
Inhoud Dorpsblad:

Vieringen maand December ..................................................................   2
Voor alle kinderen van Vortum-Mullem .................................................   3
Doopwerkgroep .....................................................................................   3
Bedankt ................................................................................................   3
Schlagerbal ...........................................................................................   4
Kaartverkoop pronkzittingen .................................................................   4
Gezocht ................................................................................................   5
Vomuzi houdt kerststerren en appelenaktie ..........................................   5
Kerstpakkettenaktie sneeuwbal .............................................................   6
Werving nieuwe vrijwilligers ..................................................................   7
Opgave Jeugdpronkzitting .....................................................................   8
Vovm ....................................................................................................   9

Vortum-Mullem.infoVortum-Mullem.infoVortum-Mullem.infoVortum-Mullem.info
De website door en voor Vortum-Mullem

U kunt het Dorpsblad downloaden via Vortum-Mullem.info

E-mail adres dorpsblad: dorpsbladvortum@home.nl: dorpsbladvortum@home.nl: dorpsbladvortum@home.nl: dorpsbladvortum@home.nl

Kopij inleveren vóór  de  22 e van de maand.

    December  2007

Jaargang 20
Nummer 9

Jaargang 20
Nummer 9

Jaargang  25

Nummer  12



2

.

Zondag 9 dec.  m.m.v. kerkkoor Wilie en Sjef van Hout.

Overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim

Thea Theunissen  maandgedachtenis.

Mathijs Botden en echtgenote,

Coba en Piet vanwege sterfdag vader.

Bertus Ebben vanwege sterfdag

Antonia Broeder Jacobs en fam.

Zondag 16 dec. Sambeek

Dinsdag 18 dec. 19.00 uur boeteviering in Sambeek voor beide parochies.

Zondag 23 dec. vervalt de viering in beide parochies.

Maandag 24 dec. 22.00 uur nachtmis m.m.v. kerkkoor.

Jan Martens en overl. fam.

Overleden fam. Dammers Ermers.

Koos de Haas vanwege verjaardag.

Overl. fam. Van Bree Peters

Wim Theunissen en 

overl. fam Theunissen v d Hoogen.

Ter herinnering aan vader en moeder Ronnes Stevens,

ome Gerrit en ome Jan.

dinsdag 25 dec, Sambeek

Woensdag 26 dec. gezinsviering m.m.v. kinderkoortje en jeugdorkest.

Gerrit van Kempen en Lies de Groot v.w. sterfdag.

Piet Versleijen en Marie Versleijen v.d. Bosch

Koos en Harrie v.d. Bosch’

Bertha Jansen Martens jaargedachtenis

Jo derks maandgedachtenis.

Nelly Bernards Jakobs v.w. sterfdag.

Fam. Bernards.

Fam. Jakobs.

Vieringen in2008.

6 -20 jan.                   1-4-11-18 mei          7-21 sept.

3-17 febr.                   1-15-29 juni             5-19 okt.

2-16-23 maart            13-27 juli                 2-16-30 nov.

6-19 april                   10-24 aug.                14-24-26-28 dec.

Graftakken bloemen etc. die 1 dec. nog op het kerkhof liggen worden opgeruimd.

Vieringen maand December
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Op zondag 25 november wordt bij ons in de kerk al de 1e zondag van de Advent gevierd.
En op 9 december de volgende. Bij beide diensten is er een Kindernevendienst. De
aanvang van beide diensten is 10.00 uur.
Het thema van dit jaar is. "Het stralende licht van de kerstster".

Graag willen wij alle kinderen van Vortum-Mullem uitnodigen voor deze vieringen.
Viering 2e Kerstdag
Op 2e Kerstdag is er een Gezinsviering om 10.00 uur, ook het Jeugdorkest is aanwezig
en een kinderkoor.
Wij willen jullie dan vragen om de ster die je terzijnertijd uitgereikt krijgt op school mee
te brengen, natuurlijk mooi versierd, zodat we de boom die voor in de kerk komt te
staan mooi kunnen versieren. Want het thema voor kerst dit jaar is STERREN.
Hopelijk zien we jullie in de kindernevendiensten en natuurlijk op 2e Kerstdag.

Werkgroep Gezinsviering.

a.s zondag wordt door de doop in onze parochie opgenomen

Rick Jakobs, zoon van Theo en Susanne Jakobs.

Als U inlichtingen wil, over het dopen kunt U contact opnemen met:
Hedwig Cremers 571664
Maria van Duren 576428

Wij willen U heel fijne Kerstdagen en een gezond 2008 toewensen

Werkgroep Doop St. Cornelius

Graag willen wij, als Sint Nicolaascomité, alle mens groot en klein in Vortum-Mullem
bedanken voor de hulp en bijdrage met betrekking tot de HARTverwarmende,
zonovergoten en succesvol verlopen intocht.
Sinterklaas was erg blij dat de verrassing goed was geslaagd en natuurlijk met alle
mooie tekeningen en de leuke opvoeringen / voordrachten in het “Gemeenschapshuus”.
Hiervoor wil hij alle kinderen nogmaals hartelijk bedanken.
Tevens wil Sinterklaas hierbij ook nog even laten weten, dat de DansPiet en de FeestPiet,
enorm genoten hebben van de trouwplechtigheid en dat ze nog steeds helemaal verliefd
zijn!!!!

Voor alle kinderen van Vortum-Mullem.

Doopwerkgroep

Bedankt
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Zaterdag 15 december vind voor de achtste keer ons spannende schlagerbal plaats in het
Gemeenschapshuus. Nu Tumult er eindelijk in geslaagd is eerste te worden met de hit “de Plek “
is het nu aan hun om de eer te verdedigen. Tevens mogen zij de avond openen met de schlager
van 2007. Er dingen maar liefst 9 groepen mee naar de titel “schlager 2008”. De onafhankelijke
en deskundige jury zal het zeker moeilijk hebben om een oordeel vellen.  Kortom een echte
aanrader voor een gezellig avondje uit in ons eigen Vortum.
Voor de wat minder mobiele mensen zijn er stoelen en tafels klaar gezet.
Dit is echt Vortum-Mullem op zijn best.

Mis dit niet.

Entree gratis

De Boerenbruiloft commissie

KAARTVERKOOP PRONKZITTINGEN
De kaartenverkoop van de pronkzittingen is op zondag 6 januari van 10.30 uur tot 12.00 uur bij
Math Fransen. De zitting avonden zijn voor iedereen vanaf de lagere school. De verkoop verloopt
net als vorig jaar per zitplaats, dus met uw kaartje reserveer je een stoel.  U krijgt bij binnenkomst
bij Café Spoorzicht een volgnummer. Als u aan de beurt bent kunt u op een bord zien welke
plaatsen nog vrij zijn voor zowel de vrijdag als de zaterdag. U zoekt de plaatsen uit die U wilt
hebben en vervolgens koopt u de kaartjes met de betreffende stoelnummers. Gekochte kaartjes
worden niet terug genomen. Per persoon worden maximaal 6 kaartjes verkocht dus wild u 10
kaartjes kom dan met 2 personen enz. Voor inlichtingen over kaartjes kunt u na 6 januari terecht
bij Jan Hendriks tel 573325. Het bestuur behoud het recht om als dit nodig is de stoelopstelling
aan te passen.
WIJ WILLEN ALLE BEZOEKERS VERZOEKEN OP TIJD OP DE PRONZITTINGEN AANWEZIG TE ZIJN ZODAT
DEZE OP TIJD KUNNEN BEGINNEN B.V.D.

Bestuur C.V. “DE PLEKKERS”
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Gezocht:

Wie: Beginnend hardlopers(sters)

Waar: Vortum-Mullem

Wanneer: per direct ( bij 20 aanmeldingen)

Voor wie: mannen èn vrouwen van 18 tot boven de 60 jaar

die de hardloopsport willen leren ontdekken

Trainingen: afhankelijk van de individuele wensen en mogelijkheden 1 of 2 x per week. (Dag)en en

tijd(en) na inventarisatie van de deelnemers(sters)

Locatie:  in de prachtige natuur van de regio Vortum-Mullem

Doel: 5 km (na 3 maanden) of

10 km (na  5 maanden) hardlopen(recreatief of prestatief) met daarna

deelname aan wedstrijdloop als bekroning.

Informatie/Aanmeldingen 06-18333745

            claassen.wcj@gmail.com

Gediplomeerd trainer/coach KNAU voor recreatieve en prestatieve hardloopgroepen 

Hardlopen :

• maakt je fit;

• zorgt voor betere nachtrust;

• maakt je psychisch evenwichtig(er);

• maakt je slank(er);

• verminderd stress;

• maakt je mentaal sterk(er);

• versterkt het immuunsysteem;

• versterkt hart, bloedsomloop en spierstelsel;

• beïnvloedt je stemming positief;

• voorkomt overgewicht;

• zorgt voor het tegengaan van individualisering;

• stimuleert sociale omgangsvormen tussen mensen;

 KERSTSTERREN EN APPELENAKTIE

Op zaterdag 15 december verkopen wij weer
onze”wereldberoemde”kerststerren en appelen, allebei van
“superkwaliteit”. Tussen 11.00 en 13.00
kunt U ons aan de deur verwachten.
Tevens willen wij U allen prettige
Kerstdagen en vooral een gezond 2008
toewensen.

tot dan!!!!!!

Vomuzi
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       Kerstpakkettenaktie “SNEEUWBAL”

 Boxmeer en kerkdorpen

De kerstpakketten actie van de vereniging “Sneeuwbal” was in 2006 weer een grandioos

succes! Ook dit jaar zullen we ons inspannen om de mensen die het niet breed hebben een

fijne kerst te bezorgen. Met zoveel positieve reacties en met medewerking van zoveel

mensen in de gemeente was die beslissing om dit jaar weer door te gaan niet moeilijk.

Bedrijven en winkeliers in de regio gaan we natuurlijk ook weer vragen om mee te helpen. Ook

zijn de eerste toezeggingen al gedaan.

Met de Actie van vorig jaar hebben we gemerkt dat er steeds meer

particulieren zijn die ons willen helpen. Wij kregen hele pakketten maar ook

tassen met etenswaren en andere gebruiksartikelen. Giften kwamen ook

binnen. Doet u dit jaar ook (weer) mee? Met  fijne feestdagen in

het vooruitzicht geeft het misschien een goed gevoel om het kerstpakket

dat u zelf krijgt voor ons doel af te staan. Als u liever zelf een pakket

wilt samenstellen kan dat natuurlijk ook. Zo’n gebaar zouden wij erg

waarderen. Ook een donatie is vanzelfsprekend van harte welkom.(Ons

banknummer is: 1402 96 034 t.n.v. A.van Rossen)

Uw pakket/donatie kunt u dan inleveren bij De Weijer in Boxmeer. Wij

zorgen er dan voor dat het pakket op discrete wijze op de juiste plek

terechtkomt.

Als u niet in de gelegenheid bent om naar bovenstaand adres te komen,

Kunt U het ook afgeven bij

Paulien Gilles St. Hubertusstraat 2 Vortum- Mullem

telefoon 0485574978

Bij voorbaat onze dank.

Vereniging “Sneeuwbal”

Paulien Gilles
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                                              Betreft: werving nieuwe vrijwilligers

                                                     voor terminale thuiszorg

                                                in het Land van Cuijk

Onbetaalbaar vrijwilligerswerk !

Mensen die in de laatste periode van hun leven zijn hebben veel aandacht en zorg nodig en kunnen vaak moeilijk

alleen gelaten worden.

Familie, buren of vrienden zorgen voor hun naaste op de tijdstippen dat er geen professionele zorg aanwezig is of

hoeft te zijn. Soms kan dat zwaar zijn of moeilijk vol te houden voor langere tijd.

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk is een zelfstandige organisatie, die via

ondersteuning en praktische hulp, zorg biedt aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en thuis willen sterven en aan de

mensen die hen verzorgen.  De hulp van deze vrijwilligers is een aanvulling op de zorg die de familie zelf geeft.  Zo

krijgen partner of anderen de gelegenheid om even rust te nemen of ’s nachts rustig te slapen.

Om hulp aan mensen die thuis willen sterven ook de komende tijd te kunnen blijven geven is het dringend nodig

onze groep vrijwilligers uit te breiden.

Vrijwilligers in de terminale zorg houden zich bezig met heel gewone hulpverlening.

De belangrijkste taken zijn: het waken, lichte persoonlijke verzorging en het ondersteunen van zowel de zieke als de

familie. Alleen het aanwezig zijn is soms al voldoende.

De vrijwilligers staan er niet alleen voor maar kunnen rekenen op intensieve begeleiding door de coördinatoren. Deze

fungeren als klankbord en zorgen ervoor dat regelmatig nascholingen en contactbijeenkomsten voor alle vrijwilligers

worden gehouden.

De bijeenkomsten zijn informatief en leerzaam. Er worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd en er is ruimte voor

onderling contact. Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg geven vaak aan dat zij dit werk ervaren als een grote

verrijking van hun leven.

Deze maand vinden kennismakingsgesprekken plaats met geinteresseerden.

Nieuwe vrijwilligers worden zorgvuldig op hun taak voorbereid in een aantal voorbereidingsbijeenkomsten. Begin

volgend jaar gaat een nieuwe reeks van deze bijeenkomsten van start. Hiervoor zijn wij op zoek naar evenwichtige

mensen.

Mannen en vrouwen van verschillende leeftijden zijn welkom en ervaring in de zorg is niet nodig. Levenservaring,

een luisterend oor, aandacht voor anderen en het vermogen tot aanpassen zijn de voornaamste kwaliteiten die

vrijwilligers in de terminale zorg nodig hebben.

Wanneer U het gevoel hebt dat u iets kunt en wilt betekenen voor mensen in hun laatste levensfase die thuis willen

sterven, aarzel dan niet en neem nu contact op met de stichting Vrijwilligers  Palliatieve Terminale Zorg Land van

Cuijk. Er is een uitgebreide brochure met informatie voor u beschikbaar en de coördinatoren geven graag antwoord op

uw vragen.

Wij zijn bereikbaar via 0485 – 574289 en vptz@stbno.nl; zie ook www.vptzlandvancuijk.nl
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Allemaal heel veel succes en we hopen dat het net zo'n leuke middag
wordt als vorig jaar!

De jeugdcommissie.
Dit strookje graag in (laten) vullen en inleveren (voor 04-01-2008) bij:

Marieke van Bree Past. Sweenstraat 8

Annemarie van Bree De steeg 8
____________________________________________________________

Opgaveformulier jeugdpronkzitting

Naam/namen deelnemer(s):  Leeftijd:
___________________________________________           ______________
___________________________________________           ______________
___________________________________________           ______________
___________________________________________           ______________
___________________________________________           ______________

Naam optredende artiest/groep
___________________________________________________________________

Soort stuk (toneel/dans/zang/samenspraak/etc.)
___________________________________________________________________

Playback/live:
___________________________________________________________________

Tijdsduur voordracht:
___________________________________________________________________

12

OPGAVE JEUGDPRONKZITTING

Weten jullie het nog? Vorig jaar won het plekkers journaal (alias Josy Fransman, Dave

Jacobs, Esmée Stevens en Tom Dammers)en de rommelmakers (Alias Chielian en Patrick

Jacobs) de jeugdpronkzitting. Het was een geweldige middag met heel goede optredens.

Wie weet win jij (of winnen jullie) dit jaar wel…

Maarre, meedoen is altijd nog leuker dan winnen. Alleen de voorpret al bij het bedenken

van je stukje, de kleding en attributen uitzoeken, het oefenen…

Doe daarom gewoon mee op zondag 13 Januari 2008, want dan is het weer

jeugdpronkzitting. Geef je op voor 4 Januari 2008 en dan is meedoen verzekerd!!

Denk er welaan dat als je attributen nodig hebt tijdens je optreden dat je deze na de
jeugdpronkzittin mee naar huis neemt anders ben je deze kwijt.
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Beste leden,

Op woensdag 19 december, houden wij onze jaarlijkse Kerstviering voor onze leden en
hun partners.
Een stemmige, gezellige en dit jaar muzikale avond, om alvast in de kerststemming te
komen.
Aanvang 19.45 uur in het Gemeenschapshuus.
In verband met de organisatie verzoeken wij u ons te laten weten of wij u en uw partner
deze avond mogen verwachten.

Op maandag 7 januari vindt de jaarlijkse contactavond van het rayon plaats. Deze
wordt gehouden in Vierlingsbeek in Zaal de Vier Linden, aanvang 20.00 uur.
Op deze avond kunt u presentatie verwachten door Pro Impulsion, met als thema
“Bewust en Bewogen”.
Een presentatie waarin centraal staat; keuzes maken vanuit een maatschappelijk
bewuste levensstijl. In de presentatie worden diverse organisaties toegelicht die werken
vanuit een maatschappelijke achtergrond.
U krijgt een audio-visuele presentatie over o.a. maatschappij, hulpverlening en 3e wereld
en er wordt een gezellig themaspel gehouden waarbij kleine prijsjes worden uitgereikt.
In verband met de organisatie graag zo spoedig mogelijk aanmelden.

Vanaf december kunt u trouwens onze informatie ook lezen op de website van Vortum-
Mullem: www.vortum-mullem.info

Graag tot ziens,
Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

Concert Jeugdorkest tijdens kerstmarkt.

Op zondag 9 december organiseert het jeugdorkest en jeugdslagwerkgroep van
fanfare St. Cornelius een heus kerstconcert. Tijdens de jaarlijkse kerstmarkt zullen
er tussen hafl 2 en half 4 de muzikale noten klinken. Tevens zal het jeugdorkest
van fanfare Stevensbeek ook hun muzikale kunnen laten horen. Het jeugdorkest
van Stevensbeek staat olv Anusia Witte.

Het kerstmarktconcert begint om half 2 en wordt gehouden in "'t Gemeenschapshuus"

Kerstavond.
Ook de fanfare zelf zal zich rond de kerstdagen muzikaal laten gelden. Op kerstavond zal een
muziekcombo van de fanfare de mis opluisteren en als u de kerk uitloopt zult u nogmaals
aangenaam worden verrast door de muzikale sfeer die u daar wordt aangeboden.

2e kerstdag.
Ook dit jaar zal op 2e kerstdag het jeugdorkest de kerstmis muzikaal opluisteren. Al jaren zorgen
zij voor een extra sfeer in de goed gevulde kerk. Ook dit jaar zullen ze weer een 5-tal
muziekstukken laten horen.

Nieuwjaarsconcert.
Op zaterdag 5 januari organiseert de fanfare weer haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Muziek, zang
en dans zullen wederom zorgen voor een betoverende avond. Deze avond wordt gehouden in "'t
Gemeenschapshuus".
Meer informatie vindt u in het volgende dorpsblad of op de site www.vortum-mullem.info.
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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:

25-11 1e Advent

28-11 VoVm: Kerststukken maken
03-12 20.30 Dorpsraadvergadering
09-12 2e Advent
15-12 11.00 Vomuzi kerststerren en appelaktie
15-12 CV de Plekkers: Schlagerbal
19-12 19.45 VoVm: Kerstviering
04-01 Sluiting opgave jeugdpronkzitting
06-01 Kaartverkoop pronkzittingen
07-01 20.00 VoVm: Contactavond
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.
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