
Inhoud Dorpsblad:

Vieringen maand September .................................................................   2
Doopwerkgroep .....................................................................................   2
Van het kerkbestuur .............................................................................   3
Zorg voor je eigen geluk .........................................................................   3
Nieuw jaarprogramma karmelkring Boxmeer .........................................   4
Stichting jeugdhuis Vortum-Mullem ......................................................   5
Vortum-Mullem op internet ...................................................................   5
E.H.B.O. Vierlingsbeek ..........................................................................   6
Collecte handicap.nl .............................................................................   6
Collecte Kankerbestrijding ....................................................................   6
Jeugdcie cv De Plekkers.........................................................................   7
Schlagerbal ...........................................................................................   7
Bord met opschrift geleend? ..................................................................   8
VoVm ....................................................................................................   8
K.B.O. ...................................................................................................   9
Oni Stratentournooi ..............................................................................   9
Agenda achterop ...................................................................................  10

E-mail adres dorpsblad: dorpsbladvortum@home.nl

Kopij inleveren vóór  de  22 e van de maand.

E-mailadres voor informatie op de informatiezuil: dorpsraad@tecs.nl

  September   2007

Jaargang 20
Nummer 9

Jaargang 20
Nummer 9

Jaargang  25

Nummer  09



2

.

Zondag  2 sept.  10.00 uur

                        Woord en communie viering.

Zondag  9 sept. 10.00 uur

                         Overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim.

                         Thea Theunissen   maandgedachtenis

Zondag 16 sept. 10,00 uur

                          Wilie en Sjef van Hout.

                          Overl. fam. Van Hout Arts

                          Pieter Jakobs en Tonnie Jakobs Rutten

                          Vanwege sterfdag Tonnie.

                          Klaas Denen en overl. fam..

                          Overl. ouders Theunissen Denen

                          Thea, Koos Vloet en Toon Hendriks.

                          Overl. fam. Ebben van Bree.

                          Overl. fam. Denen Hendricks en kinderen

                          Huub Stevens jaargedachtenis

Zondag 30 sept. 10.00 uur

                           Piet Versleijen, Marie Versleijen van den Bosch

                           Koos en Harrie van den Bosch

                           Thea Theunissen namens bond van ouderen

De volgende vieringen in Vortum Mullem zijn:

-  zondag 14 en 28 oktober

-  zondag 4 november 15.00 uur Allerzielen viering

-  zondag 11 en 25 november

-  zondag 9 december

-  24 december 22.00 uur nachtmis

-  26 december 2
de
 kerstdag

Op 29 juli 2007 werden door de doop in onze parochie opgenomen:
Kian van de Groes
Zoon van Sjoerd en Ineke van de Groes.

Op 12 augustus werd door de doop in onze parochie opgenomen:
Jannes Ebben
Zoon van Maarten Ebben en Ingrid Bongarts.

Ouders en familie van harte proficiat.

Voor inlichtingen over dopen belt U met:  Hedwig Cremers  tel. 571664
Maria van Duren   tel.: 576428

Vieringen maand September
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Van het Kerkbestuur.

Beste parochianen

Enkele mededelingen en opmerkingen.

Het nieuwe kerkbestuur is nu enkele maanden actief en hebben gemerkt dat van het

spreekuur weinig of geen gebruik gemaakt wordt. Aangezien de tijd van Maria Hendriks

kostbaar is hebben we besloten om met ingang van september dit spreekuur af te schaffen.

Uw misintenties + kosten kunt u voortaan deponeren in de brievenbus bij de gerfkamer. Als

u het op prijs stelt dat de intentie meegenomen wordt in het dorpsblad dan voor de 18
de
 van

de maand inleveren.

Verder willen wij langs deze weg die mensen die in het verleden op een voortreffelijke

manier de kerk schoon gehouden hebben, hartelijk danken voor hun inzet en vrijwillige mede

werking.

Agnes de Haas heeft de afgelopen jaren op een perfecte manier het voortouw genomen van

de vormelingen vieringen, waarvoor namens de parochie gemeenschap onze hartelijke dank.

Zij heeft te kennen gegeven hier mee te willen stoppen, willen we in de toekomst verzekerd

zijn dat deze vieringen in Vortum-Mullem doorgaan, zijn wij (het kerkbestuur) dringend op

zoek naar iemand die deze taak van Agnes wil overnemen.

Voor info of aanmelden kunt u terecht bij Herman van Bree tel:0485-573478

Het kerkbestuur Vortum Mullem

De komende weken klinkt de boodschap van het Evangelie in het weekend niet direct
aangenaam:
we horen nl. dat de weg naar het echte geluk smal is. Wie het geluk voor zichzelf wil
reserveren, zal daar niet in slagen, want echt geluk kan je alleen maar gegeven worden,
dat kun je zelf niet maken, daar kun je jezelf niet van verzekeren.
Mooie herkenbare beelden worden ons voorgehouden: Denk maar niet dat je overal de
eerste plaats in beslag moet nemen, b v. als je op een feestje bent uitgenodigd. Het is
prettiger dat de gastheer tegen je zal zeggen: vriend komt wat dichterbij, dan dat hij
zeggen moet, pardon, deze plaats was bestemd voor iemand anders.
Als Jezus spreekt over deelhebben aan het koninkrijk van God dan bedoelt Hij allereerst
het leven nu, zoals dat op dit moment is, dwz. vandaag,
Ik leef pas echt in zoverre ik in dat leven vandaag in relatie sta tot God, want dat is een
leven dat duurzaam is. Zo’n leven gaat niet op in zaken die we toch weer moeten
afstaan, omdat ze niets te maken hebben met wat ik ten diepste ben: een mens die
geschapen is naar Gods beeld, bedoeld om te delen in het echte leven dat van Hem

ZORG VOOR JE EIGEN GELUK ?
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komt. Het is dus niet zo gemakkelijk om het ware leven, het ware geluk te vinden:
M.a.w.

Goedkoop geluk bestaat niet;
en geluk dat je kunt kopen, bestaat ook niet :
Alles wat we kunnen kopen, moeten we weer loslaten!
Heel eenvoudig en duidelijk is dat eigenlijk!
Is dat alles niet een boodschap om triest van te worden? Misschien wel eventjes: het
klinkt niet aantrekkelijk. Maar daarachter steekt een geweldige belofte. En bovendien:
het is een uitdaging aan ons om dat echte leven niet alleen maar te verwachten in een
hopelijk nog verre toekomst, in een hiernamaals, maar het is een uitdaging om dat ware
leven nu te vinden, nu in te oefenen. Niet eenvoudig, maar de moeite waard.

G. Oude Hengel. O. Carm

Op de leestafel achter in de kerk  liggen enkele exemplaren van het jaarprogramma van
Karmelkring Boxmeer.

De Karmelkring biedt een gevarieerd programma  ter bezinning en oriëntatie met o.a.
bijbelse thema's, waaronder aandacht voor:
-  vrouwen in de bijbel,
-  verschillende meditatieve avonden.
-  twee meditatieve wandelingen,
-  pastorale en mystieke thema's en
-  een serie Film en Spiritualiteit.

In de folder staan alle nadere bijzonderheden over de bijeenkomsten
vermeld. Dit jaarprogramma kunt u ook aanvragen bij het secretariaat van de
Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562156
of door te mailen naar karmelkringboxmeer @hetnet.nl.
Daar kunt u zich ook opgeven voor een of meerdere bijeenkomsten.
Wij denken dat ook nu het jaarprogramma een gevarieerd aanbod tot bezinning
van uiteenlopende aard biedt. Het aanbod is gericht op ieder die zich verder wil
verdiepen in de vragen die het leven en geloven meebrengt, voor mensen die
geïnteresseerd zijn in de Karmelspiritualiteit, en voor mensen die als vrijwilliger een taak
in  een parochie vervullen.
Informatie over het programma is ook te vinden op de website www.karmelboxmeer.

Wanneer er behoefte bestaat aan meer exemplaren van de folder, wilt u dit dan laten
weten via de telefoon of per e-mail? Wij zorgen er dan voor, dat u het gewenste aantal
ontvangt.
Nms. Karmelkring Boxmeer:  Joke Ploeger – Grotegoed.
Steenstraat 39  5831 JA Boxmeer.
Tel 0458 – 56 21 56
email: karmelkringboxmeer@hetnet.nl
website: www.karmelboxmeer.nl

NIEUW JAARPROGRAMMA KARMELKRING BOXMEER
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De start van de activiteiten, na de opening in mei, is fantastisch verlopen. De groepsavonden

konden zich verheugen in een grote belangstelling.

Na de zomervakantie starten we weer in week 36. Er gaat wel een wisseling van avonden

plaatsvinden, dit heeft te maken met de beschikbaarheid van leiding op de desbetreffende

avonden. In het komende seizoen is de groepenindeling als volgt:

De Wilde Bende: kinderen van groep 4, 5, 6 en 7, wordt verplaatst naar

DINSDAGavond van 18.30 uur tot 19.30 uur.

De Panters: kinderen van groep 1, 2, en 3, wordt verplaatst naar de

DONDERDAGavond van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Rouwe Start jeugd van groep 8 tot ± 16 jaar (Rouwe Start) veranderd niet,

blijft dus om de twee weken op VRIJDAGavond van 20.30 uur

tot ± 23.00 uur.

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn er wel kosten verbonden aan deelname.

Hoe hoog deze kosten zijn wordt nog nader bekend gemaakt.

De eerste groepsavond is dus op dinsdag 4 september!

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

Met vriendelijke groeten,

De leiding en het bestuur van

Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem

Nieuws van Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem

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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Handicap.nl dankt alle gulle gevers in Nederland!

Handicap.nl, de fonsenwervingsorganisatie van de Ango (Algemene Nederlands
Gehandicapten Organisatie) hield in de week van 11 t/m 16 juni haar jaarlijks
nationale collecte voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

De opbrengst van de collecte in Vortum-Mullem was totaal € 110,08

Collecteweek KWF kankerbestrijding : Je kunt (n)iets doen tegen kanker.

De collectant van KWF kankerbestrijding komt in de week van 3 tot 8 september
weer bij u aan de deur.
Het thema van de collecteweek 2007 is: Je kunt iets doen tegen kanker.
Met het geld dat onze collectanten ieder jaar ophalen, kunnen we onze missie
waarmaken: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven door
kankerpatienten.
Elke collectant kan zich legitimeren. KWF kankerbestrijding is te herkennen aan
het rood wit blauwe logo met de krab en aan het keurmerk van het centraal bureau
fondsenwerving.
Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 26000.

Wie vragen heeft over kanker en kankerbestrijding, kan bellen met de KWF kanker
info lijn (gratis) 0800-0226622, of surfen naar www.kwfkankerbestrijding.nl.

EHBO vereniging Vierlingsbeek start bij voldoende deelname medio oktober
een nieuwe eenheidscursus.

De cursus zal bestaan uit ongeveer 15 lessen van twee uur.
Cursusavond: dinsdag van 20.00 - 22.00 uur.

Kosten cursus: € 225,00  inclusief boek en examengeld.

Aanmelden voor de cursus kan bij Gerri Baltussen, 0478 632239 of
gerribaltussen@home.nl of bij Ger Cox: 0478 631893.

Met vriendelijke groet,

Gerri Baltussen.

E.H.B.O. Vierlingsbeek
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Hallo Plekkers en Plekkerinnekes,

Wij de jeugdcommissie van cv de plekkers zijn alweer begonnen

met het organiseren van de jeugdcarnaval. Graag zouden wij willen weten

of er jongens en meisjes zijn die hier niet op de basisschool zitten, maar

wel in gr. 7 of gr. 8 zitten en die graag bij de jeugdraad willen.

Laat je ouders voor 16 September bellen naar: Marieke van Bree tel: 0485-568105

Met vriendelijk groet de jeugdcie.

  

Hallo Plekkers en Plekkerinnekes

Nu de meesten van ons de vakantie er weer op hebben zitten, begint de
carnaval weer te kriebelen.
Het is nog wel behoorlijk vroeg maar omdat carnavals-zondag 2008 al
op 3 februari valt, is de tijd er voor te kort om alle bals op de normale
manier in te vullen.
Zodoende heeft het bestuur besloten om het schlagerbal naar 15
december te verschuiven.
Daarom willen we nu al alle liefhebbers wakker schudden om alvast een
begin te maken met de nieuwe schlager.
Om te beginnen kunt u zich nu al opgeven bij ondergetekende, zodat die
de zaak weer kan gaan plannen.
Rest mij nog een ieder een prettige kermis toe te wensen.

Namens  De Boerenbruiloft commissie.

                                                Jan Hendriks
                                                 Tel  573325
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Wie heeft bij mij een bord geleend met het opschrift:

Hulde
Aan het
Bruidspaar

Gaarne terug te bezorgen bij M.v.Raay
Tel. 0485-571958

Na een, hopelijk voor iedereen geslaagde vakantie, starten we weer met ons programma.
Op woensdag 19 september gaan we naar Cuijk. We brengen daar onder leiding van
een gids, een bezoek aan de Martinuskerk, de Beeldentuin, het archeologisch museum
en het Leerlooierijmuseum.
We vertrekken om 13.00 uur vanaf het kerkplein.
Indien u mee wil, graag even van te voren doorgeven aan een van de bestuursleden en
ook graag doorgeven of u kunt rijden.

Op woensdag 26 september staat een presentatie door de Brandwonden Stichting op
het programma.
In deze presentatie staan preventie en eerste hulp centraal. U leert hoe u in uw eigen
leven de risico’s voor u en uw naasten minimaal houdt en hoe u adequaat directe hulp
kunt verlenen bij brandwonden. Daarnaast bevat de presentatie ook informatie over de
behandeling en nazorg van mensen met brandwonden. Het zijn de meest ernstige
verwondingen die je kunt overkomen. Je moet er niet aan denken dat het je, of je
kinderen overkomt. Toch wil de Brandwonden Stichting dat u er wél even over nadenkt,
juist om u te helpen brandwonden te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.
We willen daarom ook niet-leden uitnodigen om deze avond te bezoeken.
Gezien het belang van het thema heffen wij deze avond geen entree voor niet-leden, maar
verzoeken u in plaats daarvan een vrijwillige bijdrage aan de Brandwonden Stichting te
geven.
Aanvang 19.45 uur in het Gemeenschapshuus.

Graag tot ziens,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

Beste leden en andere belangstellenden
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De stichting welzijn ouderen gemeente Boxmeer S.W.O.G.B. organiseert op 9 en 16
oktober het Broemprojekt.
Het broemproject stelt de oudere automobilist in de gelegenheid om zichzelf eens een
spiegel voor te houden door deskundig advies in te winnen.
Bij deelname aan het project loopt het ooit behaalde rijbewijs geen enkel gevaar.
Kortom een kans voor ouderen om hun rijvaardigheid op te frissen.

De deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 10,00.

Voor inlichtingen: S.W.O.G.B. tel.nr.: 0485-574440

STRATENTOERNOOI O.N.I VORTUM-MULLEM

Op zondag 2 september organiseert V.V O.N.I haar eerste stratentoernooi. Tijdens dit

toernooi zullen ‘n 7-tal straten/buurtverenigingen strijden om de felbegeerde O.N.I

wisseltrofee.

Vanaf 11 uur zullen de teams, die bestaan uit 6 spelers, elkaar bestrijden en zo zal er rond de

klok van vijven de winnaar bekend zijn van het

1
e
 O.N.I STRATENTOERNOOI.

Het sportpark achter “Thij Peeters” zal worden omgetoverd tot een waar sportpark waar

natuurlijk ook voor een hapje en een drankje zal worden gezorgd.

Dus komt allen uw straat/buurtvereniging aanmoedigen op zondag 2 september

vanaf 11 uur.

K.B.O.
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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:

30-09 Kermis in Vortum-Mullem
01-10 20.30 Dorpsraadvergadering
13-10 15.00 Vertrek-Oni
17-10 20.30 Dorpsraad: Openb.avond Woningbouw/website
19-10 14.00 KBO: Dag van ouderen
05-11 20.30 Dorpsraadvergadering
10-11 CV de Plekkers: Prinsenbal
03-12 20.30 Dorpsraadvergadering
15-12 CV de Plekkers: Schlagerbal
13-01 Jeugdprinsenbal / jeugdpronkzitting
18-01 Pronkzitting
19-01 Pronkzitting
20-01 Jeugdprinsreceptie / jeugdbal
27-01 Receptie Prins der Plekkers
03 -02 carnavals zondag
05–02 Boerenbruiloft

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
Dinsdag 18.30 u 19.30 u Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr.4,5,6,7
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 18.30 u 19.30 u Stichting jeugdhuis: De panters gr. 1,2,3
Donderdag 19.30 u 21.45 u Repetitie Fanfare St.Cornelius
Vrijdag 20.30 u 23.00 u Stichting jeugdhuis: Rouwe Start van gr 8 tot 16 jaar
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, --

¼    A4: € 3,50

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.


