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Zondag   4 feb.   10.00 uur    m.m.v. het kerkkoor.
                                              Henricus Boumans                                     v.w. sterfdag
                                               Gerrit van Kempen en Lies de Groot           v.w. verjaardag
                                               Overl. fam  Jansen Hendriks en zoon Wim

Zondag 11 feb.  10.00 uur    viering Sambeek

Zondag 18 feb.  10.00 uur      carnavalsviering m.m.v. vomuzi  en tumult

                                               Voor alle leden en overleden leden van de plekkers.
                                               Sjaak Engels en overl. fam.
                                               Gerrit Wolters
                                               Piet Manders
                                               Thij van Bree                                             v.w. verjaardag
                                               Overl. fam. Van Megen Jansen
                                               Guus Arts                                                  v.w. verjaardag
                                               Overl. fam. Thelosen Barten
                                               Piet Broeder en Antonia Jacobs                jaargedachtenis
                                               Wilie en Sjef van Hout
                                               Harry Fransen
                                               Bert Cremers
                                               Overl. fam. Cremers Fransen

Woensdag 21 feb.19.00 uur   aswijding te Sambeek

Zondag 25 feb.  10.00 uur     viering te Sambeek

De vieringen in maart zijn in  Vortum-Mullem op zondag 4 en zondag 18 maart.
Zaterdag 31 maart om 19.00 uur is er vormselviering in Vortum.

Woensdag 14 feb. is er spreekuur van half twaalf tot twaalf uur in de gerfkamer.
Het volgende spreekuur is 14 maart.

Vieringen maand Februari
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Beste leden,

Helaas kan de geplande lezing door de heer Van Leeuwen geen doorgang vinden.
In plaats daarvan hebben wij  woensdag 14 februari een lezing door Remedica met als
thema “Waken over uw gezondheid”.
Tijdens deze lezing komen aan de hand van een diapresentatie, een uitgebreide
mondelinge toelichting en een interactief gedeelte, alle aspecten die verband kunnen
houden met de problematiek rond hart- en vaatzieken aan de orde. Natuurlijk is er voor
elke aanwezige documentatiemateriaal om na afloop mee naar huis te nemen.
De lezing is bedoeld voor de leden van onze vereniging én hun achterban; partners en
andere belangstellenden voor wie dit onderwerp actueel is, zijn dan ook van harte

welkom. Entree voor niet-leden is € 2,50.

Aanvang 19.45 in ’t Gemeenschapshuus.

WERELDGEBEDSDAG 2 MAART

De werkgroep van de regio Vierlingsbeek-Maashees is weer bezig om de dienst van
2 maart a.s. weer tot een mooie viering te maken.
Het land wat dit jaar centraal staat is Paraquay en het thema van de viering is
“Onder de hoede van de eeuwige”.

Samen bidden en zingen, wat door miljoenen mensen over de gehele wereld deze hele
dag gebeurt.
De viering zal worden gehouden in het Koningskerkje in Vierlingsbeek en begint om
19.00 uur. U bent van harte welkom waar u na de dienst nog kunt napraten onder het
genot van een kopje koffie

Graag tot ziens,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

VoVm

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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Wederom is de actie die in 2006 in de gemeente Boxmeer is gehouden een groot succes
geworden. De werkgroep “Sneeuwbal” heeft zich samen met bedrijven en particulieren
ingespannen om mensen, die van een bijstandsinkomen moeten rondkomen, een
kerstpakket te geven. Velen hebben zich weer van de gulle kant laten zien. Vooral in de
laatste twee weken voor kerstmis stroomden de gaven binnen in de vorm van losse
levensmiddelen, kerstartikelen, presentjes, kinderspeelgoed/knuffels, maar ook
complete pakketten en financiële giften.
De dag van uitgifte, vlak voor de kerst, was natuurlijk het belangrijkste moment om
mensen die het niet breed hebben even iets fijns te geven. Dankzij de medewerking van
de gemeentelijke sociale dienst en van de thuiszorg konden wij de mensen bereiken die
het het meeste nodig hebben.
Door het fantastische aanbod van scheidend wethouder Emile Roemer dat hij geen
cadeaus wilde krijgen bij zijn afscheid, maar dat financiële giften naar de actie
“Sneeuwbal” zouden gaan, konden wij zorgen voor een grote extra traktatie
Wij gaan volgend jaar door!

Helpt u ons daar weer bij?

Met dank voor al uw goede gaven wensen wij u een goed en gezond 2007.

De werkgroep “Sneeuwbal”.

Kerstpakkettenaktie Boxmeer weer groot succes
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Op dinsdag 20 februari 2007 gaon

Jan Peeters & Marjo Gieben
zich ien d’n onecht verbiende. Wej stelle ‘t op pries dé gullie daor bij bint um same mit ons (‘t

bruudspoar) dit te viere en dur unne gezellige en onvergètelijke
middag van te maoke.

Getuge zien :
                                                 Frank van der Poel en Gerdien Denen

t Boerebruudspoar :
                                                  Marjo en Jan

Hoe loat en woar!

10.30uur Vanaf Math Fransen gôn we de bruid ophale in de st. Cornelisstraat .
11.11uur Marjo Gieben en Jan Peeters
                      worre ien d’n onecht verbonden in café “Spoorzicht” dûr amtenares Elly van An van d’n

elastieke.
dôrnao kunde het bruudspoar felicitiere.

13.30uur        boeremoes mit worst eten.
14.50uur        plekske vrej moaken vur ‘t kriemelbal
15.00uur        start kriemelbal
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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:

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
14-02 VoVm: Lezing
18/19/20-02 Carnaval
02-03 Wereldgebedsdag
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.


