
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.

       Februari  2008

Jaargang 20
Nummer 9

Jaargang 20
Nummer 9

Jaargang  26

Nummer  02

Vieringen maand Februari ...............................................................................   2

Uitnodiging informatieavond ..........................................................................   2

KBO .................................................................................................................   3

VoVm ..............................................................................................................   3

Sneeuwbal ........................................................................................................   3

Wonen Vierlingsbeek ......................................................................................   4

Agenda achterop ..............................................................................................   5



2

Zondag   3 febr.         10.00 uur        m.m.v. kerkkoor

                                    Voor alle leden en overleden leden van c.v. “de plekkers”

                                    Henricus Bouwmans v.w. sterfdag

                                    Jo Derks namens de bond van ouderen.

                                    Bert Cremers.

                                    Harrie en Nico Fransen.

Woensdag 6 febr.        19.00 uur  aswijding in Sambeek.

Zondag    10 febr.       10.00 uur   viering Sambeek.

Zondag   17 febr.        10,00 uur  m.m.v. vomuzi

                                     Wilie en Sjef van Hout

                                     Gerrit v. Kempen en Lies de Groot v.w. verjaardag.

                                     Thea Theunissen  maandgedachtenis

                                     Jo Derks  maandgedachtenis.

                                     Tien Roelofs  maandgedachtenis.

                                     Frank Roelofs  maandgedachtenis

                                     Guus Arts  vanwege verjaardag.

                                     Overl fam. Jansen Hendriks en zoon Wim.

                                     Piet Broeder en Antonia Jacobs  jaargedachtenis.

Zondag    24 febr.        10.00 uur woord en communie dienst  Vortum.

Zondag    24 febr.        10.00 uur  viering Sambeek.

Vieringen in maart:  2-16-23 maart

19 mrt. 19.00 uur  Boeteviering in Vortum.

21 mrt. 19.00 uur  goede vrijdag viering.

19 april 19.00 uur vormselviering

11 mei   10.00 uur 1
ste
 communieviering

Het aantal pastores in Nederland is in de laatste jaren sterk verminderd. Deze trend zal
zich in de komende jaren helaas voortzetten. Ook in onze omgeving doet zich de vraag
voor "Hoe ziet onze parochie er in de toekomst uit? Welke mogelijkheden tot
samenwerking zijn er bijvoorbeeld denkbaar tussen Boxmeer, Sambeek en Vortum-
Mullem?". Graag nodigen de drie parochiebesturen u uit voor een informatieve
bijeenkomst op maandag 11 februari om 20:00 uur in de zijbeuk van de Basiliek.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de kans om zelf met mede-parochianen hierover in
gesprek te gaan.

Wij hopen velen van u die avond te mogen begroeten!

Parochiebesturen Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem

Vieringen maand Februari

Uitnodiging informatieavond maandag 11 februari
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Vrijdag 15 februari om 1400 uur kienen in het Gemeenschapshuus.

U bent van harte welkom.

Het bestuur KBO.

Beste leden en andere belangstellenden,

Op woensdag 27 februari hebben wij een informatiebijeenkomst door Remedica met als
titel “Een gezonde tweede jeugd”.
De onderwerpen die op deze avond centraal staan zijn: zorg en welzijn (denk aan de
nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning WMO), voeding, gezondheid en persoonlijke
verzorging.
Als afsluiting wordt vrijblijvend een informatietas met brochures en evt.

proefverpakkingen aangeboden tegen een symbolisch bedrag van € 1,-..

Aanvang 19.45 uur in het Gemeenschapshuus.

U kunt u ook nog steeds aanmelden voor deelname aan de Rayonreis op 15 april naar

Dordrecht. De kosten zijn € 52.= p.p. en aanmelding kan nog t/m 21 maart.

Graag tot ziens,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

 “SNEEUWBAL”

  “Kerstpakkettenaktie”  Boxmeer en kerkdorpen

bedankt voor uw gift in 2007

Samen met de gulle gave van velen van u is de kerstpakketten actie 2007 van de

“SNEEUWBAL” weer zeer geslaagd

Meer dan 250 pakketten vonden hun weg naar diegenen voor wie ze bedoeld waren.

Wij bedanken u en hopen dat u ons bij de volgende actie weer wilt steunen.

Met vriendelijke groet,

de leden van de werkgroep.

KBO

VoVm
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Al vanaf 1970 is de “Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek” als sociale verhuurder werkzaam in
Vierlingsbeek, Overloon, Maashees, Holthees, Groeningen en Vortum-Mullem. In ruim 35 jaar
heeft deze Stichting zorg gedragen voor de sociale woningbouw.
In al die jaren is het bedrijf van een woningcorporatie sterk veranderd: van een organisatie die
feitelijk niet meer was dan een uitvoerder van overheidsbeleid met de daarbij behorende
subsidies, is een woningcorporatie geworden tot een maatschappelijke onderneming waarop
bedrijfseconomische principes van toepassing zijn.

Bij de Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek vond men de naam niet meer passen bij de
moderne taken van het bedrijf. De woningstichting voelt zich, naast het bouwen, onderhouden en
verhuren, verantwoordelijk voor steeds meer zaken die met het wonen te maken hebben: de zorg
voor de leefomgeving en de woonwensen van de bewoners behoren ook tot het aandachtsgebied.
Ook over die onderwerpen is de woningstichting steeds meer gesprekspartner voor de gemeente.

Tijd dus om de naam te veranderen, met daarbij een nieuw logo en een nieuwe website.

Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek

gaat vanaf 1 januari 2008 verder als

Wonen Vierlingsbeek.

In het nieuwe logo komt tot uitdrukking dat de moderne woningcorporatie niet meer alleen een
verhuurder van woningen is, maar zich ook verantwoordelijk voelt voor andere aspecten die met
het wonen te maken hebben, zoals wooncomfort en leefomgeving.
In het naamlogo “Wonen Vierlingsbeek” is het woord Wonen uitgevoerd in een zakelijke strakke
blauwe letter, die staat voor de traditionele taak van het bouwen en verhuren van huizen. Het
woord “Vierlingsbeek” daarentegen is in een zachtgroen, speels lettertype vormgegeven dat staat
voor wooncomfort en prettige leefomgeving.

Met de nieuwe naam is de Vierlingsbeekse woningcorporatie weer bij de tijd.
Bovendien draagt de verandering van naam, huisstijl en website bij aan het meer zichtbaar en
herkenbaar maken van de organisatie. De komende maanden zal daarom ook de entree van het
kantoor aan de Grotestraat beter zichtbaar worden gemaakt.

De nieuwe website van Wonen Vierlingsbeek is bereikbaar onder www.wonenvierlingsbeek.nl  en
voor informatie kan gemaild worden naar info@wonenvierlingsbeek.nl

Natuurlijk doet de nieuwe naam niets af aan de servicegerichtheid van onze medewerkers. Zij
staan van maandag tot en met vrijdag elke morgen voor u klaar om al uw vragen over huren,
onderhoud aan uw huurwoning of over het inschrijven als woningzoekende in een persoonlijk
gesprek te beantwoorden op het kantoor aan de Grotestraat 90 in Vierlingsbeek.
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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:

27-01 Receptie Prins der Plekkers
30-01 VoVm: Jaarvergadering
03 -02 carnavals zondag
05–02 Boerenbruiloft
11-02 Dorpsraadvergadering
11-02 20.00 Bijeenkomst mede parochianen
15-02 KBO: Kienen
27-02 19.45 VoVm: Informatiebijeenkomst
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

Dinsdag 20.30 u 22.00 u Repetitie slagwerkgroep

Woensdag 13.30 u KBO: kaarten in ‘t Gemeenschapshuus

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

Woensdag 18.30 u 19.30 u Stichting jeugdhuis: De wilde bende gr. 4 en 5

Donderdag 18.15 u 19.15 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.


