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Zondag  1 juni.          10.00 uur  m.m.v. kerkkoor.
                                                          Mien Broeder Stevens.

Zondag  8 juni.   10.00 uur  viering te Sambeek.

Zondag 15 juni 10.00 uur   m.m.v. vomuzi.
                         Wilie en Sjef van Hout
                                                          Thea Theunissen 1e jaargedachtenis.
                                                          Tien Roelofs  maandgedachtenis.
                                                           Frank Roelofs  maandgedachtenis.
                                                      Jo Deenen
Gerrie Deenen v. Kempen  v,w. verjaardag.
                                                       Overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim.
                                                        Wim Jacobs v.w. verjaardag.
                                                       Bertus Ebben  v.w. verjaardag.

Zaterdag 21 juni        18.30 uur   kranswijding Sambeek.

Zondag 22 juni 10.00 uur  viering te Sambeek

Zondag 29 juni.      10.00 uur   m.m.v. kerkkoor.
                                                           Piet en Marie Versleijen v.d. Bosch,
                                                           Koos en Harrie v.d. Bosch.
                                                           Jo Derks  maandgedachtenis

                               Ter herinnering aan Pieter en Tonnie Jakobs-
Rutten.

                                                           Piet Jansen namens de buurt.

Zondag  13 en 27 juli is er een viering in Vortum-Mullem.

Op zondag 18 mei is door de doop in onze parochie opgenomen:

Femke van Bree, dochter van Peter en Suzanne van Bree.

Ouders en verdere familie van harte gefeliciteerd.

Als U informatie wilt over dopen en data kunt U contact opnemen met:
Hedwig Cremers 571664
Maria van Duren 576428.
Doopwerkgroep Vortum-Mullem

Vieringen maand Juni

Doopwerkgroep
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Ik zal me eerste even aan jullie voorstellen, mijn naam is Frank van Kalleveen. Sinds
verleden jaar ben ik de boswachter bij jullie in de buurt.
Graag wil ik in contact komen met de kinderen, of ouders van de kinderen,  die hutten
bouwen op de Brembroeken bij een dassenburcht.
Mijn bedoeling is niet om de bouwers op de donder te geven, zeker niet.
Huttenbouwen is leuk.
Staatsbosbeheer vindt het maar al te belangrijk dat kinderen buiten kunnen en willen
spelen.
Maar niet op een dassenburcht. Dit mag niet van de wet.
Staatsbosbeheer biedt ander stuk bos aan.
Ik heb, samen met de vorige boswachter, een prachtig alternatief in een bosje daar
vlakbij.
Daar kunnen jullie graven, klimmen en bouwen wat jullie maar willen. Wij kunnen zelfs
zorgen voor bouwhout of na goedkeuring van jullie ouders kunnen jullie daar zelf bomen
afzagen.
Graag wil ik deze plek samen met jullie gaan bekijken.

Jullie blij, wij blij, dassen blij.

Hoe kunnen jullie me bereiken:

Frank van Kalleveen
Bosweg 42
5845 EB Sint Anthonis
0485-381202
06-55858766
f.kalleveen@staatsbosbeheer.nl

De collecte voor de Nederlandse Hartstichting heeft in
Vortum-Mullem een bedrag van  >429,19 opgebracht.
Wij danken iedereen voor hun gulle gift.

Namens de collectanten van de Nederlandse Hartstichting.

De jaarlijkse collecte voor het Nationaal fonds kinderhulp heeft in

Vortum-Mullem € 307,36 opgebracht.

Hiervoor zijn 5 collectanten op pad gegaan.

Collectanten en gevers: Hartelijk dank!

Beste collectanten en inwoners van Vortum-Mullem,
de opbrengst van de collecte van het Astmafonds is
263,09 euro.

Collectanten en gulle gevers, hartelijk bedankt namens het Astmafonds.

Beste Huttenbouwers
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Zaterdag 14 juni speelt:

Tegen

‘t Vertrek

Kom deze wedstrijd aanschouwen op het

Sportpark te Vortum-Mullem
Aanvang 15.00 uur

oni.vortum-mullem.info

ONI EK POOL
• Hebt U verstand van voetbal?

• Weet U zeker wie dat er dit EK uit
gaat blinken?

• Denkt U zeker te weten welk land
tijdens het EK de meeste gele en
rode kaarten krijgt?

U kunt geheel vrijblijvend meedoen aan deze pool om uw

voetbalkennis te meten met die van uw dorpsgenoten.

Het kost geen geld, daar en tegen levert het ook niks op!!

Schrijf u in voor de ONI EK POOL !!

Kijk op ONI.VORTUM-MULLEM.INFO
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Bedankt,

voor alle aandacht, bezoek, kaarten, giften

(voor het project van Pater Henk Janssen)

tijdens het ziek zijn, overlijden en begraven van

Wim van Casteren.

Het voelde en voelt zo goed dat zo veel mensen met ons meeleven.

Anny,

Maria, Tonny, Tanya, Meta,

Willy, Angelique,

Letty, Paul, Michelle en Edwin.

Beste leden en andere belangstellenden,

Het seizoen zit er alweer bijna op voor ons. We sluiten het af op woensdag 11 juni a.s.
met een tripje naar Kevelaar.
Wilt u meegaan, dan graag even doorgeven bij een van de bestuursleden, tevens
doorgeven of u eventueel kunt rijden.

Indien u niet meegaat, dan wensen wij u alvast een hele fijne en zonnige vakantie en
graag tot ziens in ons nieuwe seizoen.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

Hallo allemaal,

Hier een berichtje voor de kinderen van de bovenbouw welke deelgenomen hebben aan
de Fotospeurtocht met Vossenjacht tijdens de afgelopen Koninginnedag.

We kijken terug op een zeer geslaagde ochtend waarin vele letters zijn gevonden en waar
jullie de wegwerker, de tijger, de muzikant, de Spaanse danseres, de wielrenner, de
jager, de hondentrainster en de boomchirurg goed wisten te vinden.

De groep van Simone, Esmee, Maaike, Ivo, Chielian en Maartje had uiteindelijk het
langste woord bij de 21 letters die jullie moesten zoeken door heel Vortum-Mullem,
namelijk het woord “Zomerslakken”. Maar liefst 12 letters, heel erg goed gedaan!

De groep van Daphne, Anjo, Joris, Lonneke en Niels had het langste woord gevonden bij
de 8 letters welke jullie kregen van de vossen, namelijk “Kopen”. Goed gevonden hoor.

VoVm

Koninginnedag
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We vonden het hartstikke leuk dat jullie ook dit jaar weer zo enthousiast mee deden en
zien jullie graag volgend jaar met Koninginnedag, dan gaan we natuurlijk weer iets
nieuws doen. Wat? Dat blijft nog even een verrassing. En natuurlijk bedanken wij ook
de vossen voor hun spontane hulp op deze ochtend.

Marianne & Durk

FANFARE ST. CORNELIUS NADERT VAKANTIEPERIODE.

Ook voor fanfare St. Cornelius zit de vakantie er weer aan te
komen. Maar voor het zover is staan er nog enkele activiteiten op
het programma.

ANJERACTIE.
De afgelopen periode is er gecollecteerd voor de Anjeractie, ook
beter bekend als het Prins Bernard Cultuurfonds. Deze stichting

steunt diverse verenigingen. Fanfare St. Cornelius heeft ook dit jaar op hun steun
kunnen rekenen Voor de aanschaf van diverse instrumenten is een subsidie geschonken
van maarliefst 5000 euro.

PEELTOERNOOI.
In 29 november 2008 gaat de fanfare weer op concours. Op dit moment zijn de
voorbereidingen voor dit concours al in volle gang. Dit is wel even wennen voor de leden
want met een andere dirigent komt er ook een andere voorbereiding. Een onderdeel van
deze voorbereiding is deelname aan het Peeltoernooi op 8 juni. Fanfare St. Cornelius laat
een 3-tal muziekwerken beoordelen en zal dan na het Peeltoernooi bepalen met welke 2
het op concours gaat. De muziekwerken die de fanfare zal spelen zijn: Summer fantasy,
Dakota en Seagate ouverture

THE BEAUTIFUL ELEVEN.
Op zaterdag 14 juni organiseert de gemeente Boxmeer The Beautiful Eleven. Dit is een
muziektreffen met een muzikale act uit elk kerkdorp. Voor Vortum-Mullem zal de
slagwerkgroep hier aan deelnemen. Er is voor de slagwerkgroep gekozen omdat deze
enthousiaste jongens altijd een verrassend stuk op de planken brengen. En wij kunnen
u verzekeren dat de 5 minuten die "onze jongens" mogen optreden spectaculair,
verrassend, mooi en bijzonder zullen zien. Vanaf half 8 wordt er geloot wie wanneer
optreedt en dit muziektreffen vindt plaats in de tent op het weyerplein.

LAATSTE REPETITIE.
En dan is het zover. De laatste repetitie van het seizoen 2007/2008. Deze wordt
gehouden op donderdag 26 juni. Als het weer het toelaat wordt er op deze avond een
buitenconcert gegeven, en wel door de fanfare, slagwerkgroep, jeugdorkest en alle
blokfluiters. Tevens worden op de avond, die om half 8 begint, worden de muzikale
geslaagden in het zonnetje gezet. Zij krijgen die avond hun welverdiende diploma. Mocht
het weer het niet toelaten dan wordt hetzelfde programma in "'t Gemeenschapshuus"
uitgevoerd.

ROMMELMARKT.
De jaarlijkse rommelmarkt van Fanfare St. Cornelius is dit jaar op zondag 14 september.
Vanaf 9 uur kunt u op het kerkplein terecht.
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BENEFIETCONCERT.
Op zondag 21 september wordt dan eindelijk het 1e benefietconcert georganiseerd. Zoals
het er nu uitziet wordt u een muzikale middag voorgeschoteld, Afrikaans thema, met een
diversiteit aan Afrikaanse muziek, zang en dans. Het precieze programma is nog niet
helemaal bekend. Dit zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Zoals al eerder
vermeld komt de opbrengst ten goede aan Zr Riek Hubers en aan een nog nader te
bepalen Vortums doel.

Beste kinderen en ouders,

Na de grote vakantie wil ik weer met een nieuwe groep blokfluiters

starten.

Alle kinderen vanaf groep 4 mogen met de blokfluitlessen mee gaan

doen. Deze cursus duurt 2 jaar en wordt na goed vervolg afgesloten met

een blokfluitdiploma.

Natuurlijk geef ik voor degene die vragen hebben een informatieavond. Deze zal op woensdag

4 juni om half 9 bij mij in het muzieklokaal plaatsvinden. Tijdens deze informatieles is er

gelegenheid om de boeken en blokfluit tegen betaling te bestellen. Graag wil ik iedereen

verzoeken om uiterlijk 4 juni het onderstaand strookje ingevuld bij mij af te geven.

Dit is nodig om een goede planning te maken voor het nieuwe seizoen.

Voor de kinderen die nu 1 jaar blokfluiten hebben gedaan, ga ik ervan uit dat zij ook het 2e

jaar gaan volgen. Indien er onverhoopt toch iemand wil stoppen verneem ik dat graag ook

uiterlijk 4 juni.

Met muzikale groeten,

Marjan Jakobs,

St.Hubertusstraat 27

Vortum-Mullem

Tel: 0485 571097
.........� ...............................................................................................................................

Ja, Ik geef me op voor blokfluiten!

Naam :.............................................................................................................

Adres: .............................................................................................................

Postcode:........................................................................................................

Woonplaats ....................................................................................................

Telefoon .........................................................................................................

Geb.Datum ....................................................................................................

E-mail adres; .................................................................................................

Graag wil ik het volgende bestellen:

� Methode van de 21e eeuw     15,95

� Tom Stone deel 1   7,90

� Tom Stone CD 11,90

� Blokfluit 10,00

45,75

Tijdens opgave graag meteen voldoen. (Het liefst gepast)
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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:

28-05 VoVm: Creatieve avond

30-05 Rouwe start: Disco en activiteiten

31-05 Fanfare St.Cornelius: uitwisselingsconcert

04-06 20.30 Infoavond blokfluiten

08-06 Fanfare St.Cornelius: Peeltoernooi

11-06 VoVm: uitstapje naar Kevelaar

13-06 Rouwe start: Boerengolf

14-06 15.00 Oni – ’t Vertrek

14-06 19.30 Slagwerkgroep: Beautiful eleven in Boxmeer

16-06 Dorpsraadvergadering

26-06 19.30 Fanfare St.Cornelius: Laatste repetitie

27-06 Rouwe start: Disco en activiteiten

05-07 15.00 Oni – ’t Vertrek

06-07 Oni: 6x6 toernooi ‘t Ven

07-07 Dorpsraadvergadering

14/15-07 Kamp voor groep 1,2,3

15t/m18-07 Kamp voor 4 t/m 8

02-08 17.00 Rijkevoort vet. – Oni

24-08 Stratentoernooi Vortum-Mullem

01-09 Dorpsraadvergadering

06-09 15.00 Oni – Huukske Beek&Donk

14-09 Fanfare St.Cornelius: Rommelmarkt

21-09 Fanfare St.Cornelius: Benefietconcert

27-09 Oni - Gagel

06-10 Dorpsraadvergadering

10-10 KBO: Dag van ouderen

11-10 15.00 ’t Vertrek – Oni

18-10 16.00 Vense boys - Oni

03-11 Dorpsraadvergadering

13-11 KBO: Voorlichtingsmiddag

29-11 Fanfare St.Cornelius op concours in Veldhoven

01-12 Dorpsraadvergadering

19-12 KBO: Kerstviering

Maandag 14.00 u KBO: meer bewegen voor ouderen in ‘t Gemeenschapshuus

Maandag 19.30 u Oni: Trainen

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.


