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Zondag   6 april 10.00 uur     m.m.v. VOMUZI.

                                     Thea Theunissen  maandgedachtenis.

                                     Jo Deenen v.w. verjaardag.

                                     Gerrie Deenen v. Kempen.

                                     Overl. fam Jansen Hendriks en zoon Wim.

                                     Hans Brienen  jaargedachtenis.

Zondag  13 april          viering te Sambeek.

Zaterdag 19 april 19.00 uur     Vormselviering.

                                    Wilie en Sjef van Hout

Jo Derks   maandgedachtenis.

                                    Tien Roelofs  maandgedachtenis.

                                     Frank Roelofs   maandgedachtenis.

Zondag  27 april        viering te Sambeek.

Vieringen in mei: 4 mei.

                           11 mei: 1
ste
 communie.

                           12 mei: viering te Sambeek.

                           18 mei.

                           25 mei: viering te Sambeek.

Vieringen maand April
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OPROEP
Beste inwoners van Vortum-Mullem,

Dit jaar viert Avance (voorheen Advendo en VoVersa) haar 10 jarig bestaan. Tevens is
het 50 jaar geleden dat Advendo werd opgericht en 40 jaar geleden dat VoVerSa werd
opgericht.
Dit is dan ook de aanleiding om dit jaar een reünie te organiseren voor leden- en oud-
leden van Advendo, VoVerSa en Avance.
Omdat natuurlijk veel oud-leden in de loop der jaren zijn verhuisd hebben we jullie hulp
nodig.
Wij zijn op zoek naar oud-leden in de periode van 1958 tot en met heden inclusief
actuele adresgegevens. Vandaar het verzoek wanneer je oud-leden van deze verenigingen
in je familie, vrienden- en/of kennissenkring hebt hen te verzoeken hun adresgegevens
door te geven. Natuurlijk geldt dit verzoek ook voor jezelf.
Het kan per e-mail (feest@vcavance.nl) of schriftelijk.
Schriftelijke informatie kun je in de bus stoppen bij een van de volgende personen:
Henk Broeren, Sint Hubertusstraat 9
Jan Brienen, Provincialeweg 11

Alvast bedankt voor jullie hulp.

Namens VC Avance
Peter Leenders
Erik Ronnes

Beste leden en andere belangstellenden,

Op woensdag 9 april  brengen we een bezoek aan “’t Museumke van Brabantse
Klederdrachten” in Handel. We vertrekken om 13.00 uur vanaf het kerkplein.
Lijkt het u leuk om mee te gaan, dan even doorgeven bij een van de bestuursleden,
tevens doorgeven of u eventueel kunt rijden.

Op dinsdag 15 april gaat de rayonreis naar Dordrecht.

Ook dit jaar geeft het Zoo Parc te Overloon weer de mogelijkheid voor verenigingen om

entreekaarten te bestellen voor € 6,50 per stuk (normale prijs € 15,50). De kaarten

kunnen gebruikt worden door volwassenen, kinderen en 65-plussers en zijn onbeperkt
geldig.
U kunt kaarten bestellen bij onze penningmeester tot 28 mei 2008.

Graag tot ziens,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

VoVm
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Hallo Jongens, Meiden en Ouders.

Zoals jullie raden komt het Jeugdkamp er alweer bijna aan.

We willen dus vragen wie er weer zin in heeft om mee te gaan.

Het Kamp zal dit jaar in de 2e week van de vakantie plaats vinden.

14 Juli en 15 Juli voor groep 1, 2 en 3

15 Juli tot en met 18 Juli voor groep 4 t/m 8

Dit jaar gaan we naar blokhut “de Brugsche Berg” van de scouting uit Mill

Voor iedereen die wil weten hoe het eruit ziet kijk op: www.scoutingmill.nl

Opgeven kan je door het strookje voor 7 April in te leveren bij:
Saskia Broeder, st Hubertusstraat 1 Vortum-Mullem

De kosten van het jeugdkamp zijn dit jaar:

Voor de kinderen van groep 1, 2 en 3: €12.50

Voor de kinderen van groep 4 t/m 8: €25.00

Let op deze kosten kunnen nog veranderen naar aanleiding van de hoeveelheid aanmeldingen die

binnen komen.

Verdere informatie over het Kamp zullen jullie zo spoedig mogelijk ontvangen.

Met vriendelijke groet: de leiding van het Kamp.

                                                                               
Dit strookje afknippen en inleveren aub

Naam:…………………………………………………………………………….Groep:……………………

Adres:…………………………………………………………..Telefoonnummer:……………………

Gaat mee op Jeugdkamp!!!
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CONCERT FANFARE ST. CORNELIUS.

Op zondag 13 april zal fanfare St. Cornelius een concert verzorgen in Venray. Dit concert
is samen met een nog nader te bepalen zustervereniging en is bedoeld als voorbereiding
voor het peeltoernooi. Om muziek te maken in verschillende zalen is gekozen voor
Venray. Dit concert begint om 11 uur.

BEGELEIDING VORMELINGEN.

Op zaterdag 19 april zal het jeugdorkest de Vormelingen muzikaal begeleiden. Enkele
leuke nummers zullen de mis weer tot een nog groter feest maken als dat die al is
tijdens het vormsel.

SOLISTENCONCOURS

Op zondag 20 april is weer het jaarlijks solistenconcours voor alle leerlingen en leden
van fanfare St. Cornelius. Van 11 tot 17 uur zullen de muzikale klanken van
verschillende niveau's weer in "t Gemeenschapshuus" gaan klinken. Alle uitvoeringen
worden door een deskundige jury beoordeeld. Voor de winnaars van de diverse divisies
zijn er weer de bekende bekers te winnen. Diegene die het hoogst aantal punten bij
elkaar weet te muciseren wint de wisseltrofee.

JEUGDORKEST.

Op zaterdag 15 maart heeft het jeugdorkest deelgenomen aan het eurofestival te
maasbracht. Nadat we met z'n met de bus waren gearriveerd moest er, voordat er
opgetreden werd, worden ingespeeld. Tijdens het optreden werden 2 muziekwerken
beoordeeld. Dit waren free world fantasy en Grease. De jury beoordeelde deze werken
met ruim voldoende. Als klap op de vuurpijl werd op het eind van de dag bekend
gemaakt dat het jeugdorkest "het meest veelbelovend orkest" van die dag was.
Jeugdorkest fanfare St. Cornelius: van harte gefeliciteerd met de prestatie.

Fanfare St.Cornelius
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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 21.00 UUR.

DUS TOT 28 MAART IN “’T GEMEENSCHAPSHUUS”
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Beste toneelliefhebbers,

Op 26 en 27 april is het weer zover, dan gaat de Toneelvereniging van Vortum-

Mullem weer een prachtig toneelstuk laten zien.

                   “Een gast teveel”

De dolkomische verwikkelingen spelen zich af in het

gezellige hotel “De Zeven Kabouters”. Commissaris Vredenhof - de vrouwelijke

politie commissaris die slechts kan denken als ze eet - wordt geconfronteerd

met de moord op een nogal irritante journalist. De journalist wilde een

vernietigend stukje over dit hotel in de krant zetten. Maar er lijken nog meer

mensen garen te spinnen bij de dood van deze journalist.  Mevrouw Uvermans?

De journalist deed nogal gemeen tegen Duffy. Juffrouw Tilly; ontslag dreigde

tenslotte? Meneer Sjors; dol op detectives en hij kan ze goed nadoen?

Commissaris Vredenhof eet en denkt en eet en denkt ... en de oplossing is

eigenlijk zo simpel.                                                        We beloven u een

spannende en dolkomische avond.

Binnenkort komen de leden met kaartjes á 6 euro bij u aan de deur. Mocht u ons

gemist hebben dan kunt u bellen met tel. 0485-574587.

We hopen u te mogen begroeten op één van deze avonden en natuurlijk is het

eerste kopje koffie/thee  gratis.

Aanvang 20.00 uur in “ ’t Gemeenschapshuus”.

Toneelvereniging Vortum-Mullem
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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:

28-03 21.00 Pruvement in het Gemeenschapshuus
04-04 Rouwe start: Disco en activiteiten
07-04 Dorpsraadvergadering
09-04 13.00 Vovm: t. museumke
13-04 Fanfare St.Cornelius: uitwisselingsconcert
in Venray
15-04 VoVm: Rayonreis
18-04 Rouwe start: Filmavond
20-04 Fanfare St.Cornelius: Solistenconcours
26/27-04 Toneel in het Gemeenschapshuus
30-04 09.45 Koninginnedag
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
14/15-07 Kamp voor groep 1,2,3
15t/m18-07 Kamp voor 4 t/m 8
01-09 Dorpsraadvergadering
14-09 Fanfare St.Cornelius: Rommelmarkt
21-09 Fanfare St.Cornelius: Benefietconcert
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.


