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Vieringen in 2017. 

 
Zondag    9  april    10.30 uur   Palmpasen. 

 

Zondag  16 april           9.00  uur   Pasen. 

 

Zondag      4 juni         12.30 uur   eerste communie 

 

Zondag  17 september  10.30 uur   Sint Cornelius viering 

 

Zondag       5 november  15.00 uur   Allerzielen viering   

 

Zondag    24 december  20.00 uur   Nachtmis 

 

Dinsdag   26 december   10.30 uur    Familieviering  

 

Hallo kinderen en ouders, 

 

Op zondag 9 april is er met Palmpasen een viering om 10.30 uur in 

de kerk.  In deze viering stellen de communicanten zich zelf voor.  

Dit jaar willen we graag in de gezinsviering op Palmpasen een 

palmpasen toneelspel spelen en enkele liedjes ter gehore brengen. 

Maar daar hebben we wel kinderen voor nodig. Dus een oproep aan 

iedereen die graag mee wil doen. Geef je op voor 17 maart bij Trudy 

Jacobs tel. 0478-631766 of app naar 0683077711. 

We willen graag gaan oefenen op de vrijdagen 24 maart, 31 maart en 7 

april om 15.15 uur tot ongeveer 16.00 uur in de kerk.  

 

Tevens vinden we het ook leuk om met de kinderen een 

palmpasenstok te versieren.   

 

Op woensdag 5 april willen we graag met alle kinderen 

palmpasenstokken gaan versieren van 14.00 uur tot 15.00 uur 

in het gebouw ’t Benkske ( het jeugdhuis) te Vortum-Mullem. 

Neem wel een stok in de vorm van een kruis mee. Ook ouders 

die graag een handje mee willen helpen zijn natuurlijk van harte welkom. 

 

Met deze versierde palmpasenstokken gaan we naar de Paasviering op zondag 9 april. 

Jullie worden dan verwacht achter in de kerk want op de stok komt dan nog een 

broodhaantje.  

 

Groetjes,   

Maria van Duren en Trudy Jacobs 

Voor vragen kan men terecht bij Trudy tel. 0478-631766 
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Wilt u gratis uw verkeerskennis opfrissen?  
 
Bent u inwoner van de gemeente Boxmeer, 50-plusser en wilt u graag uw 
verkeerskennis bijspijkeren. Veilig Verkeer Nederland organiseert in 
samenwerking met de gemeente Boxmeer een  gratis opfriscursus 
verkeersregels. In 3 bijeenkomsten van 2 uur wordt u onder leiding van een 
gecertificeerde voorlichter bijgepraat over alle verkeersregels die in de loop der 
jaren veranderd zijn en over het thema “Alert en Clean in het Verkeer”.  
 
Voor deelnemers is er aansluitend op deze cursus de mogelijkheid om zich aan 
te melden voor een individuele praktijkrit (vrijblijvend). Onder begeleiding van 
een gecertificeerde rijinstructeur maakt u in uw eigen auto een praktijkrit om uw 
rijgedrag onder de loep te nemen. Verdere informatie hierover ontvangt u tijdens 
de cursus.  
 
Dinsdag 6, 13 en 20 juni tijdstip 9.30 – 11.30 in Boxmeer 
 
Aanmelden kan tot 14 dagen voor de start van de cursus o.v.v. opfriscursus 
gemeente Boxmeer bij:  
Veilig Verkeer Nederland  
Beekstraat 54 
6001 GJ Weert 
steunpuntzuid@vvn.nl 
088-5248850 
Er is een beperkt aantal plaatsen en vol is vol. 
 
Wij hebben de volgende gegevens van u nodig: man/vrouw, voorletters, 
achternaam, adres, postcode, plaats, geboortedatum en telefoonnummer.  
 
U ontvangt 1 week voor de start van de cursus een bevestigingsbrief/mail 
met de locatiegegevens. 
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GGD-Hart voor Brabant, KBO Cluster “Plus” gemeente Boxmeer, en de KBO-

afdeling Boxmeer organiseren een 

THEMAMIDDAG OVER GEZONDHEID 

Donderdagmiddag 6 april a.s. in de grote zaal van Hotel-Restaurant Riche te 

Boxmeer 

(Zaal open om 13.00 uur; aanvang programma 13.30 uur – afsluiting rond 15.30 

uur) 

“Neem de stap, blijf vitaal meebewegen met het leven” 

De veranderingen in de wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de maatschappij 

zorgen ervoor dat de wereld verandert, ook voor de inwoners van Boxmeer. De ouderen 

van nu leven anders dan de ouderen van de toekomst.  De zorgstaat brokkelt af en we 

moeten naar meer zelfredzaamheid en eigen regie.  

Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je meebeweegt met het leven en dat je vitaal 

en gezond oud kunt worden? 

Welk effect hebben deze ontwikkelingen op de inwoners van Boxmeer? Wat zijn goede 

ontwikkelingen en wat kunnen we nog verbeteren? 

Luister, praat en denk mee op de interactieve  middag op donderdag 6 april aanstaande in 

Hotel-Restaurant Riche te Boxmeer; dit onder leiding van mw. Yvon Dieks van GGD-

Hart voor Brabant. Thema’s zoals valpreventie, eenzaamheid, bewegen, 

woonomstandigheden en gezonde voeding zullen de revue passeren. 
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Van 27 maart t/m 2 april 2017  is de week van : 

 

 

 

 
 

 

Dit is één gezamenlijke collecte in plaats van 6 afzonderlijke collectes. 

Alle landelijke collectes met CBF keurmerk waarvoor in Vortum-Mullem werd 

gecollecteerd, zijn nu gebundeld. 

Het heet:  SAMEN STERK VOOR GOEDE DOELEN. 

 

Een initiatief van collecteorganisatoren i.o.m.de Dorpsraad in samenwerking met een  

werkgroep voor de goede doelen! 

U krijgt een brief  in week 12 waarop u in kunt vullen welk bedrag u aan welk goed 

doel wilt geven. 

U doet daarvoor anoniem een contant bedrag in een blanco envelop, die door 2 personen 

wordt opgehaald. Deze 2 personen zijn mensen uit Vortum-Mullem met een 

identificatiepasje. 

 

Het ophalen gebeurt op dinsdag 28 maart en woensdag 29 maart tussen 18:00 – 

19:30 uur ! 

 

 

     ZORG ERVOOR DAT DE ENVELOP KLAAR LIGT VOOR ONS! 

 

 

De werkgroep zorgt ervoor dat uw bijdrage op de juiste plaats komt, en dat hier 

verantwoord mee om wordt gegaan. 

We weten inmiddels dat dit een heel goed initiatief is, en we hopen ook dit jaar weer op 

uw steun. 

Voor alle duidelijkheid: acties van de basisschool, en ook loterijen, en 

verkoopacties van onze Vortumse verenigingen kunt u gewoon aan uw deur blijven 

verwachten! 

 

 

Met vriendelijke  groet, 

Namens de werkgroep: Petra Broeder, Gerdien Denen, Anja van den Bosch, Marianne 

Broeder, Anja Martens en Karin Deenen. 
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Politie Boxmeer krijgt onderkomen in Cuijk  

Politie Boxmeer krijgt onderkomen in Cuijk 

 

De afgelopen jaren is het digitale contact tussen burgers en de politie enorm gegroeid. De 

technische ontwikkelingen gaan maar door. Ook bestaat sinds kort mogelijkheid om bij 

mensen thuis of op andere geschikte locaties aangiftes op te nemen. Daardoor kan de 

politie meer tijd doorbrengen op straat. 

  

Een gevolg van deze ontwikkelingen is dat de politie in de gemeente Boxmeer bewoners 

vanaf 1 februari 2017 welkom heet op het bureau in Cuijk. Op die datum sluit namelijk 

het bureau in Boxmeer. Mensen uit de omgeving van Boxmeer zullen overigens weinig 

van de verhuizing merken. De politie blijft zichtbaar aanwezig in het hele gebied. Elders 

afspreken is ook mogelijk. Op politie.nl staat een overzicht van alle bureaus. Uiteraard is 

het ook mogelijk om een afspraak te maken buiten het politiebureau. 

  

Meld verdachte situaties! 

Onveranderd blijft dat de politie er is wanneer dat nodig is. De politie roept bewoners op 

om intussen 112 te bellen bij spoed en bij verdachte situaties. Verder kunt is de politie 

24/7 bereikbaar via 0900-8844 en politie.nl. 

 

 

 

 

Gezocht: maatjes voor bewoners zorgcentra Pantein  

“Maatje Jeroen vergroot mijn wereld.” 

 

Gezocht: maatjes voor bewoners zorgcentra Pantein 

 

Diverse bewoners van de zorgcentra van Pantein in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, 

Gennep, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn op zoek naar een maatje. Iemand die 

regelmatig samen met hem/haar iets leuks onderneemt, zoals bijvoorbeeld een 

wandeling. Jeroen Ruijs (40) en mevrouw Sas (69) gaan iedere twee weken samen op 

pad. Zij vertellen graag over hun ervaringen. 

 

Jeroen Ruijs en mevrouw Sas kwamen in het voorjaar van 2016 met elkaar in contact via 

een wens-actie. Mevrouw Sas: “Als gevolg van de ziekte MS zit ik in een rolstoel en kan ik 

niet zelfstandig op pad. Ik woonde voorheen in een andere gemeente en wilde graag 

meer zien van de omgeving waar ik nu woon.” Jeroen vervulde niet alleen deze wens, 

maar werd haar vaste wandelmaatje. “Ik vind het belangrijk dat mensen zoals mevrouw 

Sas vaker naar buiten kunnen. Ik werk vier dagen per week als inkoper en ga zelf ook 

graag een uurtje wandelen om frisse energie op te doen. Mevrouw Sas en ik hebben fijne 

gesprekken tijdens het wandelen. Ik leer veel van haar levenservaring en positieve 

houding”, aldus Jeroen. 

 

Ruimere blik 

Jeroen kent Cuijk op zijn duimpje en stippelt in overleg met mevrouw Sas mooie 

wandelingen uit. “We zijn onlangs bij de ijsbaan in het centrum gaan kijken. Ook 

wandelen we regelmatig langs de Maas, de bouw van het nieuwe Merletcollege volgen we 

op de voet.” Mevrouw Sas: “De aandacht van Jeroen en onze gesprekken zijn heel fijn. 

Jeroen vergroot niet alleen mijn wereld door met mij op pad te gaan. Hij verruimt ook 

mijn blik, doordat hij me dingen laat zien waar ik zelf niet zo snel naar toe zou gaan.” 

 

 

 

Aanmelding 

In principe kan iedereen, die zich kan inleven in een ander, maatje worden van een 

http://www.vortum-mullem.info/
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bewoner van een zorgcentrum van Pantein. Het uitgangspunt is dat beiden plezier aan de 

activiteiten beleven. De wensen van bewoners variëren; koffie drinken, fietsen op de 

duofiets, wandelen, spelletjes doen. U kunt aangeven wat u graag doet en hoeveel tijd u 

hiervoor beschikbaar bent. Zorgcentra Pantein zoekt vervolgens een match met een 

bewoner die dezelfde behoefte heeft. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op: 

www.zorgcentrapantein.nl.  

 

 

Glasvezel binnen handbereik  

  
 

Glasvezel voor Land van Cuijk binnen handbereik 

Woensdag 22 februari kwamen de Land van Cuijkse gemeenteraden bijeen om 

de laatste stand van zaken te horen. Wethouder Jilisen liet de toehoorders weten 

dat LVCNET en de vijf gemeentes goed op weg zijn. ‘Zoals afgesproken met de 

meeste gemeenteraden werden in december van 2016 netwerkeigenaren 

uitgenodigd om een glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk aan te leggen, met 

de circa 12.500 abonnee’s als basis. Met één van die eigenaren zijn we nu in 

gesprek over de uitrol, kosten en planning want we willen graag dat het netwerk 

eind 2018 klaar is. En dat alle plaatsen inclusief buitengebieden en bedrijventerreinen 

glasvezel krijgen’, legt Jilisen uit. 

  

 

‘We zijn er bijna’ 

 

‘Daarnaast moeten er afspraken met de providers, gemeentes en LVCNET gemaakt worden 

over de uitvoering van de clubkasactie. Maar ook over het leveren van nieuwe diensten (zorg, 

veiligheid, wifi) via het netwerk, waarin LVCNET een rol wil spelen. De afdeling Kabels en 

Leidingen van de gemeentes zoeken samen met deze partij al naar de juiste locaties voor de 

16 wijkcentrales die er komen te staan. Een andere afdeling maakt afspraken over het houden 

van toezicht op de werkzaamheden die circa 1,5 jaar gaan duren. Om die planning te halen wil 

de partij twee aannemers contracteren’, zegt LVCNET-voorzitter Hugo Bens. 

‘We zijn nog in onderhandeling en dus willen we nog niet al teveel naar buiten brengen. Maar 

we zijn nog nooit zo dicht bij een glasvezelnetwerk voor deze regio geweest als nu’, verzekert 

Bens. ‘De afspraken moeten nu in contracten vastgelegd worden. We verwachten in april van 

dit jaar rond te zijn. In juli zal de partij de voorbereidingen voor de aanleg afronden zodat in 

augustus 2017 gestart kan worden met de aanleg’, aldus Bens. 

 

 

 

Organisatie Boxmeerse profronde al vroeg op stoom  

  

BOXMEER - De organisatie van de 43ste Daags na de Tour (DndT), die maandag 24 juli wordt 

gehouden, is al volledig op stoom. Met nog een klein half jaar te gaan staat het programma 

vast, de bedrijvenronde is al volgeboekt en de invulling van het plein tegenover de EMTÉ-

supermarkt langs de Burgemeester Verkuijlstraat is in kannen en kruiken. 

  

Tevens is besloten de inrichting van start/finish-locatie op de Spoorstraat te wijzigen. Onder 

meer de jurybus en tribunes krijgen een andere plaats ten opzichte van vorig jaar. “Er is achter 

de schermen al veel werk verricht”, zegt DndT-voorzitter Pierre Hermans. “De basis is al in een 

vroegtijdig stadium gelegd. Daar kunnen we mee vooruit. Een speerpunt is veiligheid. Daar 

stoppen we veel tijd in, zoals voortdurend overleg voeren met partijen als de gemeente 

Boxmeer.” 

Evenals vorig jaar start Daags na de Tour met een nieuwelingenronde, elite en beloften rijden 

hun rondjes, evenals de elite-vrouwen en natuurlijk als klapstuk de professionals. 

Maar ook in de vrouwenkoers moet het neusje van de zalm, zeker wat betreft de Nederlandse 

toppers, aan de start staan. De presentatie van de wielertoppers, de zogenaamde meet and 

greet, krijgt vanaf dit jaar veel ruimere aandacht dan voorgaande jaren. Het publiek kan niet 
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alleen bij start- en finish kennismaken met de renners, op de Burgemeester Verkuijlstraat bij 

de Rochusrotonde komt een speciaal podium waar ze worden voorgesteld. 

De bedrijvenronde is met 27 ploegen al volgeboekt. Daaruit valt af te leiden dat in 2016 de 

eerste wedstrijd om de Bedrijvenbokaal Industriële Kring goed is ontvangen door de 

ondernemers. De deelnemers gaan 24 juli met transponders fietsen, zodat de jury veel werk 

uit handen wordt genomen wat betreft het klasseren van renners. 

Omdat de activiteiten op het EMTÉ-plein vorig jaar eveneens succesnummers waren, wordt dit 

jaar dezelfde formule gehanteerd. Dat betekent dat er weer klimrotsen komen staan, jeugd 

kan zich  vermaken op elektromotoren en skelters, er is muziek en een consumptiewagen 

Programma 43ste Daags na de Tour 24 juli: 

12.30 uur: Nieuwelingen 40 km 

13.45 uur: Elite en beloften mannen 70 km 

15.45 uur: BedrijvenBokaal  20 km 

16.30 uur: Meet en Greet en daarna start elite/beloften vrouwen 60 km 

18.30 uur: Reclamekaravaan 

19.30 uur: Meet en greet met de profs 

20.15 uur: Start profs 

 

 

 

 

Het MFA van Vortum-Mullem heet KNILLUS!  

KNILLUS wint verkiezingen in Vortum-Mullem! 

  

Terwijl de stemformulieren van de landelijke verkiezingen nog worden geteld, is de 

onafhankelijke MFA-telcommissie al klaar. Vortum-Mullem ging, net als de rest van Nederland, 

op 15 maart massaal naar de stembus. Voor de landelijke verkiezingen. Maar….in Vortum-

Mullem stond er veel meer op het spel. De Vortummers konden ook JA of NEE zeggen tegen de 

voorgestelde naam KNILLUS voor het nieuw te bouwen MFA in Vortum-Mullem. Een bindend 

referendum zowaar in het kleine Vortum-Mullem. 

  

En Vortum-Mullem ging massaal naar de stembus! Voor de landelijke verkiezingen was de 

opkomst bijna 90%. Voor de naam van het MFA was de respons ruim 80%. Bijzonder hoog 

derhalve. Vanuit elk adres konden er 2 stembiljetten worden ingevuld. Van de ingevulde 

stembiljetten was 80,2% positief VOOR de naam KNILLUS. Een zeer overtuigende overwinning 

dus voor KNILLUS. Hiermee is Vortum-Mullem weer een stap dichter bij het nieuw te bouwen 

MFA. Met de naam KNILLUS in de hand gaan de voorbereidingen in volle vaart door en is alles 

er op gericht om medio 2017 met de (ver)bouw van KNILLUS van start te gaan! 

 

Volharding Bloemenactie 2017  

Volharding Bloemenactie 2017 

 

Op dinsdag 11 en woensdag 12 april houdt Volharding haar jaarlijkse bloemenactie. 

Op één van deze dagen staan de verkopers bij u aan de deur. 

Er is keus uit een assortiment potplanten voor binnen en buiten. 

Met de koop van één of meerdere planten steunt u Volharding. 

  

Voetbalvereniging Volharding. 

 

 

'Vortumse ouderen ontmoeten elkaar in de basisschool'  

Het huiskamerproject in Vortum-Mullem draait ruim drie maanden. Sinds oktober 2016 

kunnen de ouderen in dit kerkdorp elke donderdag terecht voor een gezellig samenzijn 

in de plaatselijke basisschool. Hoe draait dit project dat een initiatief is van de 

dorpsraad? 
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Bouwen in plan Bosch-Akker  
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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: 

 

 

24 maart 16.00u Met 60 plus aan tafel 
28-29 maart   Samen sterk goede doelen ophalen envelop 
6 april 13.30u KBO: Themamiddag gezondheid 
9 april 14.30u Concert slagwerkgroep en accordeonorkest 
21 april 14.00u kbo: kienen 
28 april 16.00u met 60 plus aan tafel 
19 mei 2017   jubileum kbo 60 jaar 
16 juni 14.00u kbo: kienen 
15 juni   kbo: busdagtocht met Vierlingsbeek 

23 juni 16.00u met 60 plus aan tafel 
24 juli    Daags na de tour 
28 juli  16.00u met 60 plus aan tafel 
24 aug   kbo: fietsdagtocht naar kevelaar 
25 aug 16.00u met 60 plus aan tafel 
8 sept. 14.00u kbo: kienen 
20 sept.   sociaal culturele dag mill 
22 sept. 16.00u met 60 plus aan tafel 
20 okt  14.00u dag van de ouderen 
27 okt  16.00u met 60 plus aan tafel 
17 nov 14.00u kbo: kienen 
24 nov 16.00u met 60 plus aan tafel 
15 dec 14.00u kbo: kerstviering 
22 dec 15.30u met 60 plus aan tafel 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maandag  14.00 u   KBO: meer bewegen voor ouderen in ’t Gemeenschapshuus 

Dinsdag 13.30u   KBO: jeu de boules 

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

