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Zondag  2 mrt. 10.00 uur m.m.v. kerkkoor
                              Piet Jansen jaargedachtenis.

Zondag    9 mrt. 10.00 uur  viering te Sambeek

Zondag  16 mrt. 10.00 uur m.m.v. kinderkoor.
                               Wilie en Sjef van Hout.
                               Drika van Hout  Bongers  jaargedachtenis.
                               Dries en Anny v.d. Bosch Verberk jaargedachtenis.
                                Piet v. Kempen en Josephina Stevens  v.w. verjaardag.
                                Overl. fam. Winkelmolen Ebben.
                                Thea Theunissen  maandgedachtenis
                                Tien Roelofs  maandgedachtenis.
                                Frank Roelofs  maandgedachtenis.
                                Ter herinnering aan Pieter en Tonnie Jakobs Rutten.
                                Overl. fam. Van Kempen Gerrits.
                                 Overl. fam. Ebben van Bree.

Woensdag 19 mrt.19.00 uur boeteviering in Vortum.
Donderdag 20 mrt.19.00 uur sambeek.
Vrijdag       21 mrt.19.00 uur goede vrijdag viering Vortum.
Zaterdag     22 mrt.20.00 uur  paaswake Sambeek.

Zondag  23 mrt. 10.00 uur  m.m.v.kerkkoor.
                                 Piet en Marie Versleijen v.d. Bosch
                                 Koos en Harrie v.d. Bosch
                                 Jo Derks  maandgedachtenis.
                                 Overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim.
                                 Piet Botden uit Canada v.w. sterfdag
                                 en voor Coba v.w. verjaardag.
                                 Frieda Zegers Koppes v.w. verjaardag.
                                 Overl. ouders Barten Hendricks.
                                 Jan Barten.

Maandag 24 mrt.10.00 uur   viering te Sambeek.
Zondag   30 mrt.10.00 uur   viering te Sambeek

Vieringen in april:   6 april.
                              19 april vormselviering.

Op zondag 16 maart wordt Gijs van Kempen, zoon van Pieter-Jan en Monique van
Kempen, door de doop in onze parochie opgenomen.

Voor informatie omtrent dopen kunt U kontakt opnemen met:
Hedwig Cremers 571664
Maria van Duren 576428.

Werkgroep Doop.

Vieringen maand maart
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Beste mensen, jongens en meisjes.

Wij willen ook dit jaar weer een palmpasenstok versieren met jullie en wel op maandag
10 maart vanaf 15.20 uur tot 16.15 uur in de gerfkamer. Als je mee wil doen breng dan
je eigen stok mee ( 1 mtr lang en ongeveer 30 cm breed). Doe even een briefje met je
naam bij mij in de bus voor 3 maart, Maria van Duren St. Hubertusstraat 4.

Palmpasen vieren we op zondag 16 maart om 10.00 uur m.m.v. het kinderkoortje.
Kom op tijd, om ongeveer 9.45 uur, dan krijg je een broodhaantje voor op jouw versierde
palmpasenstok. Waarna we samen de kerk binnengaan.

OPROEP-----------OPROEP-------------OPROEP
Wij (de werkgroep gezinsviering) zijn dringend op zoek naar mensen die ons willen
helpen met het organiseren van kindernevendiensten en gezinsvieringen.
Want het zou jammer zijn als er met palmpasen en kerst geen vieringen meer gehouden
kunnen worden, met en door kinderen!!!!!

Dus heeft er iemand interesse hiervoor, dan kun je contact opnemen met
Trudy Jacobs 0478-631766
Maria van Duren 0485-576428

Werkgroep Gezinsviering Vortum-Mullem.

Al reeds lange tijd blijkt dat in het centrum van Vortum-Mullem er een slechte ontvangst
is bij mobiel telefoneren via KPN.
Hiervan heeft de dorpsraad enkele meldingen gehad met de vraag om hulp.
Ons advies is om het vaste klachten meldingsnummer van de KPN te bellen. Vanaf een
vast toestel is dit nummer: 06-12001200, vanaf mobiel telefoneren is het
meldingsnummer: 1200

Een andere oplossing is om over te stappen naar een andere aanbieder.
Vodafone schijnt een beter bereik te hebben in centrum Vortum-Mullem.
Vanuit de dorpsraad hebben wij ook een officiële klacht bij de KPN neergelegd.

Werkgroep gezinsviering

Dorpsraad
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De jaarlijkse Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 7 maart 2008.
Het thema zal zijn: Wijsheid en inzicht.

De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie.
In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land.
Deze oproep is uitgegroeid tot een gebedsdag in ongeveer 170 landen.
Sinds 1929 wordt ook in Nederland hieraan deelgenomen.

De viering voor 7 maart 2008 is voorbereid door vrouwen uit Guyana.
Guyana ligt in het noordoosten van Zuid-Amerika.
Bijna de helft van de bevolking is protestant, een klein deel rooms-katholiek en een deel
belijdt het hindoeïsme en de islam. Veel aandacht is er voor preventieve
gezondheidszorg.
Guyana neemt ook deel aan Aids en HIV projecten.
Het Nederlands Comité heeft gekozen voor de volgend projecten:

1. Project van Eunice Belle in Pomeroon
Voorlichting over Aids en HIV aan jongeren van 15-24 jaar en hun ouders.

2. The Salvation Army Georgetown Feeding Programme
Het doel van dit Leger des Heils project is het verstrekken van maaltijden aan
kinderen, vrouwen en ouderen met een laag inkomen.

3. Ruimveldt Children’s Home (Surinaams Bijbelgenootschap)
Dit is het jeugdproject. Aids wezen en kinderen van ouders met aids worden
opgevangen en krijgen les in een klein schoolgebouwtje.

                                    Zie ook onze website: www.wereldgebedsdag.nl

   Wij nodigen U uit bij deze dienst in de kapel in Groeningen, aanvang 19.00 uur.
Na de dienst is er koffie en thee.
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Donderdag 6 maart is er weer de jaarlijkse bedevaart naar de Smakt.
Om 14.00uur is er een H.mis.
Gaarne opgeven voor Dinsdag 4 maart bij een van de bestuursleden.

Bestuur KBO. Tel. : 571827; 571958; 575055

Beste leden en andere belangstellenden,

Op woensdag 12 maart gaan wij weer een paas-/voorjaarscreatie maken. Heeft u zin
om gezellig mee te doen, laat het ons dan voor 3 maart weten.

Op woensdag 19 maart komt Cees van Leeuwen, fysiotherapeut en acupuncturist, een
lezing geven over de invloed van kleuren op de gezondheid.
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 aanmelden kan nog t/m 21 maart.

Graag tot ziens,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

GEZOCHT

Naschoolse opvang voor 2 kinderen, zoon van 6 en dochter van nu nog 3 met

ingang van mei. Opvang gewenst voor met name maandag- en dinsdagmiddag.

Incidenteel mogelijk ook op andere momenten. Opvang in onderling overleg of

via Gastouderbureau Boxmeer.

Indien interesse bel dan even Karin Siemes 0485.574827

Of mail k.siemes@kpnplanet.nl

K.B.O.

VoVm
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Na de zware voorbereiding op het nieuwjaarsconcert en diverse muzikale

ondersteuningen tijdens de kersttijd is het een rustige tijd voor de fanfare geweest.

Eurofestival.

Op zaterdag 15 maart zal ons jeugdorkest deelnemen aan het eurofestival in Maasbracht. Dit festival is er

een speciaal bedoeld voor jeugdkorpsen. Van 13.15 tot 13.45 zal het jeugdorkest een 3-tal muziekstukken

ten gehore brengen voor een jury die hier dan een beoordeling voor geven. Voor de muzikanten is dit

festival een hele uitdaging.

Uitwisselingsconcerten.

Op zondag 13 april en zaterdag 31 mei zal de fanfare en slagwerkgroep een 2-tal uitwisselingsconcert

geven. Met wie en waar deze worden gehouden is bij het ter perse gaan van deze editie nog niet bekend.

Solistenconcours.

Ook dit jaar organiseert fanfare St. Cornelius weer een solistenconcours voor al haar leden. Dit jaar wordt

het solistenconcours gehouden op zondag 20 april. De diverse muzikanten van de diverse niveaus zullen

laten horen aan een jury en aan het publiek wat ze muzikaal allemaal kunnen. En geloof ons, dat is heel wat.

Wat deze dag zo interessant maakt is dat alle niveaus gewoon door elkaar worden ingepland. Dat maakt het

luisteren leuk en afwisselend.

Rommelmarkt.

Op zondag 14 september wordt de rommelmarkt weer georganiseerd.

Benefietconcert.

Op zondag 21 september wil fanfare St. Cornelius, samen met de diverse verenigingen uit Vortum-Mullem,

een benefietconcert organiseren. De opbrengst voor dit benefietconcert zal ten goede komen voor Zuster

Ancilla, beter bekend als Riek Huybers, en een nog nader te bepalen goed doel uit Vortum-Mullem. Deze

dag zal als thema hebben: Afrika. Dit betekent dat alles wat wordt gepresenteerd, uitgebeeld, voorgesteld,

georganiseerd enz, enz. iets heeft te maken met afrika.

Onderstaande tekst komt uit een brief van Zuster Riek. Lees deze maar eens door en u zult zien dat het geld

va het benefietconcert goed wordt besteed.

Nieuws van fanfare St.Cornelius
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Introductie boekwinkeltje Boemerang

Vanaf 1 november 2007 worden door mij, Noud van Bree, namens
de fanfare, boeken geplaatst op internet door middel van
"Boekwinkeltjes.nl" te vergelijken met "Marktplaats.nl"  maar dan
uitsluitend voor boeken.
Het winkeltje dat door mij wordt beheerd is genaamd
"Boemerang".

Het is bekend dat de fanfare jaarlijks een rommelmarkt
organiseert waarvan ook de verkoop van boeken deel uitmaakt.
De wat betere boeken worden niet meer op de rommelmarkt
verkocht maar worden te koop aangeboden middels het winkeltje
Boemerang.

De opbrengst is uiteraard geheel voor fanfare St. Cornelius.

Omdat er via "Boekwinkeltjes.nl" heel veel dezelfde boeken worden aangeboden is het
niet altijd zinvol daar ook nog eens dezelfde boeken van de fanfare aan te bieden.
Daarom heb ik deze boeken opgenomen in een excel-bestand met de opmerking "niet
geplaatst". Ook is in het bestand de prijs van het boek vermeld.
De boeken kunnen bij mij worden besteld onder vermelding van doosnummer, titel en
naam van de auteur (e-mail: vanbree@zonnet.nl); (tel.0478-631872).
De boeken die in het excel-bestand zijn geplaatst en waarbij geen opmerking is gemaakt
kunnen uiteraard ook bij mij worden besteld.
Het is ook geen probleem het boek te bestellen door middel van de site
"boekwinkeltjes.nl" via het winkeltje "boemerang".
De werking van de site spreekt voor zich.

De Boekwinkel van Fanfare St. Cornelius is te vinden via www.vortum-mullem.info of
rechtstreeks op www.fanfarevortum.nl

Inschrijven kinderen basisschool Sint Anna

Kinderen die 4 jaar worden mogen in Nederland naar de basisschool.

Op donderdag 13 maart kunnen de ouders de kinderen inschrijven die voor
1 oktober 2009 vier jaar worden en onze school willen gaan bezoeken.

Van half 4 tot half 5 kunt u rustig binnen lopen. Dit kunt u doen  met of zonder
uw kind.

Als u van tevoren de informatie over en het inschrijfformulier voor onze school wilt
hebben kunt u dit op de peuterspeelzaal of op school ophalen.

Tot ziens op onze school
Margriet Verheijen  (directeur)
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EN DE OVERIGE CONSUMPTIE’S OOK

MUV VAN STERKE DRANKJES.

’N PRUVENEMENT IN VORTUM-MULLEM???

OP VRIJDAG 28 MAART ORGANISEERT STICHTING “’T GEMEENSCHAPSHUUS” ’N WAAR

PRUVENEMENT. DIT HOUDT IN DAT DE INWONERS VAN VORTUM-MULLEM HET NIEUWE BIER

VOOR “’T GEMEENSCHAPSHUUS” GAAN KIEZEN. DE KEUZE KAN WORDEN GEMAAKT UIT DRIE

SOORTEN BIER.

SPECIAAL VOOR DEZE AVOND IS DE CONSUMPTIEPRIJS €1,00.

ONDER HET GENOT VAN EEN VROLIJK MUZIEKJE EN EEN HAPJE WORDT U DUS EEN GEZELLIGE

AVOND GEGARANDEERD.

DEZE AVOND BEGINT OM 20.30 UUR.

DUS TOT 28 MAART IN “’T GEMEENSCHAPSHUUS”
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De bloedprikservice van het Maasziekenhuis prikt bloed op verschillende locaties in de regio. Zo kunnen

mensen dicht bij huis bloed laten prikken. Voor sommige van deze locaties zijn de priktijden gewijzigd. In

bijgaand schema staan de nieuwe priktijden en locaties.

Meer informatie over het maasziekenhuis kunt u op de site www.maasziekenhuispantein.nl vinden.

Met vriendelijke groet,

Ria Peters

Bureau Communicatie Pantein

0485-567 833

Plaats Dag Tijd Adres

Boxmeer
ma t/m vr 8.00 - 16.30

Maasziekenhuis Loerangelsestraat 1

Cuijk ma t/m vr 8.45 - 10.45 Maartenshof

Deken van den Ackerhof 29

Beers donderdag 8.00 - 8.20 't Trefpunt

Burg. van de Braakplein 2

Bergen ma t/m vr 8.00 – 8.45 Den Asseldonk

Jeroen Boschstraat 34

Haps ma t/m vr 8.00 - 8.20 Mariagaarde

Irenestraat 11a

Mill ma t/m vr 8.00 - 8.45 Marienweerd

Oranjeboomstraat 9

Landhorst donderdag 10.15 – 10.40 De Kievit

Kievitshof 11

Langenboom woensdag 8.00 – 8.20 't Klôster

Dominicanenstraat 47

Oeffelt dinsdag 10.15 - 10.40 De Passage

De Passage 13

Oploo dinsdag 8.45 - 9.10 't Kroondomein

Rondsel 13

Overloon dinsdag en

vrijdag

8.00 – 8.20 Huize Loon

Engelseweg 2

Rijkevoort dinsdag 9.35 – 9.50 De Korenbloem

Pleinstraat 29

Siebengewald dinsdag 9.15 – 9.30 De blokhut

Gaesdoncksestraat 2a

St. Anthonis ma t/m vr 10.15 - 10.40 't Hoogveld

Paulusstraat 1

St. Hubert donderdag 8.50 – 9.10 De Jachthoorn

Wethouder Lemmensstr. 13

Vierlingsbeek vrijdag 8.45 - 9.10 Merlet

Spoorstraat 27

Wanroij ma t/m vr 9.30 - 9.50 De Lookant

Zichtstraat 1

Wilbertoord donderdag 9.30 – 9.50 De Wilg

Weth. Lindersstraat 11

Bloedprikservice
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H
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 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:

27-02 19.45 VoVm: informatiebijeenkomst
03-03 Opgeven voor palmpasenstok versieren
03-03 Dorpsraadvergadering
03-03 VoVm: opgeven voorj.creatie maken
04-03 KBO: opgeven bedevaart Smakt
06-03 KBO: Bedevaart naar Smakt
07-03 19.00 Wereldgebedsdag in Groeningen
07-03 Rouwe start: Disco en activiteiten
10-03 15.20 Palmpasenstok versieren in gerfkamer
12-03 VoVm: Paas/voorjaarscreatie maken
13-03 15.30 Inschrijven basisschool St.Anna
15-03 13.15 Jeugdorkest naar eurofesival
16-03 10.00 Palmpasenviering
17-03 Vastenactie
19-03 19.45 VoVm: lezing over kleuren/gezondheid
21-03 VoVm: opgave rayonreis
21-03 Rouwe start: Dropping
28-03 20.30 Pruvement in het Gemeenschapshuus
04-04 Rouwe start: Disco en activiteiten
07-04 Dorpsraadvergadering
13-04 Fanfare St.Cornelius: uitwisselingsconcert
15-04 VoVm: Rayonreis
18-04 Rouwe start: Filmavond
20-04 Fanfare St.Cornelius: Solistenconcours
02-05 Rouwe start: Disco en activiteiten
16-05 Rouwe start: Zwemmen
19-05 Dorpsraadvergadering
30-05 Rouwe start: Disco en activiteiten
31-05 Fanfare St.Cornelius: uitwisselingsconcert
13-06 Rouwe start: Boerengolf
16-06 Dorpsraadvergadering
27-06 Rouwe start: Disco en activiteiten
07-07 Dorpsraadvergadering
01-09 Dorpsraadvergadering
14-09 Fanfare St.Cornelius: Rommelmarkt
21-09 Fanfare St.Cornelius: Benefietconcert
06-10 Dorpsraadvergadering
03-11 Dorpsraadvergadering
01-12 Dorpsraadvergadering

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.


