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Zondag    6 juli.          10.00 uur  viering te Sambeek.

Zondag   13 juli          10,00 uur    volkszang.
                                                     Wilie en Sjef van Hout
                                                     Jan  van Hout    jaargedachtenis
                                                       overl. fam. Jansen Hendriks en zn Wim.
                                                       Tien Roelofs    maandgedachtenis.
                                                       Frank Roelofs  maandgedachtenis.

Zondag    20 juli         10.00 uur    viering te Sambeek

Zondag   27 juli          10.00 uur   volkszang.
                                                    Jo Derks  maandgedachtenis.
                                                     Teng Botden  maandgedachtenis.
                                                     Tien Roelofs  namens de K.B.O .

Zondag  3 aug.           10.00 uur    viering te Sambeek.

Zondag 10 aug.          1o.00 uur    volkszang.
                                                      Wilie en Sjef van Hout.
                                                      Overl. Fam. Jansen Hendriks en zn Wim.

Zondag 17 aug.          10.00 uur     woord en communie viering.

Zondag 24 aug.          10.00 uur     m.m.v. kerkkoor.
                                                       Rein en Fien Broeren van Soest.
                                                       Opa en oma Broeren Wientjes.
                                                       Jo Derks    maandgedachtenis.
                                                       Tien Roelofs    maandgedachtenis.
                                                       Frank Roelofs  maandgedachtenis.
                                                       Teng Botden   maandgedachtenis

7 en 21 september is er een viering in vortum.

Beste parochianen,
op zondag 24 augustus is de eerst volgende mogelijkheid om Uw zoon of dochter te laten
dopen.
Voor inlichtingen:
Hedwig Cremers 571664
Maria van Duren 576428
Voor U allen een hele fijne vakantie en veel zon!!
Doopwerkgroep Vortum-Mullem

Vieringen maand juli en augustus

Doopwerkgroep
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Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem

De vakantie staat voor de deur maar Stichting Jeugdhuis is alweer volop bezig met de

voorbereiding van het nieuwe seizoen.

Eerst is er nog het kamp georganiseerd in de bossen van Mill, maar daarna genieten onze

vrijwilligers van een welverdiende vakantie.

We hebben een goed seizoen gedraaid d.w.z. dat er gemiddeld per week 60 kinderen in “Ut

Bénkske zaten en met de Rouwe Start avonden zelfs 75.

Dank voor alle vrijwilligers die zo met de jeugd betrokken zijn.

Wij zijn natuurlijk nog altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Dus als je het leuk lijkt om met jeugd om te gaan meld je dan aan op een van de

groepsavonden of bij een van de bestuursleden.

De namen kun je vinden op www.vortum-mullem.info

Het nieuwe seizoen begint in week 36 (de eerste week van september).

We proberen er naar te streven dat de groepsavonden hetzelfde blijven maar we zijn

afhankelijk van de vrijwilligers.

Dit wordt dus nog nader bepaalt.

Wij wensen iedereen een heel goede vakantie en wij hopen veel kinderen en jongeren weer

terug te zien in ‘Ut Bénkske.

Op zaterdag 13 en zondag 14 september vindt in Boxmeer een nieuw soort theaterhappening
plaats: de theaterlocatieroute. Acht (!) verschillende en verrassende huizen, gewelven en
binnenplaatsen in Boxmeer, vormen de locaties waar diverse theatergezelschappen uit het Land
van Cuijk theater gaan maken. Op elke speelplek wordt een theaterstuk uitgevoerd van 15 à 20
minuten. Een nieuw stuk of een zelfstandig gedeelte van een al opgevoerd toneelstuk. De spelers
en speelgroepen zijn afkomstig uit: Beugen, Boxmeer, Landhorst, Ledeacker, Oploo, St.
Anthonis, Vortum-Mullem en Wilbertoord.
Een routeregisseur heeft de stukken speciaal geregisseerd en gericht op de betreffende locatie.

Twee wandelroutes

Het publiek schrijft zich in voor één van de twee routes. Onder begeleiding wandelt men van de
ene locatie naar de andere. Er komen twee routes. Zij gaan ieder langs vier speelplekken. De
locaties zijn met zorg uitgekozen en hebben allemaal een bijzondere achtergrond. De begeleiders
van de route of de huiseigenaren zullen tevens een korte beschouwing geven over de betreffende
locatie. Door de intimiteit van elke speelplek kunnen er per begeleider slechts een beperkt aantal
personen deelnemen aan de route. Er zijn acht begeleiders, verdeeld over beide routes.

Het is de bedoeling de theaterlocatieroute jaarlijks te laten plaatsvinden in het najaar. Steeds in
een ander dorp en steeds op andere verrassende en spannende locaties. De theaterlocatieroute
is een gezamenlijk initiatief van het Weijertheater en tekstschrijver/ theatermaker Marco van de
Plasse.

Data: zaterdag 13 september 19.00 uur - 21.30 uur; zondag 14 september: 14.00 uur – 16.30
uur.

Inschrijving: via de theater-lijn van het Weijertheater (0485 – 57 86 08). Kosten: € 7,50 per

deelnemer,
inclusief een consumptie. Het aantal kaartjes is beperkt.

Theater op acht verschillende plekken in Boxmeer
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Vanwege de vakantie zal er in de maand augustus geen dorpsblad

verschijnen.

De redaktie wenst iedereen een fijne vakantie toe.

Nieuwe Locatie voor peuterspeelzaal “Duimelijntje”

Door terugloop van peuters op de peuterspeelzaal, mede
ook doordat er minder kinderen zijn geboren in Vortum-
Mullem heeft Stichting Peuterspeelzalen Gemeente
Boxmeer gekeken naar mogelijkheden voor het nieuwe
schooljaar.
Wens was om peuterspeelzaalwerk in Vortum-Mullem
aan te blijven bieden. Na de zomervakantie blijft er nog
een klein groepje peuters over die begeleid zullen gaan

worden door 1 leidster en een stagiaire. Omdat het leerlingenaantal van de basisschool
de komende jaren ook terug zal gaan lopen hebben wij contact gelegd met de directie
van de basisschool.
In onderling overleg is besloten dat peuterspeelzaal “Duimelijntje”met ingang van het
nieuwe schooljaar 2008-2009 twee dagdelen een lokaal gaat gebruiken van basisschool
Sint Anna.
Het lokaal wordt ingericht voor de peuterspeelzaal maar wordt de andere dagdelen als de
peuters er niet zijn, ook gebruikt door leerlingen van de basisschool. De peuterspeelzaal
werkt al enkele jaren prettig samen met groep 1/ 2 in het kader van V.V.E. ( Voor en
Vroegschoolse Educatie). Wij vertrouwen erop de prettige samenwerking met de
basisschool voort te kunnen zetten ook als we samen onder een dak zitten.

Aanmelden van peuters:
Op onze peuterspeelzaal zijn peuters welkom van 2 tot 4 jaar.
Een kind kan vanaf anderhalf jaar aangemeld worden.
Heeft u interesse, loop dan gerust eens bij ons binnen.
U kunt dan tevens een aanmeldingsformulier ophalen.
Wij zijn iedere dinsdag en donderdag morgen aanwezig van 8.30 tot 12.00 uur.
Ons adres in het nieuwe schooljaar is basisschool sint Anna
St. Cornelisstraat 14
5827 AL 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:

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

24-08 Doopzondag

01-09 Dorpsraadvergadering

06-09 15.00 Oni – Huukske Beek&Donk1

13-14/9 Theaterlocatieroute

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

12-12 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.


