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Vieringen in 2017. 

 
 

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  

 

 

BUSDAGTOCHT  WESTHOEK VAN NOORD-BRABANT 
 

 

 

 

Woensdag 14 juni een busdagtocht naar het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum in 
Klundert. 
We vertrekken om 08.00 uur vanaf het Vrijthof. 

We rijden rechtstreeks naar de westhoek van Noord-Brabant 

waar men al eeuwen de grondstoffen voor de productie van vlas, 
lijnolie, vlas lint, linnen, suikerbieten en suiker verbouwt. 
Midden in dit gebied, in het vestingstadje Klundert, staat het 

Nationaal Vlasserij-Suikermuseum. We worden ontvangen met 
een heerlijk kopje koffie met gebak. Aansluitend leiden 

deskundige gidsen ons rond door de vlasserij- en 
suikerexposities. Medewerkers van het museum, die jarenlang in de vlasserij 
werkten, demonstreren de zware lichamelijke arbeid van het verwerkingsproces van 

vlasstengel tot vlaslinnen. 
 

± 12.00 uur  vertrekken we naar Hilvarenbeek waar we het 

kermismuseum Soet  & Vermaeck bezoeken.  
Bij aankomst is het tijd voor een lunch bestaande uit 2 

broodjes, Brabants worstenbroodje en heerlijk krentenbrood.  
Daarna volgt er een presentatie/rondleiding. LET OP:  u zit 
rustig en de rondleiding komt langs. Rustig zittend maken 

wij een reis door de tijd, even terug naar die goede oude tijd 
met zijn prettige herinneringen. Daarna kunnen we onder het genot van een drankje 

luisteren naar de prachtige orgels die dit      museum rijk is.  
Om ongeveer ± 16.30 uur sluiten we deze interessante  excursie en rijden we naar 
Het Witte Huis in Zeeland voor het afscheid diner.                

De kosten voor deze busdagtocht is € 62.50 p.p.  
U kunt zich aanmelden bij Maria Rouwens, tel. 0478 631919 en betaling van de 

kosten op rek.no. NL51 RABO 0154 3045 06 tnv KBO Vierlingsbeek/Groeningen met 
vermelding van “dagreis 14 juni” en het aantal personen. 
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KBO   NIEUWS 

 
Vrijdag 19 mei vieren de leden van de KBO het 60 jarig jubileum dit doen we in 
besloten kring ,wij als bestuur hebben er voor gekozen om dit op bescheiden voet  te 

doen . 
We beginnen met een woord en gebedsdienst gevolgd door koffie en gebak en we 
worden onderhouden door artiest Rien Vermaire en we sluiten af met een lopend 

buffet . 
 

Vele verenigingen duiken in de boeken om de geschiedenis van de vereniging te 
verhalen ik wil dit doen aan de hand van mijn herinneringen . 
 

Volgens mijn oma werd tante Trui, Gertruda Cremers van Bree , door Pastoor Vossen 
ontboden en gevraagd om een vereniging op te richten voor de bejaarden in ons dorp. 
Wat ook gebeurde, als jongen zie ik me weer op het jaarlijkse Fancy Fair weekeinde 

waar de door de leden gebreide sokken , dassen ,vogelhuisjes en wat nog meer door 
de leden gemaakt waren op een vaste middag te verkopen om de kas te spekken .  

Het hoogte punt was als de heks geveild werd deze pop wilde iedereen mee naar huis 
nemen .  
Ook de kaartmiddag was een groot succes de dames en heren, sommige werden met 

de taxi gehaald en weer thuis gebracht, de koffie en kopjes werden van huis 
meegebracht om de kosten laag te houden, dit kaarten heeft nog steeds plaats op de 

woensdag .  
Later is men ook gaan kegelen in Vierlingsbeek later werd dit koersballen dat in het 
Parochiehuis kon deze activiteit is met de tijd mee gegaan er word nu jeu de boules 

gepeeld .Ook het bewegen heeft een ander jasje gekregen van het sporten in de 
gymzaal kent men nu het Bewegen voor ouderen en Yoga . 
 

In de loop der jaren heeft men ook menig uitstapje gemaakt vele jaren ging men met 
een volle bus kris kras door het land om te cultuur snuiven en vertier zoeken .  

 
De laatste jaren is er toch het een en ander verandert we worden bij gestaan door 
verschillende vrijwilligers die de ouderen in de watten leggen denk aan eten met 

ouderen en de huiskamer waar men een ochtend kan keuvelen en de nieuwtjes van 
het dorp door neemt . 

 
Toen ik gevraagd werd als bestuurslid zeiden velen in mij omgeving wat moet je bij 
die oudjes maar ik heb mij vanaf de eerste dag nooit jonger of ouder gevoeld het fijne 

van onze club is dat we proberen het leed en lief met elkaar te delen het voelt als 
familie .  
 

Ik maak mij dan ook geen zorgen over de toekomst van de KBO als wij de ouderen 
kunnen ondersteunen en wat van hun tijd zinvol kunnen invullen zal onze vereniging 

over 15 jaar het 75 jarig jubileum vieren . 
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www.Vortum-Mullem.info 
 
Afscheid Doortje van den Heuvel - Horsten  
di 28-03-2017  

 

 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Openingstijden Maasziekenhuis met Koningsdag en Bevrijdingsdag  

vr 14-04-2017  

Openingstijden Maasziekenhuis met Koningsdag en Bevrijdingsdag 
 

Donderdag 27 april en vrijdag 5 mei 2017 zijn de poliklinieken, de röntgenafdeling en 
de bloedafname van Maasziekenhuis Pantein gesloten. Ook de prikposten in het Land 
van Cuijk en Noord-Limburg zijn gesloten. 

 
De afdelingen Orthopedie, Reumatologie en Revalidatie van de Sint Maartenskliniek 

locatie Beugen zijn eveneens gesloten. 
 
De Nierdialyse van het Radboudumc locatie Beugen is deze dagen wel geopend.  

 

 

Lammetjesdag bij De Wereldboom!  

vr 14-04-2017  

Lammetjesdag bij De Wereldboom! 

  

Op zondagmiddag 23 april kunnen kinderen weer lammetjes knuffelen bij 
De Wereldboom! Ook zijn er avontuurlijke activiteiten, zoals zelf stoepkrijt maken en 

eierkoeken bakken. De middag begint om 14.00 uur, op het erf van de Schutkooi in 
Vortum-Mullem. 
  

Tot 17.00 uur valt er voor kinderen en hun (groot)ouders van alles te beleven: 
lammetjes knuffelen, stoepkrijt maken, eierkoeken bakken, halsketting spinnen (om 

een knuffellammetje aan te hangen), bloemenvaasje vilten (en meteen vol bloemen 
plukken!), verhalenverteller, spelen in het Avonturenbos en met de kabelbaan van de 
berg af. 

  
Nieuw: biologische streekmarkt 

Nieuw is een bescheiden biologische markt van streekproducten. Ambachtelijke, lokale 
producenten presenteren hun jams, chutneys, piccalilly, huidolie, kruidenthee, 
yoghurt, kefir, asperges, spinazie, aspergesoep en snoeptomaatjes. Het is de 

bedoeling dat deze streekmarkt een regelmatig vervolg gaat krijgen bij de Schutkooi. 
  

De Schutkooi (Veerweg 3, Vortum-Mullem) is geopend en speciaal voor deze dag staat 
er feestelijke cake-met-muisjes op de kaart. 
Aanmelden voor Lammetjesdag is niet nodig. Toegang en parkeren zijn gratis, maar 

voor enkele activiteiten wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd (€ 2,50). Ook 
zijn er kinderboeken te koop. Let op: geen PIN aanwezig! 

Tip: begin bij de informatiestand. 
  
www.dewereldboom.nl 
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DV de Bliekers KAMPIOEN!!!  

wo 19-04-2017  

 

Waar menigeen heerlijk aan het Paasontbijt zat, was het zondag 16 april voor 
Dansvereniging de Bliekers en vele andere verenigingen vroeg opstaan voor een 
belangrijke dag. 

 
1e Paasdag stond dit jaar in het teken van de Nederlandse Kampioenschappen voor 

garde- en showdanssport, georganiseerd door DV Dance Action in Odiliapeel. De sporthal 
van Terra Victa in genoemde plaats was omgetoverd tot danspaleis waar zo’n 100 dansen 
op het toneel ten strijde zouden gaan voor de eretitel Nederlands Kampioen. 

 
Onze gardegroep Pure maakte in de 1e divisie kans op de kampioenstitel. Daarvoor moest 

nog wel even flink gedanst worden. 
 
En dat hebben de meiden gedaan……. Met een topscore van 244 punten wist de groep de 

kampioenstitel in de wacht te slepen en lieten de andere 7 deelnemers in deze categorie 
ver achter zich. 

 
Het kampioenschap van Pure moest natuurlijk gevierd worden. Vanuit Vortum, door 
Vierlingsbeek met als eindbestemming Maashees trok de feestkar met muziek door de 

straten. U heeft dit vast wel gehoord. 
 

 

Heb jij ook zin om te komen dansen neem dan contact met ons op via 
dvdebliekers@gmail.com of kijk op onze site www.dv-debliekers.nl  

 

mailto:dvdebliekers@gmail.com
http://www.dv-debliekers.nl/
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35 jaar ATELIER ESTRELLA met twee open dagen op zaterdag 6 en 7 Mei 

wo 19-04-2017  

 
Eenmaal uitgestapt uit de trein in Vierlingsbeek is Frank Lindner er eigenlijk gebleven.  

Een bedrijfje werd opgestart en de werkzaamheden bestonden uit ontwerpen, 
schilderen, grafiek en glazenierswerk. Al snel lag het accent op het ontwerpen en 
uitvoeren van  glas-in-lood en later het  smelten en verlijmen van glas in alle soorten 

en maten. 
 

Veel  steun , medeleven en stimulans ondervond hij van de  hele familie Geurts waar 
hij en zijn bedrijfje  hun  intrek konden nemen in het "Werkhuus" aan de Willem 1 
straat. 

 
In 1988 werd het pand op de Grotestraat 95  aangekocht en de fietsen maakten plaats 

voor  vele soorten  glasproducten. Technieken als brandschilderen, het versmelten en 
lijmen van glas, inbouwen van glas-in-lood en versmolten glas als isolatieglas werden 
toe gevoegd. 

 
In 1995 werd de naam     Atelier Estrella aangenomen en tot op heden is het bedrijf 

actief. Menig  product  waaronder ook relatiegeschenken en glasexperimenten  vinden 
hun weg in de regio maar ook elders en ook intussen wereldwijd. 
 

 Tijdens de  open dagen op 6 en 7 mei aanstaande kunt u  desgewenst een kijkje 
komen nemen in de diverse ateliers. U bent er van harte welkom  

 

 

Koningsdag 2017  

za 22-04-2017  

 

Koningsdag 2017 

 
Net zoals vorig jaar hebben we deze koningsdag een bedden en skelterrace 

georganiseerd. 
Helaas viel deze vorig jaar letterlijk in het water. Toch gaan we het dit jaar weer 
proberen. 

 
De bedden en skelter race hebben we 4 categorieën gemaakt. Op onderstaand 

opgave formulier kruisje aan wat van toepassing is op jullie duo. Deze lever je op 
koningsdag in bij de organisatie. 
Heb je geen opgave formulier bij je dan doe je niet mee. (Je kan natuurlijk wel even 

naar huis om deze op te halen als je hem vergeten bent.) 
 

Categorie 1: skelter vanaf 6 jaar tot en met 11 
Categorie 2: kinderen vanaf 6 jaar tot groep 8 met een volwassen duwer(18+) 

Categorie 3: groep 8 tot en met 17 
Categorie 4: 18+ 
 

Reglement beddenrace 2017: 
 

1. Startvolgorde wordt door loting bepaald. 
2. Verboden te steppen. 
3. Deelname vanaf het jaar dat je in groep 8 zit. 

4. Duwer blijft duwer van de ligger en ligger blijft ligger van de duwer. 
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5. In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury. 

6. Helm verplicht voor de ligger. (organisatie heeft eventueel helmen liggen) 
 
In elke categorie is er een prijs voor de winnaar! 

 
Fiets en wandeltocht. Dit jaar hebben we besloten om 1 route te fietsen. Dit is een 

tocht van ongeveer 20 km. De wandeltocht gaat natuurlijk ook weer door. Mochten er 
mensen zijn die niet zelfstandig naar deze plek kunnen komen, dan kunnen zij contact 
opnemen met: Monique van Kempen 0485-577433 

 
Bingo. Omdat we vorig jaar zoveel leuke reacties hebben gehad op onze bingo willen 

we hem jullie dit jaar natuurlijk niet onthouden. Loten kunnen gekocht worden voor 
slechts €1,- 

Aansluitend aan de bingo kan er bij Harry een lekker frietjes besteld worden. 

 

tel:0485-577433
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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: 

28 april  16.00u met 60 plus aan tafel 
19 mei 2017    jubileum kbo 60 jaar 
16 juni  14.00u kbo: kienen 
14 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 september  14.00u kbo: kienen 
20 september   sociaal culturele dag mill 
22 september 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

