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Zaterdag 11 okt. 19.00 uur m.m.v.kerkkoor.
                            Teng Botden namens de broers.
                             Bets Martens Brienen         maandgedachtenis

Zondag   19 okt. 10.00 uur m.m.v. vomuzi.
                            Helena van Well                jaargedachtenis
                            Wilie en Sjef van Hout.
                            Overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim.
                            Jo Derks                           1ste jaargedachtenis
                            Tien Roelofs                       maandgedachtenis
                             Frank Roelofs                       maandgedachtenis
                             Overl. Fam. Thelosen Deenen.
                             Guus Arts                       jaargedachtenis
                             Wim Jacobs                    jaargedachtenis

Zondag 26 okt. Viering te Sambeek.

Zondag      2 nov  10.00 uur Allerheiligen viering.
 15.00 uur Allerzielen viering

-  zondag 16 en 30 november.

Inventarisatie gebruik sportveld.

Onlangs is er een vraag binnengekomen bij de dorpsraad betreffende het gebruik van
het sportveld. Het  betreft de vraag van een hondenvereniging die graag op 2 avonden
per week gebruik wil maken van het sportveld voor het trainen van hun honden in
gedrag en gehoorzaamheid en behendigheid.

Vanuit de dorpsraad is reeds contact opgenomen met ONI (de enige echte Vortumse
voetbalclub) die ook gebruik maakt van het sportveld voor de trainingen en het spelen
van wedstrijden. ONI heeft positief gereageerd op het verzoek van de hondenvereniging,
omdat er dan wellicht (meer) mogelijkheden zijn voor het krijgen van enkele
voorzieningen op het sportveld. Zo heeft de hondenvereniging al aangeboden om
verlichting te plaatsen op het sportveld.

Alhoewel het de gemeente is die als eigenaar uiteindelijk een beslissing moet nemen,
willen wij vanuit de dorpsraad graag inventariseren of er vanuit het dorp nog andere
initiatieven zijn voor wat betreft het gebruik van het sportveld. De dorpsraad kan dan
met de gemeente aan de slag om te kijken wat er uiteindelijk mogelijk is.

Graag horen wij of er naast de hondenclub en ONI nog meer plannen zijn voor het
sportveld. U kunt dit dan tot 15 oktober kenbaar maken bij John Ebben via email:
familie.ebben@alice.nl of telefonisch  op nummer: 0485-568095.

Namens de dorpsraad,
John Ebben

Vieringen in Oktober
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€ 579,75 voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Vortum-Mullem

€ 579,75 opgebracht.

Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name
van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kunnen we onze missie waar
maken: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.

De KWF afdeling Vortum-Mullem dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de
collecte. Voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding kunt u kijken op
www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen naar 0800-0226622

Beste leden en andere belangstellenden,

Op woensdag 22 oktober komt Remedica een voorlichtingsavond met diapresentatie voor
ons verzorgen, getiteld “Vrij en Zeker”, met als onderwerp incontinentie en overactieve
blaas.
Misschien geen prettig onderwerp, maar feit is dat veel vrouwen en mannen daar op een
of ander moment in hun leven mee te maken krijgen.
In deze lezing komen de oorzaken, klachten, maar ook de behandelmethoden aan de
orde. Er is volop gelegenheid om op een discrete manier uw vragen voor te leggen, dus
schroom niet om deze avond te bezoeken.
Aanvang 19.45 uur in het Gemeenschapshuus.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem.

VoVm

Hallo Plekkers en Plekkerinnekes,

Wij de jeugdcommissie van cv de plekkers zijn alweer begonnen

met het organiseren van de jeugdcarnaval. Graag zouden wij willen weten of er jongens

en meisjes zijn die hier niet op de basisschool zitten, maar wel in gr. 7 of gr. 8 zitten en

die graag bij de jeugd raad willen.

Laat je ouders voor  14 Oktober mailen naar:

annemarievanbree@home.nl

Ook willen we graag weten of er kinderen in groep 5 zitten en die hier niet op de

basisschool zitten, maar die wel met het dansgroepje willen mee dansen.  Laat dan je

ouders voor 14 Oktober mailen naar:

   marian_martens@hotmail.com

Met vriendelijk groet de jeugdcie.
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Geweldig resultaat Unicefloop

Beste KBO leden,

In samenwerking met de heer Frank van Boxtel, woordvoerder en vertegenwoordiger
namens de gemeenten in Noordoost Brabant bij taxihopper, organiseert de KBO kring
“Peel en Maasrand” een thema ochtend over het streekvervoer in onze regio, met name
het vervoer met de “taxihopper” en de “buurtbus”.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor de leden van onze eigen KBO in het land van Cuijk en
alle overige belangstellenden, speciaal die mensen die wegens een functionele beperking
afhankelijk zijn van een vervoersvoorziening.
Dus ook niet-KBO leden zijn van harte welkom.

Deze themadag wordt gehouden op woensdag 12 november in het
 “Wapen van Wanroij”

Kwikstraat 6 in Wanroij. Aanvang 9.30 uur. Toegang: gratis!

Programma:
1. Opening door de voorzitter van de kring de heer Koos Geene
2. Toelichting door de heer Frank van Boxtel
3. Korte pauze voor een kop koffie
4. Vragen en discussie over het gepresenteerde
5. Sluiting door de voorzitter

Bestuur kring “Peel- en Maasrand”.

De bovenbouwleerlingen van Basisschool St.Anna hebben weer

meegedaan aan de Unicefloop.
Na de Unicefvoorlichting op school hebben de leerlingen € 442,58 ingezameld.

Een geweldig bedrag!

Bedankt Jongens en Meisjes!

Het geld is bestemd voor de hulp aan kinderen in (voormalige) conflictgebieden. Onder het motto “nooit

meer bang”voert Unicef actie om deze kinderen te helpen zodat zij weer een zo normaal mogelijke toekomst

krijgen.

Op zondag 14 september is de Unicefloop gehouden in St.Hubert. Een mooie dag waar jong en oud van

heeft genoten, met prachtig weer en met een geweldige totale opbrengst van

 € 26.522,33.

Een hele mooie bijdrage aan het werk van Unicef!

KBO
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Programma
cv. “de Plekkers”

2008-2009

Boeren/

Prinsenbal 08 november

20.30 uur

Schlagerbal 13 december

20.30 uur

JeugdPrinsenbal /

-pronkzitting 25 januari

14.00 uur

Pronkzitting 6 en 7 februari

20.00 uur

JeugdPrins-receptie
8  februari

14.15 uur

Prinsreceptie    15 februari
13.30 uur

Vrijdag 20 t/m dinsdag 24 februari:

Carnaval  !!
Alle activiteiten vinden plaats in het Gemeenschapshuus;  met uitzondering van de

Jeugdprins- en prinsreceptie deze zullen bij cafe “Spoorzicht” plaats vinden.

Deplekkers.vortum-mullem.info
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Beste inwoners van ons “Plekkersriek”.

De kermis staat nog voor de deur, maar toch zijn er al weer enkele Plekkers onder ons ontwaakt
en al weer volop bezig met het nieuwe carnavalsseizoen.
Bij deze willen wij, de BBCommissie, al het verborgen talent van ons dorp dan ook weer wakker
schudden om de pen ter hand te nemen en zich weer eens creatief uit te leven. Na het grote
succes van de schlagers van 2008, waarvoor nog onze hartelijk dank aan alle artiesten en alle
betrokkenen, organiseren wij weer een super gezellige avond vol entertainment voor jong en oud
in december. En natuurlijk doen jullie ook (weer) mee!

Dus iedereen met enig muziektalent (of niet) ga aan de slag en doe mee!
Geef je op voor eind oktober 2008 op door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij
Jan Hendriks.

We zien jullie graag terug op het podium in het Gemeenschapshuus,

                                                                                De Boeren bruiloft commissie

OPGAVE STROOK VOOR DE SCHLAGER 2009
 NAAM ARTIEST / GROEP als die al bekend is______________________________

NAAM KONTAKT PERSOON ___________________________________________

                                        TEL.___________________________________________
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Oproep

In verband met een herfstactiviteit zijn wij op zoek naar bollen wol. Heeft
u thuis nog wol liggen waar u niets meer mee doet, dan kunt u dit tijdens
de groepsavonden afgeven bij de leiding in “Ut Bènkske”. U zou er de
jeugd van Vortum-Mullem een groot plezier mee doen. De tijden van de
groepsavonden kunt u vinden op www.vortum-mullem.info onder
jeugdvereniging.
Alvast bedankt

Kamp 2008

Het kamp 2008 was weer een zeer geslaagde week. Ondanks dat we
aan het einde van de week toch nog wat buien over ons heen kregen. Wij
willen bij deze nogmaals alle kinderen bedanken voor deze gezellige
week. Inmiddels staan ook de gemaakte foto’s van die week op
www.vortum-mullem.info onder jeugdvereniging.

Kamp 2009

De meeste zijn er nog niet mee bezig, maar zet het vast in de agenda: 27
Juli t/m 31 Juli Kamp 2009. Dit is de 2

e
 week van de zomervakantie van

de basisschool. Te zijner tijd volgt nog verdere informatie.

De groepsleiding
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Sint Cornelisstraat 28a

Telefoon 06-22734981

De zomervakantie is weer voorbij dus de groepsavonden van de jeugd zijn weer begonnen.

Voor het komende seizoen is de groepenindeling als volgt:

De Wilde Bende:  kinderen van groep 6 en 7  

Iedere dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur

De Wilde Bende: kinderen van groep 4 en 5

Iedere woensdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur

De Panters: kinderen van groep 1, 2 en 3

Iedere donderdagavond van 18.15 uur tot 19.15 uur

Rouwe Start: Jeugd van groep 8 tot ± 16 jaar om de twee weken op vrijdagavond

van 20.30 uur tot ± 23.00 uur.

N.B. De eerstvolgende Rouwe Start-avond is 26 september!!

       * De kosten kunnen verschillen, per avond wordt afgerekend. Als men zich aanmeld

tijdens een groepsavond wordt het verdere programma via email bekend gemaakt.

Alle kinderen van Vortum-Mullem zijn welkom op deze groepsavonden.

De kosten

We werken met een knipkaart. Voor € 10,-- kan een knipkaart aangeschaft worden die recht

geeft op het bijwonen van 12 keer een groepsavond. Na deze 12 keer moet dan weer een

nieuwe kaart aangeschaft worden. De knipkaart is onbeperkt geldig.

Tijdens de groepsavond worden deze kaarten verkocht.

Leiding en bestuur van Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem



9

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:

27-09 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

14-10 CV de Plekkers: opgave jeugdraad

18-10 16.00 Vense boys – Oni

22-10 19.45 VoVm: Remedica

02-11  15.00 Allerzielenviering

03-11 Dorpsraadvergadering

08-11 20.30 CV de Plekkers: Boeren/Prinsenbal

12-11  09.30 KBO Voorlichtingsmiddag Taxihopper

13-12 20.30 CV de Plekkers: Schlagerbal

29-11 Fanfare St.Cornelius op concours in Veldhoven

01-12 Dorpsraadvergadering

12-12 KBO: Kerstviering

25-01 14.00 Jeugdprinsenbal/pronkzitting

6-7/02 20.00 Pronkzitting

08-02 14.15 Jeugdprinsreceptie

20t/m24-02 Carnaval

27-31/07 ’t Benkske: Kamp

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.


