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Zondag 4 mrt. 10.00 uur   m.m.v. kerkkoor

                                           Wilie en Sjef van Hout

                                                          Drika van Hout Bongers                            jaargedachtenis

                                                          Overl. Fam. Stiphout Lensen

                                                          Overl. Fam Jansen Hendriks  en zn Wim

                                                          Theodorus Hendriks en Johanna Willems  jaargedachtenis

Zondag 11 mrt. 10.00 uur   viering te Sambeek

Zondag 18 mrt. 10.00 uur  m.m.v. vomuzi

                                                           Piet Jansen

Dries en Annie vd Bosch Verberk          jaargedachtenis

Piet Versleijen en Marie Versleijen vd Bosch

Koos en Harrie vd Bosch   vanwege verjaardag

Marie Versleijen vd Bosch

Overl. Fam van Kempen Gerrits

Overl. Fam Ebben van Bree

Overl. Ouders Ebbers Vullings + Overl. Fam.

zondag 25 mrt. 10.00 uur  viering te Sambeek

zaterdag 31 mrt.          19.00 uur       vormsel viering te Vortum-Mullem

De vieringen in April

zondag 1 April woord en communie dienst.

Palmpasenviering met medewerking van het kinderkoortje in Vortum-Mullem.

Woensdag 4 April 19.00 uur boete viering in Vortum-Mullem.

Donderdag 5 April 19.00 uur viering in Sambeek.

Vrijdag 6 April 19.00 uur lijdensdienst in Vortum-Mullem.

Zondag 8 april en zondag 22 april viering in Vortum-Mullem.

14 maart en 18 april is er spreekuur in de gerfkamer van half  twaalf

tot  twaalf uur.

1 april a.s is het Palmpasen. Dit wordt zoals elk jaar gevierd in onze kerk.
Alle kinderen zijn welkom, natuurlijk met hun ouders.
Ook kunnen de kinderen een versierde palmpasenstok meebrengen.
Zoals alle jaren, kunnen ze die ophalen bij Anja van den Bosch, St. Corneliusstraat 27.
Bij de kerk krijgen ze dan een broodhaantje. Tot 1 april!!!!

Werkgroep Gezinsviering

Vieringen maand Maart

Bericht van de werkgroep gezinsviering
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De voorbereidingen voor het jeugdkamp van 2007 zijn alweer in volle gang. Dat moet ook wel,

want we willen er natuurlijk weer een te gek, gaaf, geweldig kamp van maken.

 Dit jaar zitten we op een unieke, prachtige toplocatie, die nu nog niet bekend gemaakt mag

worden.

Omdat we graag zoveel mogelijk kinderen een fantastisch kamp willen laten meemaken, willen

wij alvast de datum bekend maken, zodat hier rekening mee kan geworden i.v.m. vakanties.

We gaan de 1ste week van de basisschool vakantie op kamp.

Dit is week 27 en om precies te zijn loopt het kamp van 2 t/m 5 juli.

Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk kinderen meegaan op dit fantastische kamp. Dit

jaar is er een jubileum voor iedereen. Dat moet natuurlijk gevierd worden.

Noteer het vast op de kalender en in de agenda:

Jeugdkamp 2007: 2 t/m 5 juli

Opgavenformulieren en verder informatie worden te zijner tijd uitgereikt aan alle kinderen

die in Vortum-Mullem naar de basisschool gaan. Voor de kinderen die hier niet naar de

basisschool gaan, maar wel heel graag mee op kamp gaan, komt er nog een opgavenformulier in

het dorpsblad.

Hopelijk tot ziens tijdens JEUGDKAMP 2007

De Leiding
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Beste leden,

Woensdag 14 maart hebben wij een lezing over “de kunst van het papierscheppen”,
door de heer Martin Cuppen uit Oeffelt.
Hij komt ons vertellen en demonstreren, hoe de eeuwenoude techniek van het
papierscheppen in z’n werk gaat. Graag vooraf even laten weten of u komt!
Aanvang 19.45 in ’t Gemeenschapshuus.

Op woensdag 28 maart willen we weer een paas-/voorjaarsstukje gaan maken. Wilt u
meedoen, laat het ons dan voor 15 maart even weten.

U kunt zich ook tot 17 maart aanmelden voor de rayonreis op 17 april.
Dit jaar gaat de reis naar Waalwijk en Berkel Enschot.

Het programma voor deze dag:
Via een mooie route rijden we naar Waalwijk, waar we omstreeks 11.00 uur worden
ontvangen bij het Nederlands Leder- en Schoenmuseum met een kopje koffie en een
“halve zool”. De medewerkers van het museum geven een demonstratie en vertellen
met veel humor en anekdotes over de geschiedenis van de leerindustrie.

Om 13.30 krijgt u een Waalwijkse lunch, bestaande uit een worstenbroodje, diverse
soorten brood en beleg, fruit en koffie of thee naar believen.

Daarna rijden we naar Berkel Enschot waar een bezoek wordt gebracht aan het
proeflokaal La Trappe, van Trappistenbrouwerij de Koningshoeve. U krijgt een
excursie en gelegenheid een La Trappe-biertje (of iets anders) te proeven. Ca. 21.30
uur zijn we weer terug.

U kunt u aanmelden door € 51,- over te maken op ons rekeningnummer 15.43.04.298

onder vermelding van uw naam en “rayonreis”.

Overigens kunt u vanaf 1 maart a.s. ons programma ook bekijken op onze website:
vovm.echost.nl
Het is de bedoeling dat u in de toekomst wijzigingen in ons programma en foto’s van
onze activiteiten hierop terug kunt vinden.

Graag tot ziens,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

VoVm
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STICHTING STILLE OMGANG

KRING NOORD-LIMBURG EN OOST-BRABANT

DE STILLE OMGANG IN AMSTERDAM VINDT PLAATS

IN DE NACHT VAN 17 - 18 MAART  2007

INTENTIE: "Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God”

Vertrek per bus om    19.10  uur

Opstapplaats:  Provincialeweg te Vortum-Mullem (bij het kruisbeeld)

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

Opgave voor deelname tot uiterlijk zaterdag 10 maart a.s. bij contactpersoon:

Jan Ronnes Vortum-Mullem

Telefoon: 0485 - 571031  Gsm: 06 - 53506536

Kosten:  € 21,50 per persoon

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

www.vovm.echost.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

25 maart Solistenconcours

Voor degene die wel mee willen doen maar zich nog niet hebben opgegeven, dit
graag voor zondag 4 maart doen.
Lever een copie van de solo en evt. pianopartij in bij Lou Buijs of Marjan Jakobs.
Indien je begeleid wordt met CD, neem dan even contact met Marjan op.

Tot 25 maart.
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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:

02-03 Wereldgebedsdag
05-03  20.30 Dorpsraadvergadering
10-03 Opgeven stille omgang
14-03 19.45 VoVm: Lezing
17-03 19.10 Stille omgang
25-03 Fanfare St.Cornelius: Solistenconcours
28-03 VoVm: paasstukje maken
31-03 H.Vormsel
02-04 Dorpsraadvergadering
17-04 VoVm: Rayonreis
21/22-04 Toneel
07-05 20.30 Dorpsraadvergadering
04-06 20.30 Dorpsraadvergadering
2/5-7 Kamp 2007
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.


