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Zondag    6 jan. 10.00 uur m.m.v. het kerkkoor
                                  Thea Theunissen   maandgedachtenis

Zondag    13 jan 10.00 uur  viering te Sambeek

Zondag    20 jan. 10.00 uur m.m.v. het kerkkoor.
                                   Wilie en Sjef van Hout
                                    Piet van Kempen en Josephina Stevens v.w. sterfdag
                                    Rein en Fien Broeren van Soest
                                    Jo Derks  maandgedachtenis
                                    Tien Roelofs  maandgedachtenis

Zondag  27 jan.   10.00 uur  viering te Sambeek.

3 febr. 10.00 uur carnavalsviering.
6 febr. 19.00 uur aswijding te Sambeek.
17 febr  10.00 uur viering Vortum.

Namens het kerkbestuur van Vortum-Mullem willen wij U allen hele fijn Kerstdagen en
een gezond 2008 toewensen.

Kerkbestuur Vortum-Mullem

Fanfare knalt 2008 in!!

Fanfare St. Cornelius organiseert op zaterdag 5 januari weer
haar jaarlijks nieuwjaarsconcert. Samen met de slagwerkgroep
belooft dit weer een knallend optreden te worden.

Fanfare en Slagwerkgroep zijn al druk in de weer om u een
fantastisch programma voor te schotelen. Wat te denken van
nine to five, don't cry fore me argentina, happy new jear.

Onder andere deze 3 nummers zal de fanfare zangeres Josefine Wijnhoven begeleiden.

Ook de slagwerkgroep zal weer van zich laten horen en we kunnen u nu al verklappen
dat er weer enkele verrassende werken tussen zitten, zoals u van hun gewend bent.

Het nieuwjaarsconcert begint om 20.00 uur en wordt gehouden in
 "'t Gemeenschapshuus".

Vieringen maand Januari
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Omdat er erg veel kinderen de groepsavond van De Wilde Bende

bezoeken hebben we besloten om deze groep te splitsen.

Met ingang van 7 januari 2008 is de groepsverdeling als volgt:

Voor kinderen van groep 6 en 7 blijft de groepsavond hetzelfde:

dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Voor kinderen van groep 4 en 5 wordt de groepsavond verplaatst naar woensdagavond, van 18.15 uur tot

19.15 uur.

S��XPP���AA��S��XPP���AA��S��XPP���AA��S��XPP���AA��

Na de Kerstvakantie willen we de strippenkaart veranderen in een stempelkaart.

Er wordt een nieuwe kaart uitgegeven. Voor € 10,-- kan een stempelkaart aangeschaft worden die recht

geeft op het bijwonen van 12 keer een groepsavond. Na deze 12 keer moet dan weer een nieuwe kaart

aangeschaft worden. De stempelkaart is geldig tot het eind van het seizoen 2007-2008.

De eerstvolgende groepsavond na de Kerstvakantie (8, 9 en 10 januari 2008) worden deze kaarten, tijdens

de groepsavond, verkocht.

���S�VA�A��X����S�VA�A��X����S�VA�A��X����S�VA�A��X�

Van 24 december 2007 tot en met 4 januari 2008               worden er

geen groepsavonden gehouden voor de Wilde Bende en De Panters.

Leiding en vrijwilligers van de Stichting Jeugdhuis wensen iedereen

Prettige Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar.
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Datum: 10 januari. Tijd: 20.00 uur

Locatie: "Het natuurpalet" De I.V.N. ruimte in de school "DE Morgenster"nabij "De Weijer"

Verzorgd door: Wies en Peter Beersma.

De steenuil is de kleinste uil in de Benelux. Het is een klein gedrongen uiltje van ongeveer 21 tot 23 cm. De steenuil

heeft een platte kop met felle gele ogen, en heeft aan de bovenkant bruine veren met lichte vlekken. De steenuil heeft

het liefst een landschap met weilanden, knotwilgen, fruitbomen en oude schuurtjes. Bloemrijke weilanden zijn een

echt muizen- en regenwormparadijs, dus daar vindt hij veel voedsel. Knotwilgen, fruitbomen en schuurtjes hebben

dikwijls holletjes waarin de steenuil zijn jongen kan grootbrengen. Hagen en houtkanten zijn plaatsen waar hij zich

kan verschuilen. De steenuil is ook dikwijls overdag actief, en is te zien zitten op knotwilgen of weidepaaltjes, te

genieten van het zonnetje. De meeste mensen zien hem echter niet, omdat hij zo klein is. Als hij op een paaltje zit is

het net of dat gewoon wat langer is. Hij maakt wel veel lawaai. Van oktober tot februari kan je hem van ver horen

roepen, een soort “koewie”, gekef en een wat langer “joeeek”.

Steenuiltjes horen bij mensen. Door veranderingen in het landschap en rond onze eigen erven is het leefgebied van

de vogels in gevaar. De steenuil is op de lijst van kwetsbare vogels beland en moet hierdoor actief beschermd

worden.

Tijdens de lezing maakt u kennis  met de steenuil, haar jongen, haar leefwijze en leefomstandigheden, manier van

broeden en wat we kunnen doen om haar te beschermen.

Kosten: vrijwillige bijdrage

Opgave gewenst: Dorette van Loon 0478 636463, Mia de Ponti  0485 582112 of thmj.vanloon@hetnet.nl

Beste leden en andere belangstellenden,

Allereerst willen wij u natuurlijk het beste wensen voor het nieuwe jaar!
We hopen dat we ook dit jaar weer op uw aanwezigheid mogen rekenen.

Op maandag 7 januari vindt de jaarlijkse contactavond 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 keuzes maken vanuit een maatschappelijk bewuste levensstijl
centraal staat. 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.

Op woensdag 30 januari houden wij onze jaarvergadering. U ontvangt t.z.t. de
uitnodiging met agenda.
Aanvang 19.45 uur in het Gemeenschapshuus.

Inmiddels is ook het programma van de Rayonreis op 15 april bekend; de bus vertrekt
om 8.00 uur naar Dordrecht, waar u ontvangen wordt met koffie of thee met gebak.
Vervolgens een stads-wandeling o.l.v. een gids (is niet veel lopen) met aansluitend een
lunch en de middag heeft u vrij om naar eigen goeddunken te besteden.

De kosten zijn € 52.= p.p. en u kunt u aanmelden t/m 21 maart.

Graag tot ziens, Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

VoVm
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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

KAARTVERKOOP PRONKZITTINGEN

De kaartverkoop van de pronkzittingen is op zondag 6 januari van 10.30 uur tot 12.00 uur bij Math
Fransen. De zittingsavonden zijn voor iedereen vanaf de lagere school. De verkoop verloopt net
als vorig jaar per zitplaats, dus met Uw kaartje reserveert U een stoel.  U krijgt bij binnenkomst bij
Fransen 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 stoel nummers. Gekochte kaartjes worden niet
terug genomen. Per persoon worden maximaal 6 kaartjes verkocht dus wilt 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 behoudt het recht om als dit nodig is de stoelopstelling aan te
passen.

VRIENDELIJK VERZOEK
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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Op dinsdag 5 februari 2008 gaon

Roel Ebben & Maria Fleuren
zich ien d’n onecht verbiende.

Wej stelle ‘t op pries dé gullie daor bij bint um same mit ons (‘t bruudspoar) dit te viere en
dur unne gezellige en onvergètelijke

middag van te maoken.

Getuge zien : Roel Jakobs  en Marian van Bree

‘t Boerebruudspoar : Maria en Roel

Hoe loat en woar!

10.30uur Vanaf Math Fransen gôn we de bruid ophale in de st. Hubertusstraat .
11.11uur Maria Fleuren en Roel Ebben
                      worre ien d’n onecht verbonden in café “Spoorzicht” dûr amtenares Elly van An van d’n

elastieke.
dôrnao kunde het bruudspoar felicitiere.

13.30uur        boeremoes mit worst eten.
14.50uur        plekske vrej moaken vur ‘t kriemelbal
15.00uur        start kriemelbal
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OPGAVEFORMULIER VOOR DE OPTOCHT

De optocht wordt op zondag 3 februari gehouden in Vortum-Mullem, aanvang 12.00 uur.
Opstellen om 11.45 uur op de Heiweg in de richting van de spoorwegovergang.

De jury let op:
- thema (heeft het iets met carnaval, Vortum-Mullem of …. te maken)

- originaliteit
- opbouw, verzorging en afwerking
- presentatie

De prijsuitreiking is op 3 februari in ‘het Gemeenschapshuus’ tijdens het prijzenbal.
Het opgavenformulier inleveren vóór woensdag 30 januari 2008 bij:

- Marieke van Bree Pastoor Sweenstraat 8

opgavenstrook optocht Vortum-Mullem

NAAM:_____________________________________________

ADRES:_____________________________________________

VOORSTELLING:______________________________________

Kinderoptocht/Volwassenoptocht*
Enkeling/Paar/Groep/Wagen*
Muziek: ja/nee*
(* doorhalen wat niet van toepassing is)

Wij geven ons op voor de optocht in Vortum-Mullem en zijn bekend
met het reglement (zie plekbuukske) en dat meedoen gebeurt op eigen risico.

Handtekening deelnemer: Handtekening ouder van
minderjarige deelnemers:

____________________ _____________________
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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:

05-01 Fanfare St.Cornelius: Nieuwjaarsconcert
06-01 CV de Plekkers: kaartverkoop pronkzittingen
07-01 Dorpsraadvergadering
07-01 VoVm: contactavond
08-01 KBO: Computercursus
10-01 Lezing Steenuilen
13-01 Jeugdprinsenbal / jeugdpronkzitting
18-01 Pronkzitting
19-01 Pronkzitting
20-01 Jeugdprinsreceptie / jeugdbal
27-01 Receptie Prins der Plekkers
30-01 VoVm: Jaarvergadering
03 -02 carnavals zondag
05–02 Boerenbruiloft
11-02 Dorpsraadvergadering
03-03 Dorpsraadvergadering
07-04 Dorpsraadvergadering
15-04 VoVm: Rayonreis
19-05 Dorpsraadvergadering
16-06 Dorpsraadvergadering
07-07 Dorpsraadvergadering
01-09 Dorpsraadvergadering
06-10 Dorpsraadvergadering
03-11 Dorpsraadvergadering
01-12 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

Dinsdag 13.30 u 15.30 u KBO: Koersballen

Dinsdag 18.30 u 19.30 u Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr.6 en 7

Woensdag 13.30 u KBO: kaarten in ‘t Gemeenschapshuus

Woensdag 17.45 u 18.45 u KBO: yoga in ‘t Gemeenschapshuus

Woensdag 18.15 u 19.15 u Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr. 4 en 5

Donderdag 11.15 u 12.00 u 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.


