem Centrum 

                     Contact persoon is  Maarten Ebben  0622549772 

Buurt 3          Pronvinciale weg tot Maas, (de goeie kant) 

                     Contact persoon is Peter van Bree   0623950859 

 

Mocht je interesse hebben dan kun je een app je sturen naar de persoon van de buurt 

waar jij bij hoort, vergeet dan ook niet even je naam te melden, zodat deze persoon weet 

wie je bent. 

Iedere contactpersoon zal in de ander app. zitten, zodat men van elkaar weet wat er 

speelt en evt zo de eigen groep kan informeren, mocht dit nodig zijn. 

Er zijn ook enkele huisregels verbonden aan deze app. 

Deze kun je vinden op www.wabp.nl,   

Daar is ook meer informatie te vinden over de buurtpreventie app. 

Huisregels kun je downloaden onder aan deze pagina. 

 

Mocht je nog vragen hebben bel/app dan even naar Peter van Bree 0623950859 

  

Laten we zo samen proberen Vortum-Mullem veiliger te maken. 

  

Met vriendelijke groet, 

Dorpsraad Vortum-Mullem 

 

 

 

 

Gemeenschapshuus verhoogt haar consumptieprijs  

vr 29-07-2016  

Helaas, helaas, 

Wij ontkomen er ook niet aan. Vanwege weer een inkoopsprijsverhoging is 't 

Gemeenschapshuus genoodzaakt om haar consumptieprijs aan te passen. Per 1 augustus 

betaalt u voortaan €1,80 voor een consumptiemunt. De consumpties blijven natuurlijk 

maar 1 munt kosten. 

Wij rekenen op uw begrip 

 

Verder wensen bestuur en het vrijwilligersteam iedereen een fijne vakantieperiode toe.   

http://www.wabp.nl/
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LVCNET Glasvezelcampagne afgesloten  

di 02-08-2016  

 
 

Dertig dorpen kiezen voor glasvezel 

  

LAND VAN CUIJK – Ruim 12.500 gezinnen en bedrijven (33%) in het Land van Cuijk hebben 

zich in de afgelopen maanden ingeschreven voor het glasvezelinitiatief van LVCNET. De 30 

kleinere kernen behalen samen ruim 44%. Boxmeer, Cuijk en Grave scoren lager met resp. 

14, 11 en 17%. Voorzitter Hugo Bens kijkt terug op een mooie eindsprint, waarbij veel 

inwoners zich last minute hebben aangemeld. “Het aanlegplan gaan we de komende 

maanden uitwerken.” 

  

De voorzitter is trots op alle vrijwilligers. “Dit is echt het resultaat van de gezamenlijke inzet 

en enthousiasme. De afgelopen maanden hebben deze vrijwilligers veel vrije uurtjes 

opgeofferd voor LVCNET. Zo waren ze van de partij bij informatie- en inschrijfavonden, maar 

konden geïnteresseerden ook altijd met vragen bij ze terecht. Echt geweldig!” 

  

Prognose 

Het definitieve percentage van aanmeldingen is nog niet bekend. Bens benadrukt dat het om 

een prognose gaat. “Het definitieve percentage kan dus nog iets afwijken. Zo zien we in 

andere glasvezelinitiatieven in het land het aantal abonnementen tijdens de aanleg met 5-

10% doorgroeien.” 

  

Vervolg 

Voor LVCNET is nog veel werk te verzetten. “We hebben nu abonnees die verspreid zijn over 

het hele Land van Cuijk; die gaan we allemaal in kaart brengen om een goed aanlegplan te 

maken. Op basis van dit plan weten we de kosten en kunnen we concrete afspraken gaan 

maken over de financiering. Zoals met de gemeentebesturen is afgesproken, gaat dit geheel 

richting de gemeenteraden, die een besluit over de uitvoering en de garantstelling zullen 

nemen.” 

  

Geduld 

Bens vraagt iedereen die zich aangemeld heeft nog even geduld te hebben. “Eind van het 

jaar verwachten we een besluit. De komende maanden zullen we iedereen zo goed mogelijk 

op de hoogte houden over de voortgang.  Want natuurlijk kan niet overal tegelijkertijd de 

schop in de grond“, besluit hij lachend. 
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Huiskamerproject Vortum-Mullem  

za 06-08-2016  

 

Vanaf oktober heeft Vortum-Mullem elke 

donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 een 

‘huiskamer’. Hiermee willen de initiatiefnemers in 

eerste instantie de leefbaarheid in het dorp voor 

ouderen vergroten. Maar iedereen die het leuk 

vindt om contact in een ongedwongen sfeer te 

hebben, is welkom in de Vortumse huiskamer. 

 

Tijdelijk wordt de huiskamer in de basisschool 

gehuisvest, later zou deze in de mogelijk te realiseren 

multifunctionele accommodatie in de kerk kunnen worden ondergebracht. 

 

De huiskamer kan gebruik maken van de faciliteiten van de basisschool en er zijn ook ideeën 

om gezamenlijke activiteiten te organiseren. 

 

De huiskamer is een initiatief vanuit de dorpsraad. Het burgerinitiatief ‘Huiskamerproject 

Vortum-Mullem’ ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente van € 500 vanuit het 

leefbaarheidsbudget. 

 

De gemeente stimuleert initiatieven op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Hebt u een 

goed idee hoe wij in Boxmeer de onderlinge band tussen mensen kunnen versterken? Of 

bijvoorbeeld een plan waardoor mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven 

wonen? Dan kunt u in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van de gemeente. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Wmo-beleidsmedewerkers van de 

afdeling Sociale Zaken, 0485 – 585 911 of via gemeente@boxmeer.nl. 

 

 

Vernieling Doopkapel  

wo 24-08-2016  

 

Het spijt me te melden dat er een raam van de 

doopkapel, gesnuiveld is. 

Het zou de Parochie erg helpen als degene die hier iets 

van weet, zich zou melden. 

Op die manier zou dan de WA verzekering van de 

betreffende persoon, ingeschakeld kunnen worden.  

Het gaat hierbij vooral om de kosten te dekken. 

 

mailto:gemeente@boxmeer.nl
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Wegens succes geprolongeerd : KermisKwis 2016 Vortum-Mullem  

di 09-08-2016  

 

Opening van de kermis 

met de KermisKwis 2016! 

 

 

Avond vol gezelligheid 

Vorig jaar hadden we gekozen voor een nieuwe opening van de Vortum-Mullemse kermis. 

Het bleek een groot succes! Reden genoeg om op deze ingeslagen weg door te gaan. 

 

Het opleidingsorkest beet de spits af met een concert vanaf de botsautobaan, wat vervolgt 

werd door de Happy Hour voor de kidz. Vervolgens begon in het uitverkochte speelpaleis 

't Gemeenschapshuus de eerste KermisKwis Vortum-Mullem!! 

  

Voor degene die er vorig jaar niet bij waren; Wat is de KermisKwis? 

De mannen van Pepe's PubQuiz toeren al bijna 11 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 titel van de tweede editie 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 

Let op: geef wel bij 'Locatie' aan dat je je opgeeft voor de PubQuiz in 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. 

 

http://www.pepespubquiz.nl/aanmelden.html
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Attentie: het maximum aantal teams is 30. Schrijf dus snel in want vol = vol 

  

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. 
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Coctailparty in 't Gemeenschapshuus  

di 09-08-2016  
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Rommel en Brocantemarkt in Vortum-Mullem  

di 16-08-2016  

 

Op zondag 11 september organiseert Koninklijke fanfare St. Cornelius uit 

Vortum-Mullem weer haar jaarlijkse rommel- en brocantemarkt. 

Deze markt, zal zoals gewoonlijk, weer worden gehouden op het kerkplein 

te Vortum-Mullem. 

De koopwaar zal worden uitgestald in de diverse marktkramen op het 

kerkplein en in “’t Gemeenschapshuus”. Nieuw dit jaar is dus dat het een 

rommel en brocantemarkt is. 

De markt word gehouden begint om 09.00 uur en eindigt om 13.00 uur. 

De entreeprijs is €2.00. Voor kinderen tot 13 jaar bedraagt de entree 

€1.00  

 

 

 

Gezocht: Toneel talent, decorbouwers en vrijwilligers  

wo 17-08-2016  

 
Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar enthausiaste vrijwilligers,   

creatieve decorbouwers en/of medespelers. 

 

Er ligt een heel leuk toneelstuk klaar! 

maar wij hebben enthausiaste spelers nodig 

om dit te kunnen realiseren 

 

 

Ons toneelseizoen is van medio September 2016 t/m de voorstellingen in Mei 

2017 

Onze repetetities zijn één avond in de week. 

Mail: vesttoneel@gmail.com 

  

mailto:vesttoneel@gmail.com?subject=Toneeltalent%20gezocht!
http://www.vest-toneel.nl/
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande 

sponsoren. 
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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: 

 
 

 
26 aug  16.00u met 65 plus aan tafel 
6 september    kbo: Broemdag 
18 september 14.00u kbo kienen 
23 september   sociaal culturele dag mill 
30 september 16.00u met 65 plus aan tafel 
14 oktober    kbo: Sociaal culturele dag 
21 oktober  14.00u Dag v.d. ouderen 
28 oktober  16.00u met 65 plus aan tafel  
13 november  14.00u kbo kienen 
25 november  16.00u met 65 plus aan tafel 
11 december  14.00u kbo kerstviering 
23 december  16.00u met 65 plus aan tafel 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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, -- 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

