
Vortum-Mullem.infoVortum-Mullem.infoVortum-Mullem.infoVortum-Mullem.info
De website door en voor Vortum-Mullem

U kunt het Dorpsblad downloaden via Vortum-Mullem.info

E-mail adres dorpsblad: dorpsbladvortum@home.nl: dorpsbladvortum@home.nl: dorpsbladvortum@home.nl: dorpsbladvortum@home.nl

Kopij inleveren vóór  de  22 e van de maand.

               juli  2008

Jaargang 20
Nummer 9

Jaargang 20
Nummer 9

Jaargang  26

Nummer  09

Vieringen in September ..................................................................  2
Uitnodiging 50 jaar priesterschap ..................................................  3
VoVm .............................................................................................  3
Fanfare St.Cornelius ......................................................................  4
Prins Bernhard Cultuurfonds .........................................................  4
Unicefloop ......................................................................................  5
KWF ..............................................................................................  5
Uitnodiging Inloopavond ................................................................  6
Uitnodiging Receptie Bert Martens .................................................  7
Peuterspeelzaal Duimelijntje ..........................................................  8
Theater locatie route ......................................................................  9



2

Zondag  7sept. 10.00 uur m.m.v. kerkkoor.
                          Overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim
                          Thij van Bree               jaargedachtenis.
                          Teng Botden namens fam. v.d. Heuvel-Botden.
                         Nelly Bernards Jakobs.
                          Bijzondere intentie.
                          Fam. Bernards              jaargedachtenis.
                          Fam. Jakobs                  jaargedachtenis.
                          Bets Martens Brienen   maandgedachtenis.

Zondag 14 sept. Viering te Sambeek.

Zondag 21 sept. 10.00 uur m.m.v. kerkkoor.
                            Sint Cornelius viering.
                            Overl. fam. Deenen.
                            Wilie en Sjef van Hout.
                            Overl. Fam. Van Hout Arts.
                            Oud pastoor v.d. Munckhof
                            Oud pastoor Vossen
                            Oud pastoor Sweens
                            Oud pastoor v.d. Loveren.
                            Pieten Marie Versleijen v.d. Bosch.
                            Koos en Harrie v.d. Bosch.
                            Jo Derks                     maandgedachtenis.
                            Tien Roelofs               maandgedachtenis.
                            Frank Roelofs             maandgedachtenis.
                            Ter herinnering  aan Pieter en Tonnie Jakobs Rutten.
                            Teng Botden               maandgedachtenis.

Zondag 28 sept. Viering te Sambeek.

Vieringen in oktober:
Zaterdag 11oktober  jubileumviering van pater G. Oude Hengel.
Zondag 19 oktober.

Vieringen in September
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Op 6 juli 1958 werd pater Gerard Oude Hengel tot priester gewijd.

Dit 50 jarig priesterschap willen wij als kerkbestuur van Vortum-Mullem
niet aan onze pastor voorbij laten gaan.

Daarom zal er op zaterdagavond 11 oktober om 19.00 uur een
Eucharistieviering zijn.

Aansluitend zal er rond 20.00 uur een receptie voor Gerard Oude Hengel
plaatsvinden in het parochiehuus.

Hiervoor willen wij u van harte uitnodigen en hopen dat u in grote getale
aanwezig zult zijn.

Ook oud parochianen en andere geinteresseerden zijn natuurlijk ook
van harte welkom.

Met vriendelijke groeten en tot 11 oktober,

kerkbestuur Vortum-Mullem.

Beste leden en andere belangstellenden,

Na een, hopelijk voor iedereen goede, vakantie, starten we ons seizoen weer.
We gaan om te beginnen op 17 september a.s. naar “In de zevende hemel” in Haps, het
religieus museum en levenswerk van Frans en Riet van de Camp.
We vertrekken om 14.30 uur vanaf het kerkplein en we zijn rond 17.00 uur weer terug.
Wilt u meegaan, dan graag even doorgeven bij een van de bestuursleden, tevens
doorgeven of u eventueel kunt rijden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

VoVm
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Rommelmarkt in Vortum Mullem

Op zondag 14 september organiseert fanfare St. Cornelius weer
haar jaarlijkse rommelmarkt op het Kerkplein te Vortum Mullem.
Vanaf 9 uur kunt weer van hartelust door de diverse kramen
snuffelen om uw verzameling compleet te maken. Nadere

informatie volgt nog via uw brievenbus maar schrijf deze datum nu alvast op uw
kalender. 14 september, ROMMELMARKT op het kerkplein, van 9 tot 14 uur.

BENEFIETCONCERT.

Op zondag 21 september organiseert fanfare St. Cornelius een heus benefiet concert. De
opbrengst van dit concert komt ten goede voor zuster Anclia in Afrika, beter bekend als
Zr Riek Hubers uit Vortum Mullem. Vanaf 13.00 uur zal het kerkplein zijn omgetoverd
tot een grote Afrikaanse Savanne. Zang, dans en muziek en diverse Afrikaase activiteiten
zullen Vortum Mullem het gevoel geven dat we ons werkelijk in Afrika begeven. Vomuzi,
VGV, Tumult, Fanfare, Slagwerkgroep, het Jeugdorkest, de Dansgarde van de
carnavalsvereniging der Plekkers, maar ook een echt Afrikaans koor uit Venray laten
hun beste muzikale klanken over het kerkplein klinken. Ook zullen de KBO, VOVM en
de JEUGDVERENIGING ervoor zorgen dat er naast de muzikaliteit en vanalles te beleven
valt op het kerkplein. Ook zal de wereldwinkel uit Boxmeer u laten zien hoe het er
werklijk aan toe gaat in Afrika. Om ervoor te zorgen dat u als bezoeker toch droog kunt
staan, wordt het hele kerkplein overdekt met een parachuttent. Kortom, alle
verenigingen uit Vortum Mullem dragen hun steentje bij aan dit BENEFIET CONCERT.
Reden genoeg om een kijkje te komen nemen op het kerkplein te Vortum Mullem

Fanfare St. Cornelius.

Fanfare St.Cornelius

In Vortum-Mullem is namens het anjerfonds een mooi bedrag van

€ 299,37 opgehaald.

Wij danken alle collectanten en de gulle gevers voor dit mooi bedrag.

Fanfare St.Cornelius
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Basisschool St.Anna doet met groep 6,7 en 8 weer mee aan de
Unicefloop.
In de eerste week van september komt een Unicefvoorlichter op

school vertellen over het werk van Unicef en over het thema van de loop.
Daarna zoeken de kinderen in het weekend van 6-7 september zoveel mogelijk sponsors
onder de familie, vrienden en bekenden.
De opbrengst van de loop is dit jaar bestemd voor hulp aan de miljoenen kinderen die te
maken hebben met de gevolgen van oorlog en geweld.
Onder het motto “NOOIT MEER BANG”voert Unicef actie om deze kinderen te helpen.

Op zondag 14 september wordt de Unicefloop gehouden, een feestelijke wandeltocht van
ongeveer 5 kilometer door natuurgebied “de Molenheide” in St.Hubert.
Er is muziek, een springkussen en er komt een goochelaar.
De start/finish is bij camping “Van Rossum’s Troost”, Oude Wanroyseweg 24 in
St.Hubert.

Tussen 11.00 en 13.30 uur kan er gestart worden, een startkaart kost  € 2,00.

Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen!

KWF start collecteweek op 1 september.

Op maandag 1 september gaat de grootste collecte van Nederland weer van start. Met
maar liefst 120.000 vrijwilligers heeft KWF Kankerbestrijding het grootst aantal
vrijwilligers op de been wat resulteert in de hoogste collecte opbrengst.
Al zestig jaar is collecteren heel succesvol. Met de totale opbrengst kunnen zeventien
wetenschappelijke onderzoeken gedurende vier jaar gefinancierd worden.
Nog steeds groeit het aantal kankerpatiënten per jaar.
Daarom is ook uw steun hard nodig. Meer wetenschappelijk onderzoek maakt het
mogelijk om patiënten beter de diagnosticeren, behandelingen op maat te bieden en een
betere nazorg voor deze groter wordende groep patiënten te bieden.

In de bijna zestig jaar dat KWF Kankerbestrijding zich inzet voor de finaciering van
wetenschappelijk onderzoek en de voorlichting, en patiëntenondersteuning is veel
bereikt.
Kanker is niet altijd meer het doodvonnis. De overlevingskansen zijn gestegen tot meer
dan 50 %. Maar, de strijd is nog niet gestreden.
KWF kankerbestrijding roept u op om ook dit jaar weer gul te geven voor een betere
kwaliteit van leven voor het nog groeiend aantal patiënten in de toekomst.

De collectant van KWF Kankerbestrijkding komt in de week van maandag 1 t/m 6
september weer bij u aan de deur.
Elke collectant kan zich legitimeren. KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan het
rood-Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 26000.

25e Unicefloop
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Beste dorpsgenoten,

Bij deze nodigen wij u allen van harte uit voor een inloopavond op maandag 1 september
in het gemeenschapshuis vanaf 20.30 uur. Deze avond kunt u de voorstellen van het
Groen Ontwikkeling Plan plus het Dorp Ontwikkeling Plan van de gemeente Boxmeer
voor Vortum-Mullem inzien.

De dorpsraad heeft van de gemeente presentatie tekeningen toegestuurd gekregen.  Op
deze presentatie tekeningen staan beide plannen geschetst en kunt u uw vragen en/of
aanmerkingen aan leden van de dorpsraad doorgeven.

Aan de hand van de stukken die wij van de gemeente hebben ontvangen, vragen wij u
dus:

“Dit wil de gemeente, wat willen wij?”

Concreet betekenen beide plannen, dat er aanpassingen gepland zijn voor het einde van
dit jaar voor de volgende locaties in ons dorp:

1. Aanpassing van het kerkplein
2. Aanpassing van het groen bij het jeugdhuis en het plaatsen van een ping pong

tafel.
3. Aanpassing van het groen in Vortum-Mullem (met name de St. Hubertusstraat,

Akkervoortweg, St. Cornelisstraat en de Provinciale weg).

Op 8 september heeft de dorpsraad overleg met de gemeente en worden alle door u
onbeantwoorde vragen over het Dorp en Groen ontwikkeling plan, aan hen doorgegeven
en besproken.

Graag tot maandagavond 1 september a.s.
Locatie: Gemeenschapshuis

Tijd: 20.30 uur

Tot dan,

Dorpsraad Vortum-Mullem

Jos Tamminga, Math Broeren, Frans Broeder, Jan en Maria Hendriks, Herman van
Bree, Pius van de Groes, John Ebben, Peter van Raaij, Hans van de Krabben, Frans van
de Heuvel, Jacob Fleuren en Antoinette Visee.
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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

Nieuwe locatie voor Peuterspeelzaal “Duimelijntje”

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

  

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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T h e a t e r    l o c a t i e r o u t e

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.
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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:

01-09 Dorpsraadvergadering
01-09 20.30 Dorpsraad: Inloopavond
1-6/09 KWF collecte
06-09 15.00 Oni – Huukske Beek&Donk1
6-7/09 Sponsors zoeken voor unicefloop
13-14/9 Theaterlocatieroute
14-09 09.00 Fanfare St.Cornelius: Rommelmarkt
14-09 Unicefloop
17-09 14.30 VoVm: In de zevende hemel
21-09 13.00 Fanfare St.Cornelius: Benefietconcert
27-09 Oni - Gagel
06-10 Dorpsraadvergadering
10-10 KBO: Dag van ouderen
11-10 20.00 Receptie priesterfeest G.Oude Hengel
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: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.


