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Zondag  4 november 15.00 uur Allerzielen viering.

Zondag 11 november m.m.v. Kerkkoor
Gerrit van Kempen en Lies de Groot v.w. verjaardag
Piet v. Kempen Josephina Stevens v.w. sterfdag
Wilie en Sjef van Hout
Overleden familie Jansen Hendriks en zoon Wim
Jan Martens jaargedachtenis
Overleden ouders Fransen Hubers
Harry en Nico Fransen
Bert Cremers

Zondag 25 november m.m.v. kerkkoor
Gerrit van Kempen en Lies de Groot v.w. sterfdag
Mathijs Botden en echtgenote,
Coba + Piet vanwege sterfdag Coba
Hans Brienen vanwege verjaardag
Cato Brienen van Bree jaargedachtenis
Karin Brienen jaargedachtenis en v.w. verjaardag

-  zondag 9 december
-  24 december 22.00 uur nachtmis
-  26 december 2de kerstdag -
- 19 april  is er vormselviering in Vortum.

Op 8 januari begint er weer een nieuwe computercursus in Vierlingsbeek.

8 lessen € 125, --

Boeken en koffie inbegrepen.

Opgeven bij een van de bestuursleden.

De collecte van de Nierstichting heeft in Vortum-Mullem 225,63
opgebracht.
Hartelijk dank aan de collectanten en inwoners van Vortum-Mullem.

     Namens de Nierstichting
Maria van Duren

Vieringen maand November

KBO
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Beste inwoners van Vortum-Mullem,

Na de grote seizoens-openings-Barbecue begin
mei heeft het “Urst” van O.N.I. ook dit seizoen
weer verschillende wedstrijden gespeeld.

Een seizoen waarin onder andere:
- Een tegenstander niet op kwam dagen, maar omdat we toch
    met teveel mensen waren, we ONI 1 maar tegen ONI 2
    hebben laten spelen, zodat we zeker waren van winst!! ;-)
- Die eerste winst zo goed smaakte dat we de eerst volgende keer
    tegen ’t Vertrek met 4-2  thuis de eerste officiële wedstrijd sinds ons bestaan wonnen.
- Afgelopen september de legendarische primeur van het Stratentoernooi werd

gehouden welke werd gewonnen door de St. Hubertusstraat. Vanwege het grote
succes zal hier volgend jaar zeker een vervolg aan worden gegeven.

Al met al was het voor ons een zeer bewogen seizoen en jullie zullen aankomend jaar nog
veel meer van ons horen.

Vanaf begin april beginnen we weer met de trainingen op maandagavond. Dus ben jij
ook iemand die het ook erg leuk lijkt/vindt om een paar zaterdagen in het jaar op
vriendschappelijk niveau een balletje te trappen, kom dan gewoon een keertje langs op
maandag avond of bel voor meer info gewoon even naar 06-121 696 68 (Jan Broeder),
Want hoe meer zielen … !!

Tot volgend seizoen !!

WWW.ONIVORTUM.NL

Aanmelden peuters peuterspeelzaal “Duimelijntje”

Op onze speelzaal zijn peuters welkom van 2 tot 4 jaar.
Een kind kan vanaf anderhalf jaar aangemeld worden.
Heeft U interesse, loop dan gerust eens bij ons binnen.
U kunt dan tevens een aanmeldingsformulier ophalen.
Wij zijn iedere dinsdag en donderdagmorgen open
Van 8.30 tot 11.45 uur.
Ons adres is Gemeenschapshuis St. Cornelisstraat 20
Vortum – Mullem      Tel. nr. 0485 – 572274

                                              De Leidsters.
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Aan alle lieve kinderen van Vortum-

Mullem

(t/m groep 8)

Ook dit jaar laat de Sint zich

door niets hinderen

en komt hij naar Vortum-

Mullem voor alle kinderen.

Meteen de dag na aankomst,

18 nov. doet hij ons dorpje aan,

waar we om half drie klaar

moeten staan!

Kinderen groot of klein

Sint vindt het leuk als jullie

erbij zijn.

De fanfare loopt weer met

ons mee

en speelt een deuntje of

twee.

Misschien wel drie of vier

dat vergroot alleen maar het

plezier.

Weten jullie dat Sint twee Pieten

heeft die willen trouwen,

omdat die twee heel veel van

elkaar houden

Maar dat kan zo maar niet!

Ze hebben namelijk geen echte

Trouwpiet.

 Voor de Pieten is dat erg sneu

 En de Sint is dit gewoon beu!

 Dus bedacht de Sint zelf een

 plan

 en je weet dat die Sint heel

 wat kan.

 Wil je zien wat hij heeft

 bedacht?

 Zorg dan dat je hem opwacht!

        Namens het Oranje comité: Wilma Derksen, Marga Smets en Veronique Verheijen
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Spelen op de speelplaats van basisschool Sint Anna

Het volgende willen wij graag  delen met de inwoners van  Vortum-Mullem.

In de afgelopen zomervakantie is er op de speelplaats achter de school nogal wat vernield.

De gaas, het klimrek, de kliko. We zien dat er buiten schooltijd steeds meer vernield wordt,

ook vóór op het schoolplein.  Tevens merken we dat het spelen  op de speelplaats uitmondt in

overlast voor de buren van de school.

In overleg met de wijkagent Peter van de Meijden hebben sommige kinderen een speelplaats

verbod gekregen. Dit is voor alle partijen niet prettig.

Voor het gebruik van de speelplaats zijn de volgende regels.

Op de speelplaats achter mag na schooltijd niet gespeeld worden. Dit is een afgesloten

terrein.

Op de speelplaats vóór mag gespeeld worden. Het spel mag geen overlast veroorzaken voor

anderen. Kinderen moeten elkaar  respecteren. Als er veel kinderen zijn die willen spelen heb

je minder ruimte en kun je misschien niet het spel spelen dat jij wilde.  Je zult dan zelf een

andere plek moeten kiezen en niet tegen de ander zeggen dat er niet gespeeld mag worden.

Wij vinden het prettig als wij geïnformeerd worden als er dingen op de speelplaats gebeuren

die niet door de beugel kunnen.

Margriet Verheijen directeur basisschool Sint Anna

Hallo plekkers en plekkerinnekes,

Wij willen nog graag weten of er kinderen zijn van groep 5 die

hier niet op de basisschool zitten, maar toch graag met het

dansgroepje mee willen doen. Laat je ouders dan bellen naar

Marian Martens: 06-15228559

De eerste training is al geweest op 29-10 dus geef je snel op

zodat je niet te veel lessen mist.

Er wordt getraind op maandag avond van 19.00 tot 19.30.

Groetjes de jeugdcie
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Ook komende winter organiseert de Stichting Welzijn Ouderen weer gespreksochtenden.
Vanaf 10 januari tot en met 14 februari elke donderdagochtend in Boxmeer en van 21
februari elke donderdag in Vierlingsbeek.

Er zijn weer zes inleiders/sters. De prijs van € 2, -- per keer inclusief koffie/thee.

Het thema is dit jaar: “Delen is vermenigvuldigen”.
Opgeven en informatie bij Radius, telefoon 0485-574440 of bij mevr. Hubers, tel. 0478-
631222 of per mail: jan.oostlander@wxs.nl.

Beste leden en andere belangstellenden,

Voor de maand november hebben we het volgende op ons programma staan:

Op woensdag 7 november vindt de jaarlijkse culturele avond plaats, deze keer verzorgd
door de afdelingen Vierlingsbeek en Overloon.
Deze avond staat in het teken van “het Nederlandse levenslied” en u kunt genieten van
een optreden van het geheel uit dames bestaande smartlappenkoor “De Sjanellekes” uit
Venray.
De avond wordt gehouden in Vierlingsbeek, in Zaal Concordia en begint om 20.00 uur.
(de zaal is open vanaf 19.30 uur).

Kaarten kosten € 5, - en zijn te verkrijgen bij het bestuur.

Op woensdag 28 november gaan we weer gezamenlijk een kerststuk maken. Heeft u zin
om mee te doen, geef dit dan voor 23 november door aan één van de bestuursleden, dan
krijgt u van ons een berichtje over de kosten en eventueel mee te brengen materialen.

Graag tot ziens,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

SWOGB

VoVm
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Collecte Brandwonden Stichting groot succes

In de week van 7 tot en met 13 oktober collecteerden in heel Nederland
meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden
Stichting. Ook in Vortum Mullem gingen de collectanten langs de deuren.
En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 254,96  opgehaald.
De opbrengsten van de collecte stellen de Brandwonden Stichting in

staat om haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten

Iedereen heeft wel eens een brandwondje. Na goed koelen met lauw water, geneest het wondje
meestal snel. Maar ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische
traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van
het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven
van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak
nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De
Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.

Al meer dan 35 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens.
Dit doet zij op drie fronten: Het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling
(door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding.
Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten.
Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en
gulle gevers in Vortum Mullem voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

Nogmaals bedankt,

Karin Deenen

Verenigingen:  Vortum-Mullem.info

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.vovm.echost.nl

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:

05-11 20.30 Dorpsraadvergadering
07-11 VoVm: Culturele avond
10-11 CV de Plekkers: Prinsenbal
18-11 14.30 Sinterklaas in Vortum
28-11 VoVm: Kerststukken maken
03-12 20.30 Dorpsraadvergadering
15-12 CV de Plekkers: Schlagerbal
08-01 KBO: Computercursus
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.


