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Zondag   1 juli           10.00 uur        m.m.v. kerkkoor

                                                          Pieter Jakobs en Tonnie Jakobs Rutten

                                                          vanwege sterfdag Pieter

Zondag    8juli.          10.00 uur        woord en communie dienst

Zondag   15 juli          10,00 uur     m.m.v. kerkkoor

                                                        Wilie en Sjef van Hout

                                                        Jan  van Hout                                             jaargedachtenis

                                 overl. fam. Jansen Hendriks en zn Wim                                  

                     overl. fam. Thelosen Barten

         Nelly Bernards-Jakobs

         Fam.Bernards-Jakobs

         Fam.Bernards-Gerrits      Bijzondere intentie

Zondag    22 juli         10.00 uur      viering te Sambeek

Zondag   29 juli          10.00 uur       m.m.v. kerkkoor

                                                          Toon Hendriks vanwege sterfdag.

18 juli is er spreekuur in de gerfkamer van half  twaalf tot  twaalf uur.

Zondag 12  aug is er een viering in Vortum-Mullem.

Op zondag 17 juni werden door de doop in onze parochie opgenomen

Fleur, dochter van Frank en Manon van de Poel.
Wouter, zoon van Eugene Deenen en Bianca van de Ligt.

Ouders en verdere familieleden van harte proficiat.

Wilt U meer inlichtingen omtrent dopen in onze parochie, neem dan contact op met
Hedwig Cremers, 571664
Maria van Duren 576428.

Namens ons voor U allemaal een hele fijne vakantie!

De doopwerkgroep
Hedwig Cremers
Maria van Duren

Vieringen maand Juli

Bericht van de doopwerkgroep
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Zaterdag 30 juni speelt:

Tegen

‘t Vertrek

Kom deze wedstrijd aanschouwen op het

Sportpark te Vortum-Mullem
Aanvang 15.00 uur

 www.onivortum.nl

Gezocht:

Middenstip

Op zaterdag middag 9 juni jl zijn wij tot onze spijt tot de ontdekking gekomen dat onze middenstip
niet meer in ons midden is.

Het signalement luidt:
Het gaat om een uitgeschepte graspol van ongeveer 30 bij 30 cm met in het midden van het door
gif wat geel gekleurde gras een witte stip ter grote van een voetbal.

We zijn op zoek naar mensen die in de dagen en/of nachten van 4 tot en met 9 juni iets verdachts
hebben gezien op of rond het sportpark te Vortum-Mullem. Graag zouden wij u dan willen vragen
contact op te nemen met voetbal vereniging ONI door een bericht achter te laten op de site van
onze voetbalclub: www.onivortum.nl  (Anoniem reageren mag ook).

Hartelijk dank voor uw aandacht.
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Op vrijdag 29 juni komt er voor St. Cornelius een einde aan het jaar 2006-2007. Op die avond
wordt de laatste repetitie georganiseerd.

Om 19.45 uur zullen in "t Gemeenschapshuus" nog diverse klanken klinken.
Allereerst zal het jeugdorkest enkele nummers ten gehore brengen.
Hierna zal de allerjongste jeugd, de blokfluiters, laten horen wat zij kunnen. Samen met het
jeugdorkest zullen zij bewijzen dat het met de toekomst van St. Cornelius wel goed zit.
Ook zullen de diverse behaalde muziekdiploma's deze avond worden uitgereikt.

Tot Vrijdag 29 juni.

Fanfare St.Cornelius sluit het jaar af

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

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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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:

29-06 19.45 Laatste rep. Fanfare St.Cornelius
30-06 15.00 Oni – ’t Vertrek
01-07 10.30 6-6 toernooi in Venzelderheide
02-06/07 Kamp
02-07 20.30 Dorpsraadvergadering
04-08 17.00 Rijkevoort-Oni
18-08 12.00 Oni toernooi in Sambeek
02-09 stratentoernooi Vortum-Mullem
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 u KBO: meer bewegen voor ouderen in ‘t Gemeenschapshuus
Maandag 19.30 u ONI: Trainen
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.


