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Zondag    4 mei. 10.00 uur  m.m.v. vomuzi.
                                  Piet van Kempen en

Josephina Stevens v.w. verjaardag.
                                  Riek en Cor de Haas.
                                  Jo de haas.
                                 Marga de Haas.
                                 Bertus Jacobs.
                                 Frieda Zegers Koppes  v.w. sterfdag.
                                 Jac. v. Bree

Zondag    11 mei. 10.00 uur 1e  communie
                                   Thea Theunissen  Maandgedachtenis.
                                   Bert Cremers.
                                   Loes en Sil Baltussen.

Maandag 12 mei      viering te Sambeek.

Zondag  18 mei.     10.00 uur  m.m.v. kerkkoor.
                                    Wilie en Sjef van Hout.
                                    Zr. Hendrina de Jong.
                                   Oud pastoor v.d. Munckhof jaargedachtenis.
                                    Jo Derks  maandgedachtenis.
                                    Tien Roelofs  maandgedachtenis.
                                    Frank Roelofs  maandgedachtenis.
                                    Overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim.
                                    Theodorus Hendriks en

Johanna Willems  jaargedachtenis.
                                    Sjaak Engels en overl. Fam.
                                    Piet Jansen  namens de buurt.

Zondag  31 mei.          Viering te Sambeek.

Vieringen in juni:         1 juni.
                                    15 juni.
                                    29 juni.

Op 16 maart werd door de doop in onze parochie opgenomen:

Gijs van Kempen, zoon van Pieter-Jan en Monique van Kempen.
Ouders en verdere familie: Proficiat.

Op 18 mei is er weer de mogelijkheid om Uw zoon of dochter te laten dopen.

Voor verdere informatie: Hedwig Cremers 571664 Maria van Duren 576428.

Werkgroep Doop
Hedwig Cremers
Maria van Duren.

Vieringen maand mei
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Foto: Iet Cremers en Toon Janssen, Sjaak Aveskamp  van Zorggroep

Noord & Midden Limburg, Theo Mennen en Frank Lamme beide van

Pantein V&V  samen in de geitenwei van de Zorgboerderij in Overloon.

         E-mail adres:   hefimako@home.nl

Groot Assortiment
Perk / Kuip en Terras planten

ook Potgrond

Dagelijks geopend
Van 26 April tot en met 24 Mei

Zorgboerderij Samen te Overloon in de

startblokken.

Op vrijdag 18 april heeft Zorgboerderij Samen een

samenwerkingsverband met de twee partijen, Zorggroep

Noord & Midden Limburg en Pantein V&V, ondertekend.

Deze samenwerking maakt het mogelijk voor cliënten van

deze zorginstellingen te kiezen voor dagbesteding op

Zorgboerderij Samen.

Iet Cremers en Toon Janssen kijken er naar uit, de

opening van ‘Zorgboerderij Samen’ die begin mei

zal plaatsvinden. Samen hebben ze hard gewerkt

om hun droom te verwezenlijken: een zorgboerderij bestemd voor structuur behoevende, mensen met NAH

(Niet Aangeboren Hersenletsel) en ouderen.

Het samenwerkingsverband met Zorggroep Noord & Midden Limburg en Pantein V&V zet Zorgboerderij

Samen in de startblokken. Naast cliënten van zorginstellingen kunnen ook mensen met een PGB (Persoons

Gebonden Budget) terecht op de zorgboerderij.

De activiteiten en werkzaamheden op de Zorgboerderij in Overloon staan in het teken van de sfeer van het

boerenleven in een rustige en ruimtelijke omgeving. Structuur, kleinschaligheid en persoonlijke aandacht

staan hierin voorop. Kleine dingen zoals een schouderklopje, kunnen veel baat hebben voor deelnemers.

Zorgboerderij Samen biedt naast structuur behoevende, mensen met NAH en ouderen ook voor

mantelzorgers de mogelijkheid om even op adem te komen.

Voor meer informatie: www.zorgboerderijsamen.nl
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DE ONTMOETING.

Op 8 januari 2008 heeft het ontmoetingscentrum voor dementerenden en hun
mantelzorgers haar deuren geopend. Het ontmoetingscentrum stelt mensen, die nog
thuis wonen, in de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en biedt tevens een
dagbesteding. Dankzij deze ondersteuning en structurering, kunnen dementerenden
langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast is het ontmoetingscentrum er ook voor
mantelzorgers. Het besef dat een dierbare als gevolg van dementie niet meer zoals
voorheen kan functioneren, is vaak moeilijk te verwerken. Ook hierbij biedt het
ontmoetingscentrum ondersteuning. Het ontmoetingscentrum voor dementerenden en
mantelzorgers is een initiatief van de Radius, Pantein, Steunpunt Mantelzorg en afdeling
Land van Cuijk van Alzheimerstichting Nederland en is bestemd voor inwoners van het
Land van Cuijk en de kop van Noord Limburg.

Dagbesteding voor dementerenden

Het ontmoetingscentrum is gevestigd in steunpunt ‘De Weijerdonck’, Weijerstraat 6 in
Boxmeer. De dagbesteding is iedere dinsdag en donderdag geopend. Er worden groeps-
en individuele activiteiten aangeboden, op het gebied van beweging, ontspanning,
educatie en creativiteit. De activiteiten worden aangepast aan de mogelijkheden en
interesses van de cliënten. De mantelzorger is altijd welkom bij deze activiteiten.
Dagbesteding biedt ook de dementerenden ondersteuning bij de verwerking van de
ziekte en contact met lotgenoten.

Ook aandacht voor de mantelzorger

Het ontmoetingscentrum is er ook voor de mantelzorger. Deze kan voor praktische
ondersteuning bij het regelen van de zorg thuis elke dinsdag op het inloopspreekuur
terecht van 10.00 - 11.00 uur. Naast praktische ondersteuning krijgt de mantelzorger
ook hulp bij het (beter) leren omgaan met dementie. Er zijn in het ontmoetingscentrum
regelmatig informatieve bijeenkomsten en er is gelegenheid om samen met lotgenoten
ervaringen uit te wisselen en elkaar emotioneel te ondersteunen. Mantelzorgers kunnen
ook individuele ondersteuning en begeleiding krijgen. Het ontmoetingscentrum is ook
toegankelijk voor mantelzorgers, waarvan de dierbare niet de dagbesteding bezoekt.
Elke dinsdag van 13.30 -16.30 uur is er voor de mantelzorgers en de dementerenden
een ontmoetingscafé in de Ontmoeting.
Data van informatiebijeenkomsten worden via de regionale weekbladen bekend gemaakt.

Aanmelding dagbesteding of info
Op afspraak kunt u vrijblijvend en kosteloos een dag(deel) deelnemen aan de
dagbesteding, om te bekijken of het u bevalt.
Voor meer informatie of aanmelding, kunt u contact opnemen met Karin Cornelissen,
coördinator van het ontmoetingscentrum. Zij is op werkdagen, behalve woensdag, van
9.00 tot 15.00 uur bereikbaar op tel. 0485 – 58 20 00.

Voor het structureel bezoeken van de dagbesteding is een indicatie van het Centrum
Indicatiestelling Zorg nodig. De coördinator kan u helpen met de aanvraag. Indien u een
indicatie heeft, zijn er geen kosten aan de dagbesteding verbonden. Indien u niet over
vervoer beschikt, kunnen wij u hierbij helpen.
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16 mei kienen in het gemeenschapshuus aanvang 2 uur

10 oktober De dag van ouderen

13 november organiseert de kbo i. s. m. firma de Boer een voorlichtingsmiddag.
Met als thema Gezond oud worden . Deze middag is ook voor niet leden.

19 december is de kerst viering.

Bestuur KBO

Beste dames,

Voor de maand mei hebben we het volgende op het programma staan:

- woensdag 14 mei komt BVG met hun kookprogramma. Tijdens deze presentatie
komen allerlei producten in en rond de keuken aan de orde.
Als afsluiting wordt (vrijblijvend) een informatietas met brochures en

probeerverpakkingen aangeboden, tegen een symbolisch bedrag ad € 1,-.

Aanvang 19.45 uur in het Gemeenschapshuus.

- woensdag 28 mei willen we nog een avondje samen creatief bezig zijn. Heeft u zin om
mee te doen, geef dit dan voor 22 mei aan ons door.

Graag tot ziens,
Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem

De opbrengst van de vastenakte bedraagt € 615,18.

Hiervoor onze hartelijke dank, ook voor de collectanten,
zonder hun steun was dit bedrag niet gehaald.

Kerkbestuur,
H.Cornelius.

K.B.O.

VoVm

Parochie H.Cornelius Vortum-Mullem.
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Solistenconcours 2008

Afgelopen zondag 20 april, was het weer solistenconcours voor alle
muzikanten van Vortum-Mullem.
Traditiegetrouw werd deze dag om half twaalf geopend door
Herman van Bree, de voorzitter van Fanfare St.Cornelius.
Ook dit jaar was gekozen voor een afwisselend programma verdeeld
over drie blokken.
Alle deelnemers hadden zich goed voorbereid en dat was te horen!

Het grote aantal aanwezige publiek werd beloond met een afwisselend muzikale dag. De
presentatie lag in handen van Maria Ebben en Lisette Martens.
De pianist die al 2 zaterdagen met de solisten geoefend had, begeleidde de muzikanten
goed door de solo heen.
De juryleden Stefan Moors en Betty Bartels kregen een zware klus voor de kiezen
geschoven.
Uiteindelijk zijn alle muzikanten winnaars geworden.
Maar traditiegetrouw werd er voor elke afdeling een beker uitgereikt voor het hoogst
aantal punten in die afdeling.
Deze bekers waren voor: 1e jaar blokfluit: Luuk v.d. Krabben

2e jaar blokfluit: Lisa Ebben
5e afdeling: Sjeela Janssen
4e afdeling: Daphne Hermens
3e afdeling: Anne Martens
2e afdeling: Tanya v.Duren en Joyce Jakobs
1e afdeling: Marjan Jakobs

De wisseltrofee ging naar Anne Martens toe. Zij had het hoogst aantal punten van de
hele dag.

Het was een hele leuke dag, en de commissie kan tevreden terug kijken op een zeer
geslaagd solistenconcours.

Namens de solistenconcourscommissie,
Marjan Jakobs

Verenigingen:  Vortum-Mullem.info

www.fanfarevortum.nl

                         www.vcavance.nl

                          www.hofkapeltumult.nl

                         www.volglasvooruit.tk

          www.vezos.nl

www.jeugdhuisvortum.tk

  www.degoeiekant.tk
www.onivortum.nl

www.BGB2006.com
www.vovm.echost.nl

Prive: www.denieuwevrienden.nl

www.vortumsekarpersite.nl

                             www.kimberly-sax.nl

  Members.home.nl/tecs.

Kent U nog andere site’s van verenigingen of inwoners van Vortum-

Mullem, geef deze dan door aan de redaktie van

dorpsbladvortum@home.nl
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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:

26/27-04 Toneel in het Gemeenschapshuus
30-04 09.45 Koninginnedag
02-05 Rouwe start: Disco en activiteiten
14-05 19.45 VoVm: Kookprogramma
16-05 Rouwe start: Zwemmen
16-05 KBO: Kienen
18-05 Doopzondag
19-05 Dorpsraadvergadering
28-05 VoVm: Creatieve avond
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
10-10 KBO: Dag van ouderen
03-11 Dorpsraadvergadering
13-11 KBO: Voorlichtingsmiddag
01-12 Dorpsraadvergadering
19-12 KBO: Kerstviering

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.


