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Zondag   1 april  10.00 uur m.m.v. kinderkoortje palmpasen.
                                              Woord en communie viering
                                        Nelly Bernards Jakobs
                                              Fam. Bernards Jakobs
                                              Fam. Bernards Gerrits

Woensdag 4 april 19.00 uur  boeteviering in Vortum Mullem
Donderdag 5 april 19.00 uur  viering te Sambeek
Vrijdag      6 april 19.00 uur lijdensdienst in Vortum Mullem.

Zondag  8 april  10.00 uur   m.m.v. kerkkoor
                                          Hans Brienen                              vanwege sterfdag
                                              Frieda Zegers Koppes                  vanwege verjaardag

Zondag 15 april 10.00 uur     viering te Sambeek

Zondag 22 april  10.00 uur    m.m.v. het kerkkoor en een ensemble van de fanfare
                                             Overleden fam. Deenen Smits
                                             Wilie en Sjef van Hout
                                             Overleden fam. Jansen Hendriks en zoon Wim
                        Tijdens deze viering nemen we afscheid van het oude kerkbestuur
                        en word het nieuwe kerkbestuur geïnstalleerd.

Zondag 29 april   10.00 uur    viering te Sambeek.

13 mei  en 27 mei is er een viering te Vortum Mullem.

18 april en 16 mei is er een spreekuur in de gerfkamer
van half twaalf tot twaalf uur.

Vieringen maand April
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PALMPASENVIERNG ZONDAG  1 APRIL

Het gaat hier niet om een gebruikelijk grap van 1 april, maar serieus: in het weekend
van 31 maart – 1 april zijn er  in  Vortum  twee kerkelijke Vieringen: Op zaterdag om
19.00 uur is er de viering waarin  onze  Bisschop  Mgr. Hurkmans aan  12   jongens en
meisjes het sacrament van het Vormsel zal toedienen.
En omdat dit moeilijk te combineren is met de viering van Palmzondag, is er op
zondagmorgen, 1 april,  om 10 uur een eenvoudige Woord- en Communiedienst met  het
kinderkoor en samenzang, waarin de gebruikelijke Palmwijding zal plaatsvinden, en een
klein gedeelte van het lijdensverhaal zal worden gelezen.
Uiteraard is deze viering bedoeld voor iedereen die graag een palmtak meeneemt naar
huis, als een concreet aandenken aan Palmzondag en als een teken dat ons herinnert
aan het lijden van de Heer. Daarbij zijn speciaal de  kinderen (vooral uit gezinnen waar
geen vormeling was)  met hun Palmpasenstok van harte welkom. Hun Palmpasen zal
speciaal gezegend worden door de grote mensen!   Ik hoop dat kinderen uit gezinnen
waar geen vormeling is,  met hun palmpasen dan ook mee komen vieren.  Ik denk ook
speciaal aan de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Communie. We zullen o.a.
ook het lied zingen: “De kind’ren van Jeruzalem, zongen de Heer met blijde
stem…………”
Daarmee doen we na wat destijds gebeurde toen Jezus een week voor  zijn lijden
Jeruzalem binnentrok….
Misschien zegt  of denkt iemand: ja, maar als er geen pastor aanwezig  is, dan kan die
palm niet gewijd worden. Een begrijpelijke reactie.  Maar…vragen we ons eens af: wat
deden onze (groot)moeders  vroeger als ze een nieuw brood aansneden, toen de bakker
nog geen snijmachine had?  …. Ze maakte een kruis over het brood met het broodmes,
opdat het voor degenen  die het eten  een gezond voedsel zal zijn. Wat doen veel moeders
ook nu nog met hun  kind, als ze slapen gaan?  Ik weet dat natuurlijk niet allemaal,
maar op  bepaalde momenten heb je behoefte je zegen mee te geven aan je kind…dat is
wel duidelijk.  …En je stelt daarbij en teken van geloof! En wat deed vader op
Paaszaterdag met het pas gewijde water? Heel het huis en alle landerijen werden
gezegend. Dat alles is echt niet niks, maar een teken van echt geloof!
Zo is het ook met de palm van Palmzondag. Als gelovige mensen  in de kerk, eventueel
samen, een zegengebed uitspreken, in dit geval over de palmen,  dan durf ik te zeggen
dat daar zeker niet minder de zegen van  God op zal rusten dan wanneer een gewijd
priester dat doet… Die palm blijft  een concreet teken van de gelovige herdenking van  de
intocht van Jezus in Jeruzalem. En precies als palmtakje ook een verwijzing naar Zijn
Lijdensweg.
Voor allen die niet naar de Vormselviering komen, van harte aanbevolen.
Natuurlijk  zijn de Vormelingen en hun familie ook welkom, maar dat is voor de meesten
wel een beetje veel, denk ik.
Ondergetekende is dan In Sambeek.

G. Oude Hengel

Geachte redactie,

Foto's van de oude De oudeschoenendoos  te Vierlingsbeek heeft
al 1500 foto's op het internet gezet, waaronder veel van Vortum-Mullem
met en zonder tekst.
Ze zijn te vinden onder www.fotobank-nb.nl

Klik achtereenvolgens op Deelnemers- stichting oudeschoenendoos
Vierlingsbeek. Zoeken: Vortum-Mullem.
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Beste ouders, jongens en meisjes

Ook dit jaar willen we weer op kamp gaan. Zoals al eerder vermeld is het dit jaar een

Jubileumkamp en dit moet natuurlijk groots aangepakt worden. Maar dat zijn wij ook van

plan.

Dit spetterende kamp zal plaats vinden van 2 tot en met 6 juli 2007. Op een unieke locatie

te weten landgoed Maria Roepaan te Ottersum. De kinderen van groep 1, 2 en 3, die mee

willen, mogen dan van maandagmorgen 11.00 uur tot dinsdagmiddag 14.00 uur komen en de

kinderen van groep 4 tot en met 8, die mee willen, mogen dan van dinsdagavond 18.30 uur tot

vrijdagavond 20.00 uur komen. De groep waar de kinderen nu (schooljaar 2006-2007) in

zitten is maatgevend. (let wel, dit is nog een heel voorlopig programma)

De kosten van dit kamp bedragen:

Kinderen van groep 1, 2 en 3 € 12,50

Kinderen van groep 4 tot en met 8 € 40,00

Wij hopen natuurlijk dat iedereen meegaat op dit spetterende en

veel belovende kamp. Opgeven kan door middel van het onderstaande strookje, dit moet

ingeleverd worden bij Saskia Broeder, St. Hubertusstraat 1.

Het ingeleverde formulier geldt in principe als inschrijving. Op een later tijdstip wordt dan

een officieel deelnameformulier ingevuld. Ook krijgt u dan nadere informatie.

De uiterste inleverdatum is 20 April a.s.!!

Als er nog vragen zijn bel dan gerust even naar Saskia Broeder: 0485-574208

Natuurlijk ga ik dit jaar mee op het spetterende Jubileumkamp

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum: ……………………………………………………………………… Groep: ................................
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Het bestuur van Stichting Jeugdhuis is druk bezig om geld bij elkaar te krijgen om het
jeugdhuis opnieuw in te richten. Dit verloopt voorspoedig.
Het is nu tijd om voorbereidingen te gaan treffen om de activiteiten voor de kinderen
weer op te gaan starten. We zoeken nog steeds nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden
om met kinderen activiteiten te ontplooien. Heb je belangstelling hiervoor, neem dan
contact op met Petra Broeder (tel. 574208) of Rosalie Fransman (576107).

Opening.
Het ligt in de bedoeling om zondag 13 mei 2007 het jeugdhuis te openen en dan meteen
Open Huis te houden. Aansluitend willen we de jeugdactiviteiten in week 20 weer op
gaan starten.
Hierover volgt nog nadere informatie in de volgende edities van het Dorpsblad.

Wedstrijd.
En natuurlijk hebben we ook een nieuwe naam nodig voor het verbouwde jeugdhuis.
Bij deze willen we iedereen uit Vortum-Mullem uitnodigen om een mooie naam te
bedenken.
De mooiste naam kiezen we natuurlijk uit om op het jeugdhuis te zetten.
Weet je een mooie naam, schrijf die op een stukje papier, samen met je eigen naam, en
lever dit in bij Rosalie Fransman, Sint Cornelisstraat 13b. Graag voor 15 april a.s.

Inschrijven kinderen basisschool Sint Anna

Kinderen die 4 jaar worden mogen in Nederland naar de basisschool.

Op donderdag 5 april kunnen de ouders de kinderen inschrijven die tussen 1 mei 2007 en 1 mei 2008

vier jaar worden en onze school willen gaan bezoeken.

Van half 4 tot half 5 kunt u rustig binnen lopen. U kunt dan uw kind inschrijven en alvast een kijkje

nemen in onze school. Dit kunt u doen met of zonder uw kind.

Tot ziens op onze school

Margriet Verheijen  (directeur)

Telefoon: 0485-573518

Email: margriet@sintannavm.nl

Nieuws van Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem
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Aanmelden peuters peuterspeelzaal “Duimelijntje”

Op onze speelzaal zijn peuters welkom van 2 tot 4 jaar.

Een kind kan vanaf anderhalf jaar aangemeld worden.

Heeft u interesse, loop dan gerust eens bij ons binnen.

U kunt dan tevens een aanmeldingsformulier ophalen.

Wij zijn iedere dinsdag en donderdag morgen aanwezig van 8.15 uur tot 12.00

uur.

Ons adres is St.Cornelisstraat 20, Vortum-Mullem.

Tel.nr.: 0485 572274

De leidsters

Beste leden,

Woensdag 11 april komt de heer Cor Verberk een lezing geven. Hij is al eens eerder bij
ons geweest om te vertellen over zijn hobby stamboomonderzoek.
In verband met deze hobby heeft hij een grote verzameling bidprentjes en hij komt ons
deze keer vertellen over deze verzameling en de rituelen rond het overlijden in vroeger
tijden.
Aanvang 19.45 in ’t Gemeenschapshuus.

Op dinsdag 17 april staat de rayonreis gepland. Dit jaar gaat de reis naar Waalwijk en
Berkel Enschot.

U kunt u alvast opgeven voor de avondwandeling op woensdag 9 mei a.s.

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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Toneelvereniging Vortum-Mullem presenteert

    op zaterdag 21 & zondag 22 april 2007

                     Boerenbont en rode lampjes

Na vele repetities, avonden vol lol en plezier hebben we weer een

avondvullend toneelstuk voor u. Hier een korte beschrijving van deze geweldige comedy die

u zeker moet komen zien.

Dolly en Betty zijn twee prostituees en hartsvriendinnen. Tante Monique heeft haar bordeel

overgedragen aan haar nichtje Dolly. Maar de zaken gaan niet zo goed. De rekeningen

stapelen zich op en zo besluiten ze om een kamer te verhuren.

Als Henderik Buitendijk, een naïeve boerenjongen, die voor zijn verloofde en haar

bemoeizuchtige moeder op de vlucht is de kamer huurt, durven de beide dames hem niet te

vertellen waar ze hun geld mee verdienen. Ze maken hem wijs dat ze fysiotherapeuten zijn.

Maar wanneer Hendrik kennis maakt met hun klanten, wordt het allemaal een beetje

verwarrend.

Hoe dit allemaal zal aflopen moet u zeker komen zien, u zult schateren van het lachen om al

deze dolkomische gebeurtenissen.

Aanvang 20.00uur in ’t Gemeenschapshuus te Vortum-Mullem.

Voorverkoop € 6,00 inclusief kopje koffie/thee

Aan de kassa € 6,50 inclusief kopje koffie/thee

Toneelvereniging Vortum-Mullem
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Beste inwoners van Vortum-Mullem, volgens traditie vieren we ook dit jaar weer

Koninginnedag. Dit jaar valt Koninginnedag op een maandag.

PROGRAMMA

9.45 uur Opening door de fanfare met het Wilhelmus op het kerkplein.

10.00 uur Start van de spellen voor de kinderen van 0 t/m groep 3 op het

kerkplein. Bij slecht weer in ’t Gemeenschapshuus.

Start van de spelactiviteiten voor de kinderen van groep 4 t/m groep

 8. Bij slecht weer gaan we naar de gymzaal.

12.00 uur Show van de prachtigst versierde fietsen (voor alle leeftijden) op

het kerkplein. Na afloop daarvan uitdeling van een snoepzak.

12.30 uur Afsluiting van het ochtendprogramma: PAUZE.

15.00 uur De jaarlijks terugkerende fietstocht langs de mooiste plekken

rondom Vortum-Mullem. Ook dit jaar is er weer een lange en een

korte route met een gezamenlijke rustplek.

17.00 uur Iedereen is welkom in ‘t Gemeenschapshuus waar we de middag

afsluiten met een gezellig samenzijn en met de muzikale

medewerking van een discotheek. Natuurlijk is er gelegenheid om

wat te eten en te drinken. Rond 18.00 uur is er de feestelijke

prijsuitreiking van de fietstocht.

Dit jaar hoeft u zich niet op te geven voor de programma-onderdelen, want we

rekenen op uw komst! Iedereen is welkom en u weet het: als u er niet bij was,

weet u niet wat u heeft gemist. Dus komt allen !!

 Koninginnedag 2007
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Door de zonnebloem afd. Sambeek worden wij uitgenodigd om, samen de Paasviering te
houden op maandag 2 april as. In het gemeenschapshuis “de Elsenhof”.

De middag begint om 14.00 uur met een boeteviering door pater Gerard Oude Hengel.
Daarna een gezellig samenzijn met verloting en video-presentatie.

Wij wensen U een gezellige middag en prettige paasdagen.

Alle mensen van ± 80 jaar en lang durende zieken van alle leeftijden zijn hier welkom.

Kosten zijn € 5,-- p.p.

Opgave en kosten voldoen bij Miep v.Well voor vrijdag 30 maart as.
Denk ook aan vervoer / Bij vragen tel. 574929

Gegroet Marjo en Miep.

Paasviering 2007
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Plekkers en Plekkerinnekes groot en klein.

Wij willen jullie allemaal bedanken voor de super gezellige carnaval 2006-
2007.
Mede door jullie inzet en komst hebben wij een onvergetelijke carnaval
gehad.
Wij willen nog even een extra dankje richten aan onze vorst Jan Fleuren,
bestuur, Raad van Elf, dansgarde, Tumult, V.G.V., jeugdprins Rico,
jeugdprinses Merel en adjudant Ronald. Boerenbruidspaar Jan en Marjo.
Math Broeren voor de geweldige foto's. Residentie Math en Lies.
Jan Fleuren en Peter van Bree voor het overhalen om Prins te worden.
Dus mensen allemaal hartstikke bedankt voor deze mooie tijd.

Prins Peter en Prinses Door
Adjudant Ton en Tiny

        Landelijke collecte kinderhulp blijft hard nodig

Het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning bij het Nationaal Fonds Kinderhulp
voor kinderen met minder kansen blijft stijgen. De collecteweek van 22 tot en met 28
april is dan ook hard nodig om de benodigde gelden binnen te krijgen.
In die week gaan 25.000 vrijwilligers op pad met de collectebus van Kinderhulp.
De stijging van het aantal aanvragen is een direct gevolg van een groter beroep van
gezinnen op de jeugdzorg en de toegenomen uithuisplaatsingen. Meer kinderen in de
jeugdzorg betekent minder geld voor extra dingen voor de betrokken jongeren.
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 250.000 kinderen (1 op de 20) te maken met
intensieve jeugdzorg, meestal als gevolg van problemen in de thuissituatie. Soms is de
hulpvraag vrijwillig, soms heeft de kinderrechter ingegrepen en wordt een kind onder
toezicht geplaatst. De jeugdzorg help kind en gezin met intensieve thuisbegeleiding en
daghulp. Daarnaast kan een deel van de kinderen niet thuis blijven wonen en wordt in
een leefgroep of pleeggezin geplaatst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erna Metz of Marion Reuvers
Tel.: 0570-611899.
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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:

25-03 Fanfare St.Cornelius: Solistenconcours
28-03 VoVm: paasstukje maken
31-03 H.Vormsel
02-04 Dorpsraadvergadering
02-04  KBO: paasviering
05-04 Inschrijven basisschool St.Anna
11-04  VoVm: Lezing
15-04 Laatste inleverdag nieuwe naam jeugdhuus
17-04 VoVm: Rayonreis
18-04 11.30 Spreekuur kerkbestuur
20-4  Laatste inleverdatum kamp
21-22/04 Toneel
22-28/04 Collecte nationale kinderhulp
30-04  Koninginnedag
07-05 20.30 Dorpsraadvergadering
09-05  VoVm: Avondwandeling
13-05 Opening jeugdhuus
16-05  11.30 Spreekuur kerkbestuur
02-06/07 Kamp
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 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.


