
Inhoud Dorpsblad:

Vieringen maand Janurari .....................................................................   2
Kerkinfo.................................................................................................   2
Van de dorpsraad ..................................................................................   3
KBO.......................................................................................................   3
Geboren.................................................................................................   4
VoVm.....................................................................................................   4
Fanfare St.Cornelius ..............................................................................   5
Toneelvereniging ....................................................................................   5
Stichting jeugdhuis................................................................................   6
CV de Plekkers.......................................................................................   7
O.N.I......................................................................................................   8
Vortum op internet ................................................................................   8

Agenda achterop ....................................................................................   9

E-mail adres dorpsblad: dorpsbladvortum@home.nl

Kopij inleveren vóór  de  22 e van de maand.

E-mailadres voor informatie op de informatiezuil: dorpsraad@tecs.nl

Januari 2007

Jaargang 20

Nummer 9

Jaargang 20

Nummer 9

Jaargang  25

Nummer  01



2

.

Zaterdag 6 jan. 19.00 uur   viering te Sambeek.

Zondag 7 jan. 10.00 uur   m.m.v. kerkkoor
                                Sjef en Willie van Hout

Zondag 14 jan. 10.00 uur   viering te Sambeek

Zaterdag 20 jan. 19.00 uur  viering te Sambeek

Zondag 21 jan. 10.00 uur  m.m.v. kerkkoor
Piet v. Kempen en  Josephina Stevens         v.w. sterfdag
Rein en Fien Broeren v. Soest
Namens fam. Ronnes Stevens
jaargedachtenis vader en moeder
ome Gerrit en ome Johan

zondag 28 jan. 10.00 uur  viering te Sambeek

De vieringen in februari zijn in  Vortum-Mullem op zondag 4 en zondag 18febr.

Woensdag  17 januari is er  spreekuur van half twaalf tot twaalf uur in de gerfkamer.
Het volgende spreekuur is woensdag 14 februari  van half twaalf tot twaalf uur.

Geachte parochianen,

Op 31 december 2006 treedt het huidige kerkbestuur voltallig af. Bij deze willen wij
iedereen bedanken voor het gestelde vertrouwen en de fijne samenwerking. Wij wensen
het nieuwe kerkbestuur een goede samenwerking toe.
Per 1 januari 2007 bestaat het nieuwe kerkbestuur uit de volgende personen:
Toon Gerrits, Herman van Bree, Tonny van Duren en Maria Hendriks.
Voor U allen hele fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2007.
Kerkbestuur Vortum-Mullem.

--------------------------------------------------------------------

Wij, als doopwerkgroep van Vortum-Mullem, willen U allen hele fijne feestdagen en
vooral een gezond en gelukkig 2007 toewensen.

Hedwig Cremers en Maria van Duren.

Vieringen maand Januari
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Tarievenlijst Parochie Vortum Mullem per 1 januari 2007

Kaarsen 0,25

Zielenboek 2,50

Misintentie 7,50

Avondwake 40,-

Trouwen met gezinsbijdrage 125,-

Trouwen zonder gezinsbijdrage 300,-

Uitvaart met gezinsbijdrage 125,-

Uitvaart zonder gezinsbijdrage 300,-

Jubileumviering 100,-

Grafrechten 20 jaar dubbeldiep 575,-

Grafrechten 20 jaar enkel 385,-

Grafrechten verlengen 10 jaar p.p 95,-

Grafrechten kind 20 jaar 200.-

Grafrechten kind verlengen 10 jaar 75,-

Alle bedragen zijn in euro’s.

Het Kerkbestuur Parochie H. Cornelius Vortum Mullem

Sinds enige tijd is er op een aantal wegen een nieuwe vorm van belijning aangebracht
waarover bij sommigen onduidelijkheid bestaat over de betekenis ervan.
Op de eerste dorpsraadvergadering van 2007 - op 22 januari 20.30 u. in café Franssen! -
zal de buurtcoördinator van de politie, dhr. Peter v.d. Meijden, aanwezig zijn om uitleg te
geven en eventuele vragen te beantwoorden.

Dinsdag 6 Januari 2007 begint in Vierlingsbeek weer een computercursus voor
beginners.

Cursus duurt 8 weken en kost € 125,-- (all in).

Men moet wel lid zijn van de KBO plaatselijke afdeling.
Informatie bij Piet Ebben. Tel.: 571970

Vrijdag 19 januari is het in Vortum kienen om 14.00uur in het Gemeenschapshuus.

Bestuur KBO

KBO

Van de dorpsraad.
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Hier ben ik dan

Jannes
Petrus, Johannes

Geboren op 27 november 2006

Ingrid, Maarten en Meike Akervoortweg 26 5827 AP  Vortum-Mullem

tel. 0485-521592

Peetooms: Eddy Bongarts en John Ebben

Hallo hier ben ik

Luc

Luc Petrus Johannes

Geboren op 6 december 2006

Roel Jacobs en Marian van Bree, Hoogeindseweg 2, 5836 CB  Sambeek

0485-575246

Ik heb een streepje voor bij Theo Jakobs en Annemarie van Bree

VoVm

Beste leden,

Allereerst natuurlijk voor iedereen de beste wensen voor het 2007!!

We beginnen ons programma in het nieuwe jaar met de contactmiddag op maandag 8

januari, georganiseerd door de afdelingen Maashees en Vierlingsbeek. Als spreekster is
hiervoor Marlies Leijsten van het Maatschappelijk Werk Regio Cuijk uitgenodigd. Zij zal
het ondermeer hebben over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Aanvang 13.30 uur in De Vier Linden te Vierlingsbeek.

Woensdag 24 januari houden wij onze jaarvergadering, met na afloop kienen. U
ontvangt t.z.t. de uitnodiging met agenda.
Aanvang 19.45 in ’t Gemeenschapshuus.

Heeft u al gedacht aan het betalen van de contributie? Deze bedraagt ook in 2007 € 15.-

Indien u de contributie nog niet heeft voldaan, dan verzoeken wij u deze één dezer dagen
over te maken op ons rekeningnummer 15.43.04.298.

Graag tot ziens
Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.
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Nieuwjaarsconcert St.Cornelius

Op dit moment zijn de leden van fanfare en slagwerkgroep St.Cornelius
volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwjaarsconcert. Dit nieuwjaarsconcert
wordt op 6 januari gehouden in “tGemeenschapshuus” en begint om 19.30 uur.

Het nieuwjaarsconcert belooft een afwisselend en spectaculair concert te worden.
Afwisselend zullen de fanfare en slagwerkgroep diverse muziekstukken ten gehore
brengen. Maar er is nog veel meer te genieten. Louw Buys zal op zijn Besbas een
prachtige muzikale solo blazen. Frans Broeder en Peter van Bree zullen al rappend
Vortum-Mullem bezingen en Sabine Ploegmakers uit de Rips zal diverse nummers
zingen.

Tevens zullen op deze avond diverse jubilarissen van St. Cornelius worden gehuldigd.
Dit zal door niemand minder worden gedaan dan door SP tweede kamerlid Emiel
Roemer.
U leest het al. Fanfare en Slagwerkgroep St. Cornelius beginnen 2007 op een zeer
muzikale manier. Wij hopen u dan ook allemaal te mogen ontvangen op zaterdag 6
januari in “t Gemeenschapshuus”.

Verder wensen wij iedereen een fantastisch en muzikaal 2007.
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Zoals u in de kranten hebt kunnen lezen heeft het bestuur van de Stichting Jeugdhuis
Vortum-Mullem 30 november j.l. de sleutel ontvangen van het geheel verbouwde
jeugdhuis.
Hiermee heeft de jeugd van Vortum-Mullem eindelijk weer een onderkomen dat voldoet
aan de moderne eisen.
Dankzij de jarenlange inspanningen van de Stichting Jeugdhuis, de Dorpsraad van
Vortum-Mullem en de gemeente Boxmeer is er uiteindelijk een prachtig jeugdhuis
gekomen waar we allemaal trots op kunnen zijn.
De Stichting is nu heel druk bezig om geld bij elkaar te krijgen om het jeugdhuis in stijl
opnieuw in te richten. Verloopt dit allemaal naar wens dan hopen we ergens in het
voorjaar van 2007 het jeugdhuis feestelijk te openen.
Tegen die tijd komen we hier zeker op terug.

Een nieuw jeugdhuis houdt ook in dat we natuurlijk weer activiteiten gaan ontplooien.
Om deze activiteiten goed op te kunnen zetten zijn we nog op zoek naar vrijwilligers.
Lijkt het je leuk om eens (per week of twee weken) een paar uurtjes bezig te zijn met de
jeugd van Vortum-Mullem, informeer dan eens bij de leiding of het bestuur van de
Stichting. We vinden altijd wel een activiteit die bij je past!
Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met:
Jos Denen, tel 0485-572418, Petra Broeder, tel 0485-574208 of Rosalie Fransman, tel
0485-576107 of iemand anders van de leiding van Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem.

Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem

Nieuws van Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem
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Hallo plekkers en plekkerrinnekes, bij deze wensen wij iedereen een gezond en voorspoedig 2007 toe. Alle

commissies draaien alweer geruime tijd op volle toeren, om ook 2007  tot een onvergetelijk carnavalsjaar te

maken. Om te voorkomen dat u iets mist, volgt hier alvast het programma, zodat u hier rekening mee kunt

houden. Vorige carnaval waren er toch weer mensen die spijt hadden dat ze het een of het ander gemist

hadden, en na afloop hoorden dat het weer te gekke avonden waren. Het schlagerbal belooft bijzonder

spannend te worden met 6 mogelijke winnaars, en wie o wie wordt het kersverse boerenpaar van 2007.

Maar ook de pronkzitting is rijkelijk voorzien van Vortums toptalent.

Carnavals Programma 2007

Zaterdag  13 januari : Schlager – verlovingsbal

Zondag  21 januari : Jeugdbal-Jeugdpronkzitting / kaartenverk. pronkzittingen

Vrij/zaterdag 2 - 3 februari : Pronkzittingen

Zondag  4 februari : Jeugdreceptie – Jeugdbal

Zondag  11 februari : Receptie van prins Peter II

Zondag 18 februari : 12.00 uur optocht aansluitend prijzenbal

                                               20.00uur jongerenbal / 22.00uur carnavalsbal

Dinsdag 20 februari : 11.11 uur Boerenbruiloft

                                               15.00 uur kriemelbal

                                               20.00 uur slotbal

ATTENTIE : ANDERE MANIER VAN KAARTVERKOOP

De kaartverkoop van de pronkzittingen is op zondag 21 januari van 10.30 uur tot 12.00 uur bij Math

Fransen. De zittingsavonden zijn voor iedereen toegankelijk vanaf de lagere school. De verkoop

verloopt op de gebruikelijke wijze, alleen gaat de verkoop nu per zitplaats, dus met uw kaartje

reserveer je een stoel.  U krijgt bij binnenkomst een volgnummer. Als u aan de beurt bent kunt u op

een bord zien welke plaatsen nog vrij zijn voor zowel de vrijdag als de zaterdag. U zoekt de plaatsen

uit die u wilt hebben en vervolgens koopt u de kaartjes met de betreffende stoel nummers. Gekochte

kaartjes worden niet terug genomen. Per persoon worden maximaal 5 kaartjes verkocht dus wilt U 10

kaartjes kom dan met 2 personen enz.

Voor inlichtingen over kaartjes kunt u na 21 januari terecht bij

Jan Hendriks tel. 573325.

VRIENDELIJK VERZOEK

WIJ WILLEN ALLE BEZOEKERS VERZOEKEN OP TIJD OP DE PRONZITTINGEN

AANWEZIG TE ZIJN ZODAT DEZE OP TIJD KUNNEN BEGINNEN B.V.D.

Bestuur C.V. “DE PLEKKERS”
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Beste inwoners van Vortum-Mullem,

Na de grote seizoens-openings-Barbecue eind
april heeft het “Urst” van O.N.I. ook dit jaar
weer verschillende wedstrijden gespeeld tegen
diverse teams uit de regio. Soms bleek dat we een beetje te
hoog hadden gegrepen en met een nulletje of wat verloren,
maar meestal hebben we kunnen laten zien dat we toch ons
mannetje stonden en dat we in het afgelopen jaar flink vooruit
zijn gegaan. Een seizoen waarbij tot maar liefst 3 keer toe tegen
fc ’t Vertrek werd gespeeld en we zelfs 4e werden op het
regiotoernooi in Sambeek.

Al met al was het voor ons een zeer bewogen seizoen en jullie zullen aankomend jaar nog
veel meer van ons horen.

Vanaf begin april beginnen we weer met de trainingen op maandagavond. Dus ben jij
ook zo iemand die het ook erg leuk lijkt/vindt om een aantal zaterdagen in het jaar op
vriendschappelijk niveau een balletje te trappen, of om de thuiswedstrijden te fluiten.
Kom dan gewoon een keertje langs op maandag avond of bel voor meer info gewoon even
naar 06-121 696 68 (Jan Broeder),
Want hoe meer zielen … !!

Tot volgend seizoen !!

WWW.ONIVORTUM.NL

Verenigingen:  www.fanfarevortum.nl

                         www.vcavance.nl

                          www.hofkapeltumult.nl

                         www.volglasvooruit.tk

          www.vezos.nl

www.jeugdhuisvortum.tk

  www.degoeiekant.tk

www.onivortum.nl

Prive: www.denieuwevrienden.nl

www.vortumsekarpersite.nl

                             www.kimberly-sax.nl

  Members.home.nl/tecs.

Kent U nog andere site’s van verenigingen of inwoners van Vortum-

Mullem, geef deze dan door aan de redaktie van

dorpsbladvortum@home.nl
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H
 Agenda Vortum - MullemColofon

 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

Wekelijks:

06-01 Fanfare St.Cornelius: Nieuwjaarsconcert
06-01 KBO: computercursus
08-01  VoVm: Contactmiddag
10-01 CV de Plekkers:opgave jeugdpronkzitting
13-01 CV de Plekkers: Verlovings-schlagerbal
19-01 KBO: Kienen in vortum
21-01 CV de Plekkers: Jeugdpronkzitting/prinsenbal
21-01 CV de Plekkers: voorverkoop kaartjes

pronkzitting
22-01 20.30 Dorpsraadvergadering
24-01 VoVm: Jaarvergadering
2/3-02 CV de Plekkers: Pronkzitting
04-02 CV de Plekkers: Jeugdprinsreceptie
11-02 CV de Plekkers: receptie prins Peter I
12-02 20.30 Dorpsraadvergadering
18/19/ 20-02 Carnaval
05-03  20.30 Dorpsraadvergadering
25-03 Fanfare St.Cornelius: Solistenconcours
31-03 H.Vormsel
02-04 Dorpsraadvergadering
21/22-04 Toneel
07-05 20.30 Dorpsraadvergadering
04-06 20.30 Dorpsraadvergadering
02-07 20.30 Dorpsraadvergadering
03-09 20.30 Dorpsraadvergadering
01-10 20.30 Dorpsraadvergadering
05-11 20.30 Dorpsraadvergadering
03-12 20.30 Dorpsraadvergadering

Met dank aan onze sponsoren en vrijwilligers.Zonder hen zou deze
uitgave niet mogelijk zijn.

Maandag 14.00 u KBO: meer bewegen voor ouderen in ‘t Gemeenschapshuus
Woensdag 13.30 u KBO: kaarten in ‘t Gemeenschapshuus
Woensdag 17.45 u 18.45 u KBO: yoga in ‘t Gemeenschapshuus
Donderdag 11.15-12.00u Spreekuur kerkbestuur
Donderdag 19.30 u 21.45 u Repetitie Fanfare St.Cornelius
Vrijdag 19.30 u 20.30 u Repetitie Jeugdorkest

Adverteren:

is alleen mogelijk indien

ingeleverd met vermelding

van het factuuradres,

bij voorkeur op floppydisk

of per E-mail:

dorpsbladvortum@home.nl

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, --

1/3 A4: € 4,75

¼    A4: € 3,50

1/5 A4: € 1,75

Indien de plaatsing per

e-mail wordt verzonden,

dan graag betaling voor de

22
e
 van de maand, in

envelop voorzien van naam.

Anders kan het artikel helaas
niet geplaatst worden.


