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Zondag 14 okt. 10.00 uur m.m.v. vomuzi

Helena van Well                          jaargedachtenis

Wilie en Sjef van Hout.

Overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim

Thea Theunissen                         maandgedachtenis.

Guus Arts                                     jaargedachtenis

Peter Stevens en Gertruda Joosten

Oud vicaris Stevens ter gedachtenis

Mathijs Botden en echtgenote,

Coba en Piet vanwege verjaardag ouders.

Overl. ouders van Bree van Os vanwege sterfdag moeder.

Wim Jacobs                                   jaargedachtenis

Zondag 28 okt. 10.00 uur m.m.v. kerkkoor

Allerheiligen viering.

Overl. fam. Denen

Mien Broeder Stevens  vanwege verjaardag.

-  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

- 19 april 2008  is er vormselviering in Vortum.

Vieringen maand oktober

Graag wil ik iedereen verzoeken om een kopie niet als gescand bestand naar mij toe te

zenden, maar als een bewerkbaar jpeg bestand of anders als word bestand. Dit om

onduidelijke/onleesbaar

Of scheef geplaatste artikelen te voorkomen.

De redactie.
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Na jeugdhuis nu ook woningbouw in Vortum-Mullem!?

DoRa heeft de bouw erdoor!

Op woensdag 17 oktober a.s. zal de stand van zaken aangaande de

vergevorderde plannen van de Gemeente, om woningbouw te realiseren

in Vortum-Mullem, worden toegelicht tijdens een openbare avond in

het gemeenschapshuis. De aanvang is 20:30 uur en er is een delegatie

van de Gemeente aanwezig. Het eerste kopje koffie is gratis.

Ook wordt de nieuwe website van Vortum-Mullem op deze avond

gepresenteerd. Hier kunnen de diverse verenigingen uit Vortum-

Mullem hun informatie kwijt zonder verdere kosten.

Tevens zal deze avond in een debat de toekomst van de dorpsraad aan

de orde komen.

Wij verzoeken iedereen te komen om mee te spreken over uw toekomst

in Vortum-Mullem
Stichting Dorpsraad Vortum-Mullem

Jos Tamminga
Voorzitter

Stichting Dorpsraad Vortum-Mullem
St. Cornelisstraat 8 – 5827 AL Vortum-Mullem – Nederland
� Tel 0485 520788
7 Fax 0485 520795
� E-mail dorpsraad@tecs.nl

De collecte voor KWF kankerbestrijding in Vortum-Mullem heeft

619,91 euro opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog

een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF

kankerbestrijding in Amsterdam.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kan KWF

kankerbestrijding haar missie waarmaken: minder kanker, meer

genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatienten.

De KWF afdeling Vortum-Mullem dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecte. Voor meer

informatie over KWF kankerbestrijding kunt u kijken op www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen naar

0800-0 022 66 22.
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Gestart per 1 september: Bandura.

Wij bieden deskundige hulp bij de vele

ontwikkelings- en leerproblemen.

Linda Verberkt en

drs. Marga Smets

meer informatie op:

 www.bandura-rt.nl

Veerweg 6, 0485- 713455

Gespecialiseerd in:

� ontwikkelingsstimulering voor

         jonge kinderen en hun ouders

� remedial teaching voor

basisonderwijs

� leerstoornissen en

rugzakbegeleiding

� remedial teaching voor voortgezet

onderwijs

� Nederlands als tweede taal
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Hallo,
Wij zijn op zoek (met spoed) naar een oppas aan huis in groeningen,voor 3
kinderen(10-7 en 2 jaar oud)
We zoeken iemand die ongeveer 2 avonden in de maand van (wisselend)
bijvoorbeeld 13.30-22.00 uur kan komen en dan nog enkele uurtjes overdag.
Niet vaak ws.maar 1 a 2 keer in de week.
Hopelijk tot gauw

Familie Jacobs,groeningen
0478-631274 of 06-30268532

Betreft: werving  vrijwilligers palliatieve terminale zorg in het Land van Cuijk

Hoe word je vrijwilliger in de terminale zorg?

Er is geen speciale vooropleiding nodig om als vrijwilliger in de terminale zorg te kunnen werken. Met

iedereen die zich aanmeldt is er een persoonlijk gesprek.

Alle aspirant-vrijwilligers nemen deel aan een serie voorbereidingsbijeenkomsten.

Binnenkort wordt er weer begonnen met het voorbereiden van nieuwe vrijwilligers.

Op dit moment is er dringend behoefte aan nieuwe mensen om alle hulpvragen te kunnen blijven

honoreren.

Wie zijn deze vrijwilligers?

Evenwichtige mannen en vrouwen van alle leeftijden die, door hun liefdevolle aanwezigheid, eenvoudige

verzorging en hun aandacht voor alle betrokkenen, het mede mogelijk willen maken dat mensen toch in hun

eigen omgeving kunnen blijven om te sterven.

Laatste levensfase liefst thuis!

Als je aan mensen vraagt waar ze het liefst de laatste periode van hun leven zouden willen zijn dan is  het

antwoord bijna altijd: thuis natuurlijk!

Dat dat ook mogelijk is als die tijd eenmaal aanbreekt, is niet altijd zo natuurlijk.

Misschien zijn er te weinig mensen in de directe omgeving die nabij kunnen zijn en de zorg  bieden waaraan

op dat moment behoefte is.

Het is ook mogelijk dat de zorg zo intensief is of zo lang duurt dat het voor de naasten  te zwaar kan

worden.

Aanvullende zorg door vrijwilligers

Vrijwilligers van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) zijn werkzaam in het hele  Land van

Cuijk. Zij zijn met name ’s nachts aanwezig zodat de mensen in de eigen kring van de zieke weer wat

energie op kunnen doen. Op deze manier kunnen zij eraan bijdragen dat deze laatste levensperiode voor alle

betrokkenen zo goed mogelijk kan zijn.

Voor verdere informatie of aanmelding kunt u bellen met een van de coördinatoren Lonneke Willems, Rinie

van Hezewijk of Hilde Vos : 0485-574289

Schriftelijke informatie kunt u aanvragen via vptz@stbno.nl

Zie ook www.vptzlandvancuijk.nl
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Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in het kort

Wat is het doel de WMO?

Het maatschappelijke doel van de WMO is: meedoen. Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de

samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Dat is de onderlinge betrokkenheid

tussen mensen. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. Het eindperspectief van de

WMO is een samenhangend lokaal beleid op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning. Voor

mensen die langdurige, zware zorg nodig hebben is en blijft er de AWBZ.

De WMO is een nieuwe wet, waarin de volgende bestaande wetten gebundeld zijn:

Welzijnswet

• Wet voorzieningen gehandicapten (WVG)

• Aantal subsidieregelingen uit de AWBZ

(o.a. mantelondersteuning, diensten bij wonen met zorg)

• De Huishoudelijke Verzorging uit de AWBZ

• De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Betekenis voor burgers

Met ingang van de Wet maatschappelijke ondersteuning is er meer samenhang in de ondersteuning voor de

burger gekomen. Bovendien betrekt de gemeente de burgers bij het ontwikkelen van het gemeentelijke

WMO-beleid. Dat maakt ondersteuning op maat mogelijk.

Betekenis voor gemeenten

De WVG (Wet voorzieningen gehandicapten) en de Welzijnswet vielen al onder de verantwoordelijkheid

van de gemeenten. Door de invoering van de WMO is daar een deel van de AWBZ en de OGGZ

bijgekomen. De grootste verandering is de bundeling van de wetten en de verandering in de

sturingsfilosofie. Door een bundeling van de wetten is integraal beleid mogelijk. Dit betekent dat gemeenten

alle diensten goed op elkaar moeten afstemmen. De verandering in de sturingsfilosofie houdt in dat

gemeenten verantwoording afleggen aan hun eigen inwoners in plaats van aan het rijk. Het is dus belangrijk

dat gemeenten alle partijen goed betrekken bij het ontwikkelen van het beleid.

Verantwoording

Hoewel de gemeenten nu verantwoording moeten afleggen aan de eigen inwoners, zijn er wel een aantal

kaders opgesteld waar de gemeente beleid op moet formuleren. Deze kaders worden de prestatievelden

genoemd. De WMO bepaalt dat gemeenten hun beleid op deze prestatievelden moeten vastleggen in een

beleidsplan. Dit plan stelt de gemeente één keer in de vier jaar op.

Er zijn negen prestatievelden:

• het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;

• op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en van ouders

met problemen met opvoeden;

• het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;

• het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;

• het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren

van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een

psychosociaal probleem;

• het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en

van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig

functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer;

• maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld

• het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van

psychosociale hulp bij rampen

• het bevorderen van verslavingsbeleid.
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De Gemeente Boxmeer werkt aan het instellen van een brede participatieraad waarin mensen zitting hebben

die betrokken zijn bij die 9 prestatievelden. Het voorstel daartoe is voorgelegd aan de Seniorenraad en de

Adviescommissie Sociale Zaken om door hen van commentaar te worden voorzien

De burgers zullen via de bekende kanalen als het Boxmeers Weekblad, NieuwSZaken en de website

geInformeerd blijven over de ontwikkelingen rondom de Wmo.

Beste inwoners van Vortum-Mullem,

Dit jaar was het dan zo ver, het

1
e
 ONI stratentoernooi op 2 september was een feit.

De dag begon een beetje druilerig, maar al gauw

kwam het zonnetje een beetje tevoorschijn;

ideaal voetbalweer!! Het animo was groot en zelfs de teams

die zeiden dat ze alleen maar mee deden voor de lol werden

toch vrij fanatiek toen het balletje eenmaal aan het rollen was.

Uiteindelijk stonden de St. Hubertusstraat en Goeie Kant 1 in

de finale tegenover elkaar om uit te maken wie er voor de eerste

keer met de wisselbeker vandoor ging. De Hubertusstraat trok uiteindelijk aan het langste eind door met 1-0

te winnen. De Goeie kant bleef toch niet helemaal prijsloos, omdat hun 2e team de wedstrijd met het

hoogste aantal tegendoelpunten verloren (namelijk 9-0), hadden ze nog een kratje bier als troostprijs

gewonnen.

Al met al mogen we terug kijken op een zeer geslaagde

dag waar we volgend jaar zeker weer een gevolg aan zullen geven

Tot volgend jaar!!

WWW.ONIVORTUM.NL   (Hier staan binnenkort de foto’s)

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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Voor de tiende maal Blaasmuziek tijdens de kermis in Vortum-Mullem

Tijdens de kermis op zondag 30 september a.s. word voor de tiende achtereenvolgende keer in het

Gemeenschapshuis in Vortum-Mullem een optreden van een Blaaskapel georganiseerd. Dit jaar komen de

AA-länder Musikanten uit Bakel om ’s middags voor een gezellig en goed stukje muziek te zorgen, waarbij

onder het genot van een drankje er ook gelegenheid is om te dansen.

Deze, nu uit vijftien leden bestaande veelzijdige dans- en stemmingskapel uit Bakel staat onder leiding van

Gerard Beijers, en heeft een zeer gevarieerd repertoire, waarvan het grootste deel afkomstig is uit Tsjechië,

Oostenrijk, Duitsland en Nederland. Indien toepasselijk spelen ze ook "big band" en dans muziek. Show en

stemming nemen een steeds belangrijkere plaats in en de zang staat letterlijk en figuurlijk voorop.

Voor informatie over de kapel zie: www.aalander.com.

In Vortum-Mullem zullen zij een optreden verzorgen van 16:00 uur tot plm. 19:00 uur in het

Gemeenschapshuis, St. Cornelisstraat 20, tijdens de Kermis aldaar.

De toegang is, zoals altijd, gratis.

Bedankt.
Jos Tamminga
Voorzitter

Stichting Dorpsraad Vortum-Mullem
St. Cornelisstraat 8 – 5827 AL Vortum-Mullem – Nederland
� Tel 0485 520788
7 Fax 0485 520795
� E-mail dorpsraad@tecs.nl
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Hallo plekkers en plekkerrinnekes
Er zijn alweer verschillende artiesten die zich hebben opgegeven om mee te doen aan het
schlagerbal.
Voor diegenen die hier ook aan mee willen doen, het kan nog,  geef u op bij onder- getekende.

Namens  De Boerenbruiloft commisie.   Jan Hendriks   Tel  573325

En zoals beloofd het programma 2007-2008:

Prinsenbal 10 november 2007
Verlovingsbal / schlagerbal 15 december 2007
Zondag 13 januari 2008 Jeugdprinsenbal / jeugdpronkzitting
Vrijdag 18 januari 2008 Pronkzitting
Zaterdag 19 januari 2008 Pronkzitting
Zondag 20 januari 2008 Jeugdprinsreceptie / jeugdbal
Zondag 27 januari 2008 Receptie Prins der Plekkers
Zondag 3 februari 2008 carnavals zondag
Dinsdag 5 februari 2008 Boerenbruiloft

attentie

Voor diegenen die denken, carnaval leuk ik wil wel eens wat doen voor de vereniging, daar zijn wij
nou net naar op zoek. Dus vrijwilligers die een keer willen helpen met bv . fris in schudden, glazen
spoelen,  consumptie’s rondbrengen of helpen in de keuken met friet e.d. ,laat dit even weten aan
Leo { planner van het personeel }
Gewoon een briefje of zo in de bus op Akkervoortweg 12 een belletje kan natuurlijk ook, 06-
51000421.

Namens het bestuur van cv de plekkers alvast hartelijk dank
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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, --

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.


