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Zondag   3 juni           10.00 uur       50 jarige jubileumviering KBO

                                                          Woord en communie dienst.

Zondag 10 juni 10.00 uur   m.m.v. kerkkoor

                                           Wilie en Sjef van Hout

                                                          Mien Broeder Stevens                         jaargedachtenis

                                                          Overl. Fam. Stiphout Lensen

                                                           Bert Ebben                                          vanwege verjaardag

Zondag 17 juni           10.00 uur   m.m.v. vomuzi

                                                           Piet Versleijen en Marie Versleijen

                                                           v.d. Bosch Koos en Harrie.

                                                           Overl. Fam. Jansen Hendriks

                                                           en zn Wim

                                                           namens de  fam. Ronnes Stevens

                                                           de verjaardag van vader moeder

                                                           ome Gerrit en ome Johan.

                                                           Wim Jacobs                                        vanwege verjaardag

Zondag 24 juni 10.00 uur  viering te Sambeek

20 juni is er spreekuur in de gerfkamer van half  twaalf

tot  twaalf uur.

Zondag 1 en 15 en 29 juli is er een viering in Vortum-Mullem.

8 juli is er een woord en communie dienst.

Door de doop zijn op 20 mei in onze parochie opgenomen:

Luc Jakobs, zoon van Roel Jakobs en Marian van Bree
Yara, dochter van Perry Ermers en Margaret Jans.

Ouders en verdere familie van harte gefeliciteerd.

Als U meer informatie omtrent dopen in onze parochie wilt:
Hedwig Cremers 571664
Maria van Duren 576428

Vieringen maand Juni

Werkgroep doop
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Parochie St.Cornelius
St.Cornelisstraat 18
5827 AL Vortum-Mullem.
Bank Nr 1543.03.917

                                                                                     Vortum-Mullem 31-05-2007.

Oproep !!

Bij controle van onze administratie bleken er nog mensen tezijn die de
gezinsbijdrage over 2006 nog niet hebben betaald.
Wij verzoeken vriendelijk dat als nog tedoen op boven genoemde bank
rekening of contant.

Bij voorbaat hartelijke dank.

Hoogachtend,
Kerkbestuur.

Beste mensen,

Graag willen wij, Tonny, Maria Tanya en Meta van Duren jullie bedanken voor alle lieve
woorden en alle aangeboden hulp na de brand op 16 april. Het was voor ons allemaal
een hele steun, wetende dat je overal terecht kunt voor alles wat op dat moment, en nu
nog nodig is!!!!
Bedankt!!!!

Tonny, Maria Tanya en Meta van Duren

               Opbrengst collecte nationale fonds kinderhulp

De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die
gehouden is in de week van 22 tot en met 28 april, heeft in Vortum-

Mullem € 243,17 opgebracht. Hiervoor zijn 5 collectanten op pad

gegaan.
Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die, meestal door
problemen thuis, te maken krijgen met jeugdzorg. Kinderhulp financiert met de
opbrengst van de collecte bijvoorbeeld een klimrek bij het kindertehuis, een fietsje, het
lidmaatschap van een sportclub, of een weekje kamperen. Met deze extra’s geeft
kinderhulp deze kinderen een beetje gewoon geluk.

Collectanten en gevers: Hartelijk dank.
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Op Vrijdag 1 juni 2007 viert de K.B.O. haar 50 jarig bestaan in
 “ ’t Gemeenschapshuus” te Vortum-Mullem.

Zondag 3 juni is er om 10.00uur in de kerk een woord en communiedienst. Aansluitend
is er een receptie in “ ’t Gemeenschapshuus” tot ongeveer 13.00uur.

Bestuur K.B.O.
             

 Beste leden,

Op woensdag 6 juni hebben we weer een creatieve avond. We gaan dan een
(zonne)hoedje haken van plastic tasjes.
Je hebt voor een hoedje 7 tot 8 plastic tasjes nodig, naar keuze allemaal dezelfde of
verschillende door elkaar, dat maakt niks uit, als ze maar wel van een heel dunne
kwaliteit zijn. Dus verzamelen maar!
Wil je meedoen, laat het ons dan even weten voor 3 juni a.s.

Op woensdag 20 juni gaan we ter afsluiting van het seizoen naar streekmuseum De
Locht in Melderslo, waar we een rondleiding krijgen.
We vertrekken om 13.00 uur vanaf het kerkplein. Graag voor 13 juni laten weten of u
meegaat én of u eventueel kunt rijden.

Graag tot ziens,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

K.B.O 50 jaar

VoVm

Beste mensen,

De voorjaar/zomer kaarten en kadootjes van Unicef zijn weer binnen.

Wilt u een prospectus of kaarten?

Kom naar mij toe of bel even 571690.

Verkooppunt van Vortum-Mullem: Jacqueline Gerrits

Provincialeweg 4

Ik wens u een mooi voorjaar en zomer!
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Nieuws van Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem

De heropening van ons nieuwe jeugdhuis is zeer succesvol verlopen. Veel belangstellenden

hebben een kijkje genomen in het verbouwde jeugdhuis.

Op de site www.vortum-mullem.info.nl (foto album aanklikken) zijn de gemaakte foto’s te

bekijken.

Verder willen we natuurlijk iedereen bedanken die de moeite heeft genomen een naam voor

het jeugdhuis te bedenken! We denken zelf met “ Ut Benkske” een goede keuze te hebben

gemaakt.

Inmiddels zijn de groepsavonden ook weer begonnen.

Tot de zomervakantie is er een programma opgesteld.

GROEPENINDELING

Kinderen van groep 4, 5, 6 en 7: MAANDAGavond van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Kinderen van groep 1, 2, en 3: DINSDAGavond van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Groep 8 tot ± 16 jaar (Rouwe Start): om de twee weken op VRIJDAGavond van 20.30 uur tot

± 23.00 uur.

Alle kinderen van Vortum-Mullem zijn van harte welkom op deze groepsavonden.

Tot de zomervakantie zijn er geen kosten verbonden aan deze activiteiten.

Met vriendelijke groeten,

De leiding en het bestuur van

Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem

Stichting Jeugdhuis

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.BGB2006.com

www.vortum-mullem.info.nl

Prive: www.denieuwevrienden.nl

www.vortumsekarpersite.nl

                             www.kimberly-sax.nl

  Members.home.nl/tecs.
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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:

28-03/06 Anjeractie
01-06 KBO bestaat 50 jaar
03-06 KBO: Receptie vw. 50 jaar bestaan
02-06/07 Kamp
02-06 Oni Toernooi St.Anthonis
04-06 20.30 Dorpsraadvergadering
06-06 VoVm: crea avond
09-06 Fanfare St.Cornelius: concert met Hooge Mierde
20-06 11.30 Spreekuur kerkbestuur
20-06 VoVm: rondleiding streekmuseum
23-24/06 Fanfare St.Cornelius: 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
09-09 Fanfare St.Cornelius: Rommelmarkt
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 KBO: meer bewegen voor ouderen in ‘t Gemeenschapshuus
Maandag 18.30 -19.30 Activiteiten in “Ut Benkske voor groep 4,5,6,7
Dinsdag 18.30 -19.30 Activiteiten in “Ut Benkske voor groep 1,2,3
Woensdag 13.30 KBO: kaarten in ‘t Gemeenschapshuus
Woensdag 17.45 -18.45 KBO: yoga in ‘t Gemeenschapshuus
Donderdag 19.30 -21.45 Repetitie Fanfare St.Cornelius
Vrijdag 19.30 -20.30 Repetitie Jeugdorkest
Vrijdag 20.30 -23.00 Rouwe Start in ‘Ut Benkske vanaf groep 8 tot 16 jaar

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.


