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Zondag   6 mei     10.00 uur   viering te Sambeek

Zondag 13 mei. 10.00 uur   m.m.v. kerkkoor
                                Wilie en Sjef van Hout
                                              Piet van Kempen en Josefina Stevens    v w verjaardag
                                              Overl. Fam. Jansen Hendriks en zn Wim
                                              Pieter Jakobs  en Tonnie Jakobs Rutten
                                              Frieda Zegers Koppes                             v w sterfdag
                                              Antoon v d Bosch en
                                              Wilhelmina Goosens                                ter gedachtenis
                                              Peter Stevens en Gertruda Joosten
                                              Oud vicaris Stevens

Zondag 20 mei . 10.00 uur   viering te Sambeek

Zondag 27 mei. 10.00 uur  eerste communie viering
                                              Zr Hendrina de Jong
                                              Oud pastoor vd Munckhof                       jaargedachtenis
                                              Oud pastoor Vossen
                                              Sjaak Engels en overl. Fam.

Maandag 28 mei. 10.00 uur  viering te Sambeek

16 mei  is er spreekuur in de gerfkamer van half  twaalf tot  twaalf uur.

Zondag 10 en 17 juni is er een viering in Vortum-Mullem.

Parochie H.Cornelius Vortum-Mullem.

De opbrengst van de vastenakte bedraagd  € 624,18.

Hiervoor onze hartelijke dank, ook voor de collectanten,
zonder hun steun was dit bedrag niet gehaald.

Kerkbestuur,
H.Cornelius.

Vieringen maand Mei



3

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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Vortum-Mullem, april ’07

Beste dorpsgenoten,

Zoals het gebruikelijk is voor een stichting willen we graag een gebruikersraad-
vergadering, een jaarvergadering en een brainstormavond beleggen. Daarom nodigen we
alle gebruikers van het Gemeenschapshuis uit om hier naar toe te komen op:

Maandag 7 Mei 2007

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: ’t Gemeenschapshuus.

Volgende agenda punten hebben wij al vast genoteerd:

1) Mededelingen
2) Financiële stand van zaken
3) Bestuursmutatie
4) Gebruikersraadswensen
5) Brainstorm sessie
6) Rondvraag
7) Sluiting

We hopen natuurlijk dat een ieder een goed humeur mee neemt en een hele rits ideeën
voor de brainstorm sessie.

Zijn er al op de voorhand problemen of ideeën waar wij (het bestuur) al over na moeten
denken, meld dat dan even op de voorhand aan ondergetekende.

Tot ziens op 07 mei  a.s.

Met vriendelijke groet,

Frans Visee
Secretaris
E-mail ; visee069@planet.nl
Tel. 06 53 407 872

Het bestuur
Stichting Gemeenschapshuis Vortum-Mullem
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Advertentie

-Bent u een student en op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag overdag thuis?

-Bent u een ouder en vindt u het gezellig om met uw kinderen en andere kinderen samen tussen de middag

te eten?

-Bent u met pensioen maar wilt u best nog wel, tegen een vergoeding, een bezigheid hebben?

-Bent u een opa of oma waarvan de kleinkinderen wat verder weg wonen en wilt u toch graag kinderen om

u heen hebben?

-Bent u gewoon de hele dag thuis en denkt u voor 2 uurtjes op een dag wil ik wel iets doen met kinderen?

Dan zijn wij op zoek naar u.

Wij zoeken vrijwilligers die tegen een vergoeding samen met kinderen tussen de middag op school willen

eten.

De organisatie is door school geregeld en er is ondersteuning van SSK (Samen Sterk Kinderopvang)

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Margriet Verheijen  directeur basisschool Sint Anna in Vortum-Mullem Telefoon

0485-573518

Zaterdag 19 mei speelt:

Tegen

De Gagel

Kom deze seizoens-opener aanschouwen op het
Sportpark te Vortum-Mullem

Aanvang 15.00 uur

 www.onivortum.nl
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Fanfare St.Cornelius

Op zondag 25 maart was het weer een hele spannende dag voor de
muzikanten van Vortum-Mullem.
Het jaarlijks terugkerend solistenconcours vond plaats.
Dit jaar was het anders van opzet. Alle afdelingen liepen door elkaar
heen, wat voor het publiek een zeer afwisselend en leuke dag

opleverde.
Voor de jury was het weer een hele klus.

Er deden maar liefst 71 muzikanten mee. Zij verzorgden samen 62 optredens. Dit
resulteerde in een muzikale dag van tien uur ’s ochtends tot half vijf ’s middags.
In het totaal behaalden zij 5881,5 punten wat afgerond betekent dat het gemiddelde van
elk optreden resulteerde in 95 punten. Dit betekent gemiddeld een cijfer van 7,9.
Een prachtig resultaat voor zoveel jong talent in Vortum!

Voor elke afdeling was er weer een beker beschikbaar voor degene die in de afdeling het
hoogst aantal punten heeft behaald.
Zij waren:
1e afdeling: Louw Buijs 99 punten
2e afdeling: Vera de Kleijnen en Mandy v.Mullekom 98 punten
3e afdeling: Tanya van Duren                  101 punten
4e afdeling: Stefanie Veenhuizen         100 punten
5e afdeling: Jack Hermens 99 punten
1e jaars blokfluiten Lisa Ebben 97 punten
2e jaars blokfluiten Manon Janssen                 100 punten

Allen van harte gefeliciteerd, maar uiteindelijk zijn alle muzikanten winnaars.
Want ga er maar eens staan……..

Namens de commissie Solistenconcours
Marjan Jakobs

WIE DE JEUGD HEEFT HEEFT DE TOEKOMST

Een spreekwoord dat natuurlijk iedereen kent. En wat ook van toepassing is op Vortum-
Mullem. Maar ook zeker op fanfare St. Cornelius. Want wat gaat er gebeuren?????

Op zondag 29 april (de dag voor koninginnedag) organiseert het jeugdcomité een heus
koninginneconcert. Het jeugdorkest, de jeugdslagwerkgroep en het jeugdorkest uit

America zullen een verrassend en verfrissend concert verzorgen.

Beide jeugdorkesten staan onder leiding van Bas Clabbers en de jeugdslagwerkgroep
staat onder leiding van Frank van Wely.

Het concert begint om 10.30 uur en wordt gehouden in “’t Gemeenschapshuus”. De
entree is gratis. Als het weer het toelaat zal dit concert plaatsvinden op het kerkplein.
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VoVm

OVERIG NIEUWS VAN FANFARE ST. CORNELIUS.

ANJERACTIE.
In de week van 28 mei (pinksterweek) komen enkele leden van fanfare St. Cornelius
weer collecteren voor de anjeractie. Deze actie komt ten goede van het prins Bernhard
cultuur fonds. En van het gecollecteerde bedrag ontvangt de fanfare een deel.

UITWISSELINGSCONCERT.
Op zaterdag 9 juni wordt er in samenwerken met het collega-orkest en collega-
slagwerkgroep uit Hooge mierde een uitwisselingsconcert gehouden. Voor de leden van
het orkest uit Hooge mierde wordt dit een compleet uitstapje. Als de leden in Vortum
Mullem aankomen gaan ze eerst genieten van al het moois dat de regio Vortum mullem
heeft te bieden. Als ze hiervan terugkomen staat er in “’t gemeenschapshuus” alles klaar
voor een gezamenlijk etentje. Als dit achter de rug zullen beide korpsen in de kerk een
concert geven. Over dit concert ontvangt u te zijner tijd meer informatie.

CONCERTREIS.
In het weekend van 23 en 24 juni staat er voor fanfare en slagwerkgroep weer een
concertreis gepland. De reis gaat dit jaar wederom naar Duitsland en wel naar de plaats
Alsfeld. Zij zullen daar deelnemen aan de Deutschlandpokal. Voor meer informatie over
deze wedstrijd kunt terecht op de website van fanfare St. Cornelius.
www.fanfarevortum.nl

Beste leden,

Op woensdag 9 mei a.s. gaan we wandelen door de Maasduinen onder leiding van John
Toonen, gids van het IVN.
We starten om 19.00 uur in Afferden en zijn rond 21.30 uur weer terug.
Graag aanmelden als u mee wil gaan, zodat we voor voldoende vervoer kunnen zorgen.

Op woensdag 16 mei hebben wij een lezing en demonstratie door de Stichting
Hulphond Nederland. Deze lezing wordt gehouden door twee medewerkers van de
Stichting, natuurlijk met medewerking van een hond. Zij vertellen u niet alleen wat de
Stichting Hulphond doet, maar laten u ook het nut en de noodzaak van de hulphonden
zien.
Aanvang 19.45 uur in het Gemeenschapshuus.

Graag tot ziens,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.
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HALLO TOEKOMSTIGE VOETBALKINDEREN UIT

VORTUM-MULLEM

Beste jongens en meisjes uit Vortum-Mullem wij van voetbalclub V.V. Sambeek zijn weer op zoek naar jong

voetbaltalent.

Bij V.V.Sambeek voetballen ongeveer 150 jeugdleden in diverse leeftijdscategorieën

Al enkele jaren lang hebben diverse jongens en meisjes uit Vortum-Mullem zich spontaan aangemeld bij onze

voetbalclub.

Momenteel zijn er ongeveer 25 kinderen actief doordeweeks aan het trainen en op zaterdag aan het voetballen

bij V.V.Sambeek in diverse categorieën
Ook op zondag trappen er enkele senioren uit Vortum een balletje op de Sambeekse voetbalvelden.

Dus jongens en meisjes heb je zin in een leuke teamsport en vind je voetballen fijn, dan kan V.V.Sambeek daarvoor de juiste keuze

zijn.

Heb je interesse om te komen kijken of geheel vrijblijvend gratis mee te trainen dit voetbalseizoen met je leeftijdsgenootjes dan ben

je welkom.

Ben je hierna verkocht aan het voetballen en meld je aan als lid van V.V.Sambeek , dan word je na de zomervakantie ingedeeld in

jouw team. En kun je iedere zaterdag fijn voetballen.

Verder organiseren wij als jeugdafdeling nog tal van nevenactiviteiten zoals een sinterklaasavond, spelochtenden in januari, tweede

kerstdag een zaalvoetbaltoernooi,

Seizoen afsluitactiviteiten, voor de D1 een voetbaldriedaagse en sportman of vrouw van het jaar.

Wil je meer informatie of je aanmelden om gratis drie keer mee te trainen neem dan kontact op met ons jeugdbestuurslid uit

Vortum-Mullem

Marcel Hermens Langstraat  4  telefoon 0485-574328

We hopen  dat je nieuwsgierig bent geworden en we jouw een keertje op de voetbalvelden van

V.V.Sambeek mogen verwelkomen.

Jeugdbestuur V.V.Sambeek  en tot ziens
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 Groot Assortiment

Perk / Kuip en Terras planten

ook Potgrond

Dagelijks geopend van

28 April tot en met 26 Mei
   E-mail adres:   hefimako@home.nl

HeFiMaKo is gespecialiseerd in:

KALANCHOE       GERANIUM

IMPATIENS

KERSTSTERREN        CHRYSANTEN

OUR PLANTS, ARE YOUR  SUCCES

Gratis kennismaken met succesvol voedingsprogramma.
 ( 3 dagen pakket met persoonlijk advies, uitproberen zonder kosten, zonder verplichtingen)

Uitermate geschikt voor mensen die op een veilige en verantwoorde manier iets aan

hun gezondheid willen doen (op natuurlijke basis). Diverse programma’s mogelijk.

*Meer energie / vitaliteit

*Afslanken en op gewicht blijven

*Aankomen

*Sportvoeding voor amateur of topsport

* Of gewoon gezond uitgebalanceerd ontbijten

Meer dan 25 jaar resultaten, getest en goedgekeurd in 65 landen.

Voor info: Paula Arts  06-24622700
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Wie heeft dit jaar de Dr. PeelenCultuurprijs verdiend?

Zuster Ancilla

Nog steeds werkt zij in Congo Brazzaville

Nog steeds doet ze dit met hart en ziel

Nog steeds heeft ze daarvoor hulp nodig

Nog steeds krijgt zij die hulp van u

Inmiddels werkt tante Riek al zo’n 35 jaar in haar geliefde Congo. Vol energie is zij dagelijks bezig om hulp te bieden aan zieken

en gehandicapten. Zij probeert daarbij ook te zorgen voor de opleiding van de plaatselijke bevolking; opleiding, zodat het werk

dat zij al zoveel jaren doet ook in de toekomst zijn vervolg kan en zal krijgen. Zo is uw hulp ook hulp voor de toekomst.

Namens tante Riek willen wij u dan ook hartelijk danken voor alle steun die zij krijgt via uw giften en/of collectes bij de

doopvieringen.

Maria van Welie-Roelofs

en familie

Tijdens het evenement BoxMeerCultureel, op 3 juni aanstaande, vindt de uitreiking van de Dr.

PeelenCultuurprijs plaats. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon, vereniging of andersoortige organisatie

die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van cultuur.

Deze gemeentelijke cultuurprijs werd voorheen uitgereikt aan Harmonie Semper Unitas uit Sambeek en aan

galeriehouder Thijs Bastiaans. Zij ontvingen het door kunstenaar Sias Fanoembi gemaakte bronzen beeldje van Dr.

Peelen plus een geldbedrag van 500 euro.

Dr. Peelen, cultuurminnaar

De Dr. PeelenCultuurprijs is vernoemd naar Antonius Wilhelm Peelen (1601-1667). Hij was niet alleen priester en de

laatste wereldlijke pastoor van Boxmeer, maar ook deken van het Land van Cuijk en lid van een kerkelijke rechtbank

en arts. Verder was hij een zeer kunstminnend man. In zijn huis Elsendael was een kapel, waarin een aantal

schilderijen hing. Bovendien stond er een verzameling muziekinstrumenten. Hij beschikte over een uitgebreide

bibliotheek met boeken over tal van onderwepen. Zijn grote interesse voor de historie van de parochie en de daamree

samenhangend lokale geschiedenis is onder andere bewaard gebleven in een door hem geschreven kroniek.

Gemakkelijk voordragen

Iedereen in de gemeente Boxmeer kan kandidaten voordragen voor de Dr. PeelenCultuurprijs 2007. Dat kan op

verschillende manieren.

- door het formulier op deze gemeentepagina in te vullen en op te sturen naar:

Dr. PeelenCultuurprijs 2007, postbus 145 5830 AC Boxmeer.

- eenzelfde formulier is te verkrijgen bij de receptie van het gemeentehuis aan de Bakelgeertstraat 43-45 in

Boxmeer en in de vestigingen van BiblioPlus.

- het formulier kan ook gedownload worden via www.boxmeer.nl .

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei aanstaande.

Meer weten?

Voor meer informatie over Dr. Peelen en de Dr. PeelenCultuurprijs verwijzen we u naar www.boxmeer.nl. Daar vindt u

ook het voordrachtformulier, het reglement en eerdere publicaties over de Dr. PeelenCultuurprijs.
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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:

22-28/04 Collecte nationale kinderhulp
28-04            15.00 Oni-Vertrek
05-05  13.30 Gagel-Oni
07-05 20.30 Dorpsraadvergadering
07-05 gebruikersr.verg. gemeenschapshuus
09-05  VoVm: Avondwandeling
13-05 Opening jeugdhuus
16-05  11.30 Spreekuur kerkbestuur
16-05 VoVm: Lezing/demo. stichting hulphond
19-05 15.00 Oni-Gagel
28-03/06 Anjeractie
02-06/07 Kamp
02-06 Oni Toernooi St.Anthonis
04-06 20.30 Dorpsraadvergadering
09-06 Fanfare: concert met Hooge Mierde
23-24/06 Fanfare: concertreis naar  Duitsland
02-07 20.30 Dorpsraadvergadering
04-08 17.00 Rijkevoort-Oni
18-08 Oni toernooi in sambeek
03-09 20.30 Dorpsraadvergadering
15-09 15.00 Oni-Venseboys
01-10 20.30 Dorpsraadvergadering
13-10 15.00 Vertrek-Oni
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.


