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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  
 

  

 
 
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 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE HUUR 
 

LUXE NIEUW APPARTEMENT 
 

MERLETGAARDE 28A VIERLINGSBEEK 
OP 1STE VERDIEPING TUSSEN PARK EN MEDISCH CENTRUM 

 
PRIJS IN OVERLEG EN OP AANVRAAG 06-53883255 
GEHEEL AFGEWERKT EN PER DIRECT BESCHIKBAAR 
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K. B. O.      Vortum-Mullem                                  

                    St. Hubertusstraat     9                              

                            Telefoon :  0485-575818                                                                                                  
                                                                                                            

 

UITNODIGING : 

 
Op vrijdag 21  oktober 2016 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.  Frank van de Zanden zal een voordracht houden over zijn 

werk als wijkverpleegkundige en wat dat voor ons kan betekenen. 

 

Optreden van Tontje de Snejer  [ Toon van Opbergen ] 

Hij brengt liedjes van vroeger en meezingers van heden ,zijn 

optreden tijdens de senioren beurs was geweldig  !!! 

 

Onder de  pauze word een drankje aangeboden . 

 

Deze middag is kosteloos toegankelijk  voor alle ouderen . 

 

Bestuur KBO   afd. Vortum-Mullem 

 

 

 
KBO nieuws  oktober 2016 

 

Kienen er zijn nieuwe datums voor dit jaar en wel , 

7 oktober en 18 november aanvang 14.00 uur in het gemeenschapshuis we gaan er 

van uit dat de ballen in ieders voordeel vallen en wensen de deelnemers veel plezier 

. 

 

Sociaal Culturele Dag  vrijdag 14 oktober  gaan 10 deelnemers naar Mill . 
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21 Oktober is er de jaarlijkse dag van de ouderen het programma vind je elders in 

dit blad . 

 

28 oktober verzorgen de dames van de werkgroep met 65 PLUS aan tafel een 

heerlijke maaltijd aanvang 16.00 uur . 

 

RABOBANK  clubkasactie  eind oktober kunnen de leden van de Rabobank weer 

stemmen op hun favoriete club elke stem is 1 euro voor de club . De leden krijgen 

een code toegestuurd en kunnen daarna digitaal hun stem uitbrengen ieder lid krijgt 

5 stemmen er kunnen maximaal 2 stemmen per club worden uitgebracht . 

KBO afdeling Vortum Mullem is een van de verenigingen die mee doen . Dus als 

je lid bent denk dan aan ons heb je geen computer of vind je dit lastig we helpen je 

graag . 
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www.Vortum-Mullem.info 

 

 
 

Onthulling Woonboom  

zo 28-08-2016  

 

 
 

 
 

http://www.vortum-mullem.info/
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Jubileum 6-kamp  

wo 31-08-2016  

DORPS-ZESKAMP 

In ut Plekkersriek! 

 

Ter ere van het 55 jarige bestaan van onze carnavalsvereniging 

“CV DE PLEKKERS “organiseren wij een dorps-zeskamp 

op zaterdagmiddag 5 november 2016 in de grote feesttent op het kerkplein. 

 

Voor dit evenement zijn wij op zoek naar teams 

De teams moeten bestaan uit minimaal 8 leden waarvan minimaal twee dames. 

De leeftijd is vanaf de lagere school, dus 12 jaar en ouder. 

 De teams kunnen zijn: straat-teams, vrienden groepen, kaartclubs, enz . Het maakt dus 

niet uit. 

 

Geïnteresseerde kunnen zich voor 1 oktober opgeven bij: 

Jan Hendriks 

Tel: 573325 of 0617746800 

of email j.p.hendriks@home.nl 

 

Zodra de planning rond is volgt er een beschrijving van de spellen, aanvangstijd enz. 

 

We rekenen op jullie strijdlustige inzet en zin tijdens dit evenement! 

Met vriendelijke groet, bestuur carnavalsvereniging “ De Plekkers” 

 

 

 

 

 

Advertentie Allesbijeen  

do 01-09-2016  

 

 

 

 
Advertentie 
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Advertentie  

do 01-09-2016  

 
  

Gezocht: Toneel talent, decorbouwers en vrijwilligers  

wo 31-08-2016  

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

creatieve decorbouwers en/of medespelers. 

 

Er ligt een heel leuk toneelstuk klaar! 

maar wij hebben enthousiaste spelers nodig 

om dit te kunnen realiseren 

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

2017 

Onze repetities 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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VEST organiseert een Workshop Toneel.  

vr 02-09-2016  

 

 

 

 

VEST organiseert een Workshop Toneel. 

  

Vortums en Sambeeks Toneel, oftewel 

VEST, organiseert op maandagavond 26 

september een workshop voor liefhebbers 

van Toneel. Doordat we graag meer 

mensen het plezier van amateurtoneel 

willen laten proeven, kun je dat alleen 

maar, door het een keertje te doen. klik 

hier en meld je direct aan! 

  

Om de mensen dit te laten ervaren en te leren, hebben we Nina Jilesen voor deze 

workshop gevraagd. Nina is afgestudeerd aan de Academie voor Theater op de 

Hogeschool voor de Kunsten. 

Ze is oprichter van,- en acteercoach bij ‘Acteerlessen Nijmegen’ waar vanuit zij lessen, 

trainingen en workshops verzorgt omtrent theater en presentatie.  

  

Iedereen doet  wel eens net alsof hij moe, blij of druk bezig is. 

Maar hoe loop je nou als je verdrietig bent? 

Door een blik in iemands gezicht weet je dat iemand boos is, maar kun je dat ook spelen? 

Hoe beweeg je op het toneel en hoe kun je met je stem je emotie laten klinken? 

Langzaamaan groei je en kruip je in de rol of het typetje dat je speelt. 

Nina zal de basis van acteren, met ondersteuning van onze leden, in alle facetten 

bijbrengen 

  

Misschien krijg je op deze avond wel de smaak te pakken en wil je meedoen met ons 

nieuwe toneelstuk, wat we volgend jaar op de planken brengen. 

  

Maar nu, wat te doen? 

Ben jij tussen de 16 en 70 jaar, meld je dan zo snel mogelijk aan op onze website: 

http://www.vest-toneel.nl/workshop 

of bel: 06 107 813 26 

We hebben plaats voor een beperkt aantal mensen. 

 

Maandagavond 26 september 2016 

Aanvang 19.30 uur. 

De workshop eindigd om 22.00 uur. 

 

Locatie:  

’t Gemeenschapshuus 

St. Cornelisstraat 20, Vortum Mullem. 

 

Meer informatie: http://www.vest-toneel.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.vest-toneel.nl/workshop
http://www.vest-toneel.nl/workshop
http://www.vest-toneel.nl/workshop
http://www.vest-toneel.nl/
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Update Furaha Orphans  

ma 05-09-2016  

 

Zo langzamerhand komt mijn vertrek naar Kenia weer dichterbij. 

 

Ik kijk er naar uit om iedereen weer te zien en ben benieuwd hoe 

het met kinderen daar gaat. 

Behalve dat ben ik erg benieuwd hoe alles gaat omtrent ons 

project. Waren we andere keren druk bezig met bouwen, 

herstellen etc. zal ik nu voornamelijk gaan richten op beleid. Ik wil 

veel in gesprek gaan met ons Keniaanse team maar ook met onze oudste kinderen. Hoe 

zien zij hun toekomst en wat hebben ze nodig om dit te realiseren. 

Ook gaan we bijeenkomsten organiseren voor de mensen uit de omgeving. Op deze 

manier willen we hen steeds meer betrekken bij ons project. Ik noem het nu nog ons 

project maar we willen er meer en meer naar toe dat het hun project wordt waarbij de 

bevolking zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Weer een hele uitdaging maar ik heb 

er veel zin in. 

Gelukkig heb ik in mijn omgeving ervaringsdeskundigen die bereidt zijn/waren om me 

adviezen te geven over een aantal zaken. Met o.a. die "bagage" ga ik deze keer alleen op 

pad en hoop weer met een voldaan gevoel terug te komen. 

 

Mocht iemand de behoefte voelen om onze stichting financieel te steunen dan stellen we 

dat uiteraard erg op prijs. (als ik daar aankom zijn er vaak zoveel dingen die ad hoc 

gerepareerd of aangeschaft moeten worden waardoor een extra zakcentje heel welkom 

is). 

 

Donaties kunnen overgemaakt worden naar: 

Stichting Furaha Orphans Kenia NL39 INGB 0004657258 

o.v.v. je naam en adres en relatie tot de stichting. 

 

De mensen die mij kennen mogen het uiteraard ook gewoon bij mij thuis afgeven. Na 

mijn terugkomst zal ik weer uitgebreid verslag doen van mijn ervaringen.  

 

Lieve groet Wilhelmien 

 
 
 

Dorpsraadvergadering 5 september 2016  

ma 05-09-2016  

 

Dorpsraadvergadering 5 september 2016 

  

  

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

  

Notulen 

De notulen van 4 juli 2016 worden goedgekeurd. 

  

  

Werkgroepen aan het woord 

  

MFA 

Op 6 september wordt het voorstel (verhoging van het bedrag t.b.v. het MFA) voorgelegd 

aan B&W. Op 13 oktober is er vervolgens een commissievergadering waarin de aanvraag 

 besproken en beoordeeld wordt. Vervolgens zal in de raadsvergadering van 20 oktober 

november/december het definitieve besluit worden genomen. Na positief besluit van de 

gemeente moet vervolgens de rest van de begroting (subsidie, sponsoring, eigen 
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bijdrage) sluitend worden gemaakt. 

  

Buurtpreventie App 

De buurpreventie App is een groot succes. We hebben ruim 100 aanmeldingen verdeeld 

over 3 App-groepen. De gemeente zal op korte termijn de infoborden hierover plaatsen. 

Aanmelden kan nog altijd bij een van de contactpersonen: Claudia Ebbers, Maarten 

Ebben of Peter van Bree. 

  

Licht op Jong 

De werkgroep is klaar met de Woonboom. Vanuit deze Woonboom krijgt elke nieuwe 

bewoner bij het welkomstpakket een vogelhuisje dat dan opgehangen wordt aan deze 

Woonboom. Binnenkort vindt de officiële opening ervan plaats tegelijk met de start van 

het nieuwe seizoen van ‘Ut Benkske’. 

  

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

Tot het eind van het jaar zal de bijeenkomst van de dorpsraad plaatsvinden op de eerste 

maandag van de maand in het Gemeenschapshuus. Uitzondering is maandag 5 december 

dan schuiven we op naar maandag 12 december. 

  

Vanuit de werkgroep Welkom is een pakketje afgeleverd bij Saskia Broeder en Rob van 

Hulten. 

  

Vanuit de raadscarrousel zal een afvaardiging van het CDA en VDB aansluiten bij onze 

dorpsraadbijeenkomst van 7 november. 

  

Frank v.d. Poel zal vanuit Vortum-Mullem aansluiten bij de klankbordgroep 

bestemmingsplan buitengebied. 

  

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

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

zal dit nog regelen. Dit betekent wel dat de sleutel van het slot in beheer is bij de 

gemeente. 

  

De werkgroep ‘vliegtuigcrashes en noodlandingen Wereldoorlog II’ vraagt of er 

vrijwilligers uit de verschillende dorpen willen aansluiten bij hun werkgroep. Mensen uit 

Vortum-Mullem die interesse hebben kunnen dit melden bij de dorpsraad. 

  

  

Rondvraag de bewoners aan het woord 

Maria Ebben vraagt hoe het staat met de ‘nieuwe’ tassen die vanuit de commissie 

Welkom aangeboden worden met het welkomstpakket voor nieuwe bewoners. Frans 

Broeder zal dit verder oppakken met Maria. 

Herman van Bree meldt dat het weer mogelijk is voor verenigingen om in te schrijven 

voor de clubkasactie van de Rabobank. 

  

Henk Broeren meldt dat het digitaal aanmelden voor de Pubquiz niet soepel verloopt 

(verkeerde link?). Met name ouderen vinden het lastig om dit digitaal te doen. 

  

Koos van Bree merkt op  dat het onkruid bij ‘Ut Benkske’ wel een keer geplukt mag 

worden. 

  

Linda van Raaij meldt dat het huiskamerproject gaat starten op 6 oktober a.s. Iedereen is 

uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Planning is om 3 november officieel te openen. 

  

  

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is op 3 oktober om 

20.30 uur in het Gemeenschapshuus. 
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Terug in de tijd, deel I  

vr 09-09-2016  

Bij een jubileum kijk je altijd ook terug in de tijd. Bij deze presenteren we jullie de 

komende weken foto's uit het Plekkers archief. Leuk om eens met elkaar herinneringen 

op te halen en te discussiëren wie er nou eigenlijk op de foto's te zien zijn! Laat gerust 

een reactie achter wanneer je namen weet of nog kunt herinneren op welk feestje, welk  

jaar de foto is gemaakt! Veel plezer! 
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Plekkers viert 55 jarig jubileum!  

vr 09-09-2016  

 
 

Plekkers en Plekkerinnekes, 

 

om alvast een beetje in de stemming te komen prestenteren we jullie bij deze het 

programma van ons jubileumweekend op 4, 5, 6 november 2016. Noteer het alvast in je 

agenda, geef je op voor de zeskamp en vertel het aan anderen! 

 

In de komende maanden voor het jubileum zal er de mogelijkheid zijn om kaartjes te kopen 

voor de gala avond, de brunch, de sjaals en komt er een jubileum buuskse. We blijven jullie 

op de hoogte houden! 

 

We hopen jullie natuurlijk allemaal te zien tijdens dit weekend!  

 

4 november 

Vrijdagavond: Gala-avond met 33 jaar Pronkzitting in ut Plekkersriek 

  

5 november 

Zaterdagochtend: Jeugdactiviteit 

Zaterdagmiddag: Dorpszeskamp 

Zaterdagavond: Receptie voor alle gemeentelijke zusterverenigingen met aansluitend een 

feestavond met de  coverband: ANDERKOVVER 

  

6 November 

Zondagochtend: Heilige mis met aansluitend dorpsreceptie, dorpsbrunch met huldiging van 

oud-prinsen 

Zondagmiddag: Afsluitende receptie voor alle regionale zusterverenigingen. 

 

Carnavaleske groet, 

Bestuur CV De Plekkers.  
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LVCNET nieuwsbrief september 2016  

za 10-09-2016  

Er is alweer ruim anderhalve maand verstreken nadat we de glasvezelcampagne met een paar 

weken verlengd hebben. En we hebben, ondanks de vakantie, niet stil gezeten. We zijn vooral 

plannen en planningen gaan maken, want dat was nodig. Nodig omdat we in de drie grootste 

kernen, Boxmeer, Cuijk en Grave, niet het gewenste percentage hebben gehaald. Jammer, 

want nu moeten we onderzoeken of er alternatieven zijn en wat de impact ervan is op de 

exploitatie. Al met al veel ideeën, rekenen en plannen. Dat begin december klaar moet zijn. 

Nog 80 dagen te gaan... 

  

Scenario’s 

Allereerst bekijken we wat de mogelijkheden zijn met de ruim 12.500 aanmeldingen. Waar 

liggen die adressen. En hoe kunnen we die zo efficiënt mogelijk aansluiten op het 

glasvezelnetwerk zodat de kosten laag blijven. Dit doen we samen met een gespecialiseerd 

bureau. Tegelijkertijd berekenen we of het een glasvezelnetwerk oplevert dat ook rendabel is. 

Want de kosten mogen de baten niet overschrijden. Zo komen we tot een optimaal netwerk 

waarbij we zoveel mogelijk aangemelde adressen aansluiten. Er zijn meerdere scenario’s die 

we nu gaan doorrekenen en afhankelijk de resultaten maken we daar een keuze uit. 

  

Vervolgens gaan we de aanlegkosten van het scenario berekenen en daarmee gaan we naar 

een aantal banken. Zij willen het netwerk financieren als we voldoende garanties voor de 

lening kunnen afgeven. Ook hebben zij nog andere voorwaarden en die ze aan ons 

voorschrijven. Dit wordt vastgelegd in een ‘Letter of Intent’, kortweg LOI. De garantie komt 

waarschijnlijk van de gemeentes. 

  

Marktconsultatie 

Ondertussen moeten we ook nog marktpartijen vragen of zij geen plannen hebben om een 

glasvezelnetwerk aan te leggen in het Land van Cuijk. Marktconsultatie wordt dat genoemd. 

‘Europa’ legt ons dat op omdat we een garantie nodig hebben van de gemeentes. En 

gemeentes mogen dat alleen onder strikte voorwaarden doen die bepaald zijn door de 

Europese Unie. 

 Wanneer we zeker weten dat marktpartijen geen glasvezel willen aanleggen in het Land van 

Cuijk, vragen we aannemersbedrijven, die glasvezel aanleggen tot hun dagelijkse bezigheid 

rekenen, om een offerte te maken. We zullen meerdere bedrijven uitnodigen zodat we de 

beste prijs voor de gewenste kwaliteit krijgen. 

  

Nieuw raadsvoorstel 

Dit alles moeten we de komende 80 dagen voor elkaar zien te krijgen. Een fikse klus. Begin 

december gieten we de resultaten in een eindrapport en toegevoegd aan een raadsvoorstel. 

Dit raadsvoorstel wordt begin februari behandeld in de raadsvergaderingen in de vijf 

gemeentes. De vraag waar de raad zich over moet buigen is of ze achter het voorgestelde 

scenario staan en of ze daarvoor garant wil staan. Die garantstelling is nodig om een lening bij 

de banken af te sluiten. Bij een positief besluit kan de aannemer direct aan de slag. 

 

Nieuw bestuurslid 

Nadat Berita Cornelissen het bestuur had verlaten om meer tijd voor haar nieuwe job als 

directeur van Metameer te nemen, is er een vacature ontstaan. We hebben vervolgens Arjan 

Breijer bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Arjan is ambassadeur/teamleider en 

woont in Sint Anthonis. In de gelijknamige gemeente vult hij ook de rol van gemeentelijk 

coördinator in en heeft hij contact met de teamleiders in de dorpen. We wensen Arjan veel 

succes toe bij de invulling van de functie. 

  

Communicatie 

De komende maanden houden we je zoveel mogelijk op de hoogte via e-mail, website/blog, 

Facebook en Twitter. Het bestuur overlegt elke twee weken en de noemenswaardige zaken 

ventileren we na twee vergaderingen. Zo mag je elke maand een update verwachten via de 

genoemde kanalen. 

 

Voor meer informatie kijk op www.lvcnet.nl   

 
 

 

 

http://www.lvcnet.nl/
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Start Computercursussen  

di 13-09-2016  

Start computercursussen:Stichting Welzijn Ouderen 

gemeente Boxmeer (SWOGB) start medio september 

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 o.a beginners- en gevorderdencursussen voor Windows (7,10), 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 en Facebook komen dan aan bod. 

  

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U betaalt hiervoor slechts € 40,- Het cursus 

boek kost ca. € 20,-. 

  

U kunt nadere informatie krijgen of een aanmeldformulier aanvragen bij de heer P. 

Ermers (coördinator) via: permers@ziggo.nl of bellen: tel.nr. 0485-362311. 

Een aanmeldformulier is ook te downloaden op de website swogb.nl, onder "activiteiten". 

 
 

Patiënten enthousiast over nieuwe methode hartrevalidatie  

di 13-09-2016  

 

Maasziekenhuis Pantein startte anderhalf jaar geleden als enige ziekenhuis in Nederland 

met een nieuwe methode van hartrevalidatie. Deze methode van ‘Hoog Rendement-

hartrevalidatie’ is in Canada al jaren zeer succesvol. De kans op heropname is voor 

deelnemers aan HoogRendementHartRevalidatie maar 6,2 procent in tien jaar, tegenover 

44 procent binnen vijf jaar voor mensen in het reguliere hartrevalidatieprogramma. 

 

Dit programma duurt anderhalf jaar en is veel intensiever, maar daardoor ook effectiever 

dan het reguliere programma. 

 

Nieuwe leefstijl 

 

‘Met deze revalidatie leer je jezelf in anderhalf jaar  een nieuwe leefstijl aan. Dat verkleint 

je kansen op heropname aanzienlijk. En daar gaat het uiteindelijk om’, zo laten de 

verantwoordelijk cardiologen H. Koornstra en R. Vromans van het Maasziekenhuis weten. 

‘De deelnemers zijn zeer enthousiast over de aanpak. We zijn trots op de eerste 

resultaten en de positieve reacties van patiënten. De belangstelling voor de nieuwe 

methode is groot. Waar het eerste jaar 50 deelnemers werden verwacht, bleken dat er 80 

te zijn. En er is ruimte voor een doorgroei naar 100.’ 

 

Aanpak 

 

Bij deze nieuwe methode gaan patiënten naar het Maasziekenhuis voor revalidatie en ze 

gaan ook thuis intensief aan de slag. Al die tijd is er begeleiding van een coach. Met 

behulp van een horloge met gps-functie worden de trainingsgegevens, zoals hartslag en 

afstand aan het ziekenhuis doorgegeven. De coach ziet hoe het met de conditie gaat, 

geeft een compliment, doet suggesties en motiveert mensen als het nodig is. Patiënten 

en het ziekenhuis zijn erg enthousiast over de nieuwe methode. Het Maasziekenhuis 

verwacht ook dat de vraag hiernaar zal toenemen.  
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Coaches gevraagd in het vrijwilligerswerk  

vr 16-09-2016  

 

  

Bij vrijwilligerssteunpunt Actieradius melden mensen met een beperking zich aan voor 

het vinden van vrijwilligerswerk. Steeds vaker wordt men doorverwezen door een 

begeleider of contactpersoon van organisaties en gemeenten. 

In de praktijk lukt het niet altijd om passend vrijwilligerswerk te vinden en 

vrijwilligersorganisaties vinden het vaak lastig om de juiste ondersteuning op maat te 

bieden. Het resultaat: geen geslaagde match en een teleurstelling voor zowel de persoon 

als de organisatie. Dit kan ook anders! 

  

Vrijwilligerssteunpunt Actieradius is op zoek naar mensen die als vrijwillige coach 

bijzondere vrijwilligers gaan ondersteunen bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. 

Met bijzondere vrijwilligers wordt bedoeld mensen die een steuntje in de rug goed 

kunnen gebruiken om een stap te zetten richting vrijwilligerswerk. Dit zijn onder andere 

sommige mensen die langdurig zonder werk zijn, mensen met psychische en/of fysieke 

kwetsbaarheid en inburgeraars. De vrijwillige coach geeft coachende begeleiding aan de 

vrijwilliger tijdens een bepaalde periode, bijvoorbeeld van 1 tot maximaal 3 maanden, tot 

er een geslaagde match is. 

 

Een toekomstige vrijwillige coach volgt eerst een training, die bestaat uit 4 dagdelen, 

 waarin onderwerpen aan bod komen zoals contact maken, aansluiten bij de ander, 

luisteren en doorvragen, omgaan met weerstand en het geven van feedback. 

In november start de training op 4 maandagavonden in Cuijk. Tijdstip en plaats wordt 

nog bekend gemaakt. De training is in handen van Actieradius in samenwerking met 

Gertie Copal van AKAFI in Boxmeer. AKAFI is een onderneming die coaching, training en 

teambuilding aanbiedt en ervaring heeft met kwetsbare vrijwilligers binnen het 

vrijwilligerswerk. De vrijwillige coaches worden begeleid door sociaal werkers van 

Sociom. 

  

Kunt u goed luisteren, hebt u gevoel voor humor, het hart op de goede plaats en heeft u 

zin en tijd om een aantal bijzondere vrijwilligers tijdelijk te ondersteunen (zo’n 2/3 uur 

per week). Dan bent u waarschijnlijk een van onze toekomstige vrijwillige coaches. Graag 

aanmelden voor 10 oktober a.s. en na aanmelding volgt een kennismaking en 

intakegesprek. 

  

Voor vragen, meer informatie of een aanmelding voor de training kunt u contact 

opnemen met Wendy Huijbers, sociaal werker van Sociom via info@actieradius.nu of op 

0485-700500. 

 
 
 

Bladmanden  

vr 16-09-2016  

Beste inwoners van Vortum-Mullem 

 

De Dorpsraad heeft op 7 september een brief van de Gemeente Boxmeer ontvangen, 

betreffende het plaatsen van bladmanden. 

(De originele brief vind U in de bijlage) 

 

De gemeente wil bladmanden plaatsen onder de volgende voorwaarden: 

 

- Op verzoek worden bladmanden eenmalig uitgegeven aan dorps- en wijkraden of 

bewoners. Voorwaarde is dat dit enkel gebeurt op plaatsen waar ook daadwerkelijke 

gemeentelijke bomen staan en deze overlast van blad veroorzaken; 

- De gemeente bepaald of er ook daadwerkelijk manden worden geleverd; 

- Na levering moet de aanvrager zelf zorgen voor plaatsing, verplaatsing en opslag (na 

het bladseizoen) van deze bladmanden. Het jaar erop kunnen de bewoners zelf de 
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manden dan weer plaatsen; 

- Plaatsing moet op een veilige wijze geschieden zonder dat dit overlast voor de 

omgeving tot gevolg heeft en mag alleen in de maanden oktober-november-december; 

- De gemeente zorgt na telefonisch verzoek binnen drie werkdagen voor lediging en 

afvoer van het blad. 

 

Na beraad is de Dorpsraad tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om aan de 

voorwaarden te voldoen, en wil er ook de regie niet van hebben. 

De Dorpsraad heeft (nog) niemand gevonden die de manden 9 maanden op wil slaan. 

De Dorpsraad kan niet bepalen of het blad van een gemeentelijke boom komt of van een 

particuliere boom. 

 

Mocht iemand e.e.a. op zich willen nemen, dan kan die contact op nemen met de 

Dorpsraad. 

 

Hopende U voldoende uitleg gegeven te hebben, 

Groeten 

Dorpsraad Vortum-Mullem  
 

 

Vomuzi ontmoet Poco a Poco  

za 17-09-2016  

 



18 

 

 

Nieuw: De Huiskamer van Vortum-Mullem  

za 17-09-2016  

 

Elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten, voor iedereen die behoefte heeft aan 
contact en levendigheid. 
Mensen die zich vervelen, eenzaam zijn of gezelligheid zoeken kunnen vanaf nu 

terecht in de Vortumse huiskamer. 
 
De koffie staat klaar! 

Vanaf 6 oktober iedere donderdagochtend 
tussen 9.30 tot 11.30 uur. 
 

Kom gerust even binnenlopen en een kijkje nemen; er zijn genoeg mogelijkheden 
voor spelmateriaal of bezigheden. 
 

Zijn er vragen, neem contact op met Linda van Raaij: Huiskamer@Vortum-
Mullem.info of 0485-571912 

   

De huiskamer is gevestigd in de 

basisschool. 

Graag via de achteringang aan 

de Akkervoortweg betreden. 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

mailto:Huiskamer@Vortum-Mullem.info
mailto:Huiskamer@Vortum-Mullem.info
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Terug in de tijd, deel II  

za 24-09-2016  

Geniet ervan!!! 
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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: 

 

 

30 september 16.00u met 65 plus aan tafel 
3 oktober  20.30u Dorpsraad 
7 oktober  14.00u kbo: kienen 
7 oktober  20.30u Vomuzi Herfstconcert 
14 oktober    kbo: Sociaal culturele dag 
15 oktober  19.00u Receptie 5 jarig Furaha 
21 oktober  14.00u Dag v.d. ouderen 
28 oktober  16.00u met 65 plus aan tafel 
4,5,6 november   jubileum cv de plekkers  
18 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

