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Zondag  7 dec.  10.00 uur   woord en communieviering. 

 

Zondag  14 dec. 10.00 uur  m.m.v. kerkkoor. 

                             Wilie en Sjef van Hout. 

                             Overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim 

                             Bets Martens Brienen       maandgedachtenis.  

                             Jan Martens                       jaargedachtenis. 

                             Ter herinnering aan vader en moeder Ronnes Stevens 

                             ome Gerrit en ome Jan. 

                             Bertus Ebben                     v.w. sterfdag. 

                             Mathijs Botden en echtgenote, 

                             Coba Teng en Piet      v.w. sterfdag vader.       

 

Zondag  21 dec. Sambeek 

 

Dinsdag  23 dec. 19.00 uur  boeteviering in Sambeek voor beide parochies. 

 

 

woensdag  24 dec. 22.00 uur  nachtmis m.m.v. vomuzi.. 

                             Jan Stevens       jaargedachtenis. 

                             overleden fam. Dammers Ermers. 

                             Ter herinnering aan Pieter en Tonnie Jakobs Rutten. 

                             Jo Jacobs 

                             overl. fam. Jacobs Stevens. 

                             Koos de Haas       v.w. verjaardag. 

                             Wim Theunissen. 

                             overl. fam. Theunissen v.d.Hoogen 

          

donderdag  25 dec, Sambeek 

 

vrijdag  26 dec. 10.00 uur gezinsviering m.m.v. kinderkoortje en jeugdorkest. 

Gerrit van Kempen en Lies de Groot   v.w. sterfdag. 

Piet Versleijen en Marie Versleijen v.d. Bosch 

Koos en Harrie v.d. Bosch. 

Teng Botden        maandgedachtenis.       

Frank Roelofs      1
ste

 jaargedachtenis. 

Bertha Jansen Martens     jaargedachtenis. 

 

 

 

Vieringen januari:   zondag 4 en 18 januari  

 

 

Graftakken bloemen etc. die 1 dec. nog op het kerkhof liggen worden 

opgeruimd . 

 
 
 
 
 
 

Vieringen in December 
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EEN GEZEGENDE VIERING VAN KERSTMIS, EN EEN FIJNE JAARWISSELING,  

EN VEEL GOEDS IN HET JAAR 2009 

  
  
Als u dit leest is Sinterklaas nog niet vertrokken, maar ik wens u allen alvast veel goeds met Kerstmis en 

met de jaarwisseling: echte vrede in eigen hart en eigen familie en eigen kennissenkring. Dat is voor ieder 

gezin en voor elke familie anders. In veel families is het anders dan een jaar geleden. Misschien is de  hele 

familieband anders geworden, door  het sterven van een dierbare, door geboorte van een kind, door vertrek 

van een van de kinderen  om op zichzelf te gaan wonen of te gaan samenwonen met een geliefde.  In elk van 

die situaties  krijgt het woord vrede een andere invulling. 
En dan – naar ik hoop – zijn er ook wat  bemoedigende berichten over onze medemensen die het zoveel 

minder hebben dan wij. Wij hoeven misschien niet wakker te liggen van de nood van  andere mensen, maar 

we mogen  in onze beleving  toch zeker niet aan hun nood voorbij  gaan. Wij kunnen en mogen genieten 

van heel veel goede en mooie en lekkere dingen  van onze  rijkdom, maar het is goed tegelijk te beseffen dat 

we sterk bevoorrecht zijn. 
De Adventsactie SOLIDARIDAD  is er niet voor niets. We kunnen  allemaal iets betekenen voor onbekende 

mensen die te kort komen.  
Ik wens u allen toe dat het Kerstfeest  de vrede zal meebrengen die we nodig hebben om met vertrouwen 

verder te gaan. 
  

  

  

DANK U WEL VOOR  ZATERDAG  11 OKTOBER 

WEL EEN TAMELIJK LAAT BEDANKJE!. 

  

Op 11 oktober vierde ik in Vortum Mullem de vijftigste verjaardag van mijn priesterwijding. 

Het was op die zaterdagavond een sfeervol gebeuren, hartelijk en betrokken, zowel  tijdens de viering in de 

kerk, met name door de bijdrage van beide koren,  alsook  daarna op het kerkplein en in het 

gemeenschapshuis. Fanfare St. Cornelius speelde voortreffelijk, zo hoorde ik ook via andermans oren!  
De deelname van zoveel mensen was weldadig en de hartelijk; de vele gelukwensen  hebben me goed 

gedaan. Ik ben wel erg laat met deze woorden van dank, maar dat komt door een computerstoring waardoor 

mijn bijdrage het novembernummer niet haalde!   
Mijn dankbaarheid en erkentelijkheid heb ik uitgedrukt op het gedenkkaartje dat de meesten van u 

ontvangen hebben bij de receptie. Eventueel zijn er nog in voorraad! 
Ik wil u ook hartelijk danken voor allerlei financiële bijdragen. Vanaf het begin stond me voor ogen: een 

gedeelte van de feestgaven gaat naar een goed doel. Waarom?  vraagt u misschien. Mijn antwoord is: dat ik 

dit jubileum kon vieren is ook een gave!  Ik heb gekozen voor een project van de Karmelieten in Litouwen  
Dat goede doel  is beschreven in een bijdrage van  Pater Tjeu Timmermans over de Karmel in Litouwen. 

Waarom Litouwen. Dat zal u duidelijk worden als u onderstaande bijdrage leest van Pater 

Timmermans.                                                        Pater Gerard Oude Hengel. 
  
  
  

KARMEL IN LITOUWEN, DE STAND VAN ZAKEN 

  
De Karmelieten proberen op verzoek van de mensen in Litouwen de Karmel terug te brengen. Enkele 

eeuwen geleden waren de Karmelieten met hun spirituele traditie en hun traditie van onderwijs duidelijk 

aanwezig. Door politieke omstandigheden zijn de Karmelieten al vele decennia uit Litouwen verdwenen. 

Mensen hebben over de eeuwen dit culturele en geestelijke  erfgoed van de Karmel vastgehouden. Vandaar 

het verzoek van mensen in Litouwen aan de Karmel. 
  
Litouwen heeft enorm geleden onder Poolse, Duitse en Russische onderdrukking. Onder andere is heel de 

Joodse bevolking omgebracht in concentratiekampen. Diep in het hart van het volk schuilt een enorm verzet 

dat gesymboliseerd wordt in de Berg van de Kruizen dichtbij de stad Siauliai. Hier hebben mensen altijd 

kruizen geplaatst als teken van verzet. Bij alle onderdrukking is deze Berg van de Kruisen gebleven, hoe 
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vaak ook overheden hebben geprobeerd deze kruisen te verwijderen. Nu is deze Berg van de Kruizen een 

plaats waar mensen naar toe trekken om te bidden en om in stilte doorheen te lopen. Een nationaal 

bedevaartsoord.  
  
Litouwen is een arm land. Het is meer dan drie keer zo groot als Nederland. Het heeft ongeveer 3,5 miljoen 

inwoners. Vooral de mensen op het platteland zijn arm, met slechte voorzieningen voor de gezondheidszorg 

en de oude dag. Met de val van het communistische overheersing viel ook de infrastructuur weg met het 

daaraan gekoppelde inkomen. Op het platte land is veel alcoholisme vanwege de uitzichtloosheid die er 

onder de bevolking heerst. Litouwen kent procentueel het hoogste aantal zelfdodingen in Europa. Jonge 

mensen proberen en masse naar elders in Europa te gaan om werk te vinden en een inkomen te verdienen. 

Dit heeft weer nadelige effecten op de opbouw van het land. De massamedia brengen in een snel tempo de 

westerse cultuur binnen waardoor er een cultuurshock plaats vindt met conflicten tussen de traditionele 

waarden en de geïmporteerde waarden. Kortom, Litouwen is een land dat zijn eigen identiteit moet vinden 

in een veranderend Europa. Ook de Kerk in Litouwen moet haar eigen weg vinden in al deze 

ontwikkelingen. De terugkeer van de Karmel naar Litouwen heeft de bedoeling gaandeweg een bijdrage te 

leveren aan de opbouw van die eigen identiteit van het volk van Litouwen en de Kerk van Litouwen. In dit 

kader willen de Karmelieten ook een oud Karmelklooster in Linkuva, een dorp op het platteland, herstellen 

als een centrum van en voor de lokale bevolking.   
  
Conform de aanvaarde verantwoordelijkheid is systematisch aandacht gegeven aan de opbouw van een 

lekenkarmel in Litouwen. Dit wordt gezien als een belangrijke bedding waarbinnen een roeping tot religieus 

leven in de Eerste orde kan gedijen. In de zomermaanden is de traditie voortgezet om voor een groep van 50 

of 60 of 70 mensen een bezinningsweek te organiseren. Er is altijd een programma voor volwassen mensen 

en voor jongeren en jongvolwassenen. Aan de orde zijn dan belangrijke levensvragen van mensen en 

daarnaast de Regel en belangrijke aspecten van het Karmelcharisma en de Karmelspiritualiteit. Het ritme 

van de dag wordt gekenmerkt door momenten van gebed, stilte, bezinning, aanbidding en het vieren van de 

eucharistie. Deze bezinningsweek  wordt mede gedragen door enkele medebroeders van de Ierse en de Zuid 

Duitse provincies. Naast deze bezinningsweek is er drie of vier maal per jaar een meer gericht 

bezinningsprogramma voor kleinere groepen. In Vilnius, voor een kleine groep mensen die aangenomen 

zijn als leden van de Derde orde. Ook voor een kleine groep mensen die zich voorbereiden om lid te worden 

van de Karmel. In Siauliai voor een groep van ongeveer 20 tot 25 mensen die zich geïnspireerd weten door 

de Karmelspiritualiteit. In de mate dat mensen zich scholen in de karmelspiritualiteit en ze zich hiermee 

verbinden groeit de behoefte aan geestelijke begeleiding. Dit  is een belangrijk aandachtsveld. In Linkuva, 

Vilnius, Siauliai en langzaam ook elders wordt iedere gelegenheid die geboden wordt gebruikt om iets over 

de Karmel en de Karmelspirituliteit te vertellen. De mensen die deelnemen aan onze bijeenkomsten zijn de 

contactpersonen in de parochies. Via deze mensen maken we contact met parochies en vertellen we in deze 

parochies over de Karmel.  
  
De Litouwse taal is een moeilijke taal. Veel mensen spreken geen vreemde talen. De oudere spreken ook 

Russisch, maar daar kunnen wij niet mee uit de voeten. De jongeren leren op school Engels. Wij kunnen 

alleen maar communiceren via mensen uit de groepen die Engels of Duits spreken en die bereid zijn te 

vertalen. 
  
In Vilnius komen we samen in het voormalige karmelietenklooster en in de voormalige Karmelkerk. Enige 

jaren nadat Litouwen zelfstandig is geworden is deze kerk weer in gebruik genomen. Tijdens de 

communisme periode waren veel kerken opslagplaatsen geworden. Zo ook de Karmelietenkerk. De kerk is 

redelijk opgeknapt. Veel beelden en schilderingen die de kerk tot een uitgesproken Karmelkerk maken zijn 

weer terug. Voor onze zomerbijeenkomst en voor de andere bijeenkomsten maken we gebruik van 

bezinningscentra, voor zover we daar terecht kunnen. 
  
Tjeu Timmermans, karmeliet, Verantwoordelijke voor het Karmelproject in Litouwen 
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Hallo meisjes en jongens 

 

Op Tweede kerstdag is er wederom een gezinsviering 

Onze vraag is: Wie zingt ermee ???? 

Het jeugdorkest is dit jaar ook van de partij op tweede kerstdag. 

Als je nu bij het jeugdorkest speelt en je wilt ook zingen is dat geen probleem. 

Alle kinderen vanaf groep 4 zijn welkom en als er kinderen zijn die van de basisschool af zijn 

en die het leuk vinden om te zingen zijn die natuurlijk ook van harte welkom. 

We beginnen maandag 24 november om 18:15 uur tot 18.45 uur in de kerk. 

 

Groetjes Anneloes Martens ,Gonny Schuurmans en Petra Broeder 
 

 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Kerst nadert met rasse schreden!! In aanloop hiernaartoe willen wij weer bij de Adventvieringen 
een kindernevendienst houden. 
De Adventvieringen vinden plaats op zondag 30 november, zondag 7 december en zondag 14 
december. 
Ook in de feestelijke kerkdienst op 2e Kerstdag zijn jullie natuurlijk allemaal van harte welkom! 
Alle vieringen beginnen om 10.00 uur. 
Alle kinderen in de leeftijd van de basisschool zijn van harte welkom in de Kindernevendiensten. 
 
Tot ziens in de Kindernevendienst!! 
 
Werkgroep Gezinsviering Vortum-Mullem 
 
 
 

Huldiging Jubilarissen Kerkelijk Zangkoor 
 

 

In de Eucharistie viering van zondag 30 november 2008 zal het zangkoor haar jaarlijkse St. Cecilea feest 

vieren.  

Een mooie gelegenheid om stil te staan dat 40 jaar geleden de eerste dames deel gingen nemen aan dit 

zangkoor, dat voorheen alleen uit mannen bestond. 

Een doorbraak bij het zangkoor maar ook belangrijk voor het voortbestaan van dit zangkoor. 

 

Net Brienen, Minie Ebben, Nelly Ronnes en Riek Brienen hebben zich 40 jaren lang meer dan bijzonder 

ingezet om bij trouw, rouw, zon en feestdagen bijna altijd aanwezig te zijn om de dienst op te luisteren met 

hun zang talenten. 

 

Het Kerkbestuur en parochianen zijn deze vrouwelijke pioniers bijzonder dankbaar voor hun inzet de 

afgelopen jaren en hopen dat ze zich nog lang beschikbaar kunnen houden. 

 
Het Kerkbestuur. 

 

 

 

Kindernevendienst 
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Collecte Nierstichting, 
 
de collecte-opbrengst van de Nierstichting afgelopen september was 
239,49 euro. 
Alle collectanten en gulle gevers, Hartelijk Dank!! 

 
Voor het volgend jaar is de Nierstichting nog op zoek naar nieuwe collectanten in Vortum-Mullem. 
Als U denkt, ik heb wel een uurtje vrij om te collecteren, neem dan contact met mij op! 
 
Maria van Duren tel.: 576428 
m.vanduren@home.nl 
 
 

Collecte Brandwonden Stichting groot succes 

 
 
In de week van 5 tot en met 11 oktober collecteerden in heel Nederland 
meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden 

Stichting. Ook in Vortum Mullem  gingen de collectanten langs de deuren. En met 
succes! Gezamenlijk werd een bedrag van  € 251,80  opgehaald. De opbrengsten van de 
collecte stellen de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met 
brandwonden voort te zetten 
 
 
 
 
 

 
Beste leden, 
 
Op woensdag 17 december, houden wij onze jaarlijkse Kerstviering voor onze leden en 
hun partners. 
Een stemmige en gezellige avond, om alvast in de kerststemming te komen. 
Aanvang 19.45 uur in het Gemeenschapshuus. 
In verband met de organisatie verzoeken wij u ons te laten weten of wij u en uw partner 
deze avond mogen verwachten. 
 
U kunt u al aanmelden voor de rayonreis op woensdag 22 april 2009. Deze gaat via 
Ameide, waar u na ontvangst met koffie en gebak een demonstratie glasblazen krijgt te 
zien. Na een koffietafel gaat de rit naar Alblasserwaard, o.l.v. een gids, waarbij ook de 
molens van Kinderdijk worden bezichtigd. 
Op de terugreis wordt gestopt voor het diner. De kosten zijn (afhankelijk van het aantal 
deelnemers) ca. € 47,=. Aanmelden kan tot 1 maart 2009, zolang er plaatsen 
beschikbaar zijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem. 

VoVm 



    7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERLOREN 
 

Op zaterdag 11 oktober ben ik mijn klein lederen etui met vulpen, balpen, 

vulpotlood en usb stick verloren. 

Heeft iemand dit etui gevonden? 

Je kunt het terugbezorgen op basisschool Sint Anna. 

Bij voorbaat dank 

 

Margriet Verheijen tel. 0485-573518 
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Sinterklaas intocht  
Vortum-Mullem 

 
Wij als Sinterklaas comité willen graag iedereen in het dorp 
bedanken voor de hulp en bijdrage aan het succesvol verlopen van 
de intocht van Sinterklaas.  
 
Het was wel even schrikken dat er een Pietje onwel werd tijdens de 
sportoefeningen die Sinterklaas voor de Pieten had bedacht. Gelukkig was de 
ambulance meteen ter plaatse en kon het Pietje naar het ziekenhuis worden 

gebracht. Daar stond dit Pietje een grote verrassing te wachten: ze is bevallen van 
een prachtig Pietekindje. Marico heet ze en het gaat heel goed met haar. Zowel 
Marico als haar Pietemoeder zijn nu weer in het Sinterklaashuis. Daar worden 
ze goed verzorgd door Sinterklaas en de andere zwarte Pieten. 
 

Sinterklaas wil ook graag alle kinderen nogmaals bedanken voor 
de leuke voordrachtjes. De prachtige tekeningen en knutselwerkjes hebben een mooi 
plekje in het Sinterklaashuis gekregen, zodat Sinterklaas er elke dag even naar kan 
kijken. 
 
Veronique Verheijen, Wilma Derksen, Karin Ebben. 

 
 
 

 
Voor fanfare St. Cornelius zit 2008 er weer bijna op. Het was een mooi maar druk jaar voor de 
muzikanten. En het hoogtepunt moet nog komen. Op zaterdag 29 november speelt de fanfare in 
Veldhoven op het bondsconcours. Een drukke voorbereiding is er aan vooraf gegaan en laten we 
hopen dat ze dit in het resultaat terugzien. Om ongeveer half 11 spelen de muzikanten en om 
ongeveer half 2 weten ze of het dit allemaal is waard geweest. 
  

HAPJESAVOND. 
Na alle drukte van het concours hebben de muzikanten wel wat rust verdient. Daarom wordt er op 
zondag 21 december de jaarlijkse hapjesdag georganiseerd. Diverse hapjes, klaargemaakt door 
de leden, worden door de leden genuttigd. Jaarlijks is dit een gezellige avond en daarom altijd ook 
een goede afsluiter van het muzikale jaar. Deze avond wordt elk jaar gehouden bij Cafe 
Spoorzicht. 
  

KERSTVIERING. 
Zoals het al enkel jaren gebruikelijk is zal ook dit jaar het jeugdorkest van fanfare St. Cornelius de 
kerstviering op 2e kerstdag muzikaal opluisteren. De muzikanten zijn nu al druk aan het repeteren 
zodat het kerstviering weer net zo muzikaal zal klinken als de afgelopen jaren. 
  

NIEUWJAARSCONCERT. 
Ook dit jaar zal de fanfare weer een nieuwjaarsconcert verzorgen. Dit concert wordt gehouden op 
zaterdag 10 januari in "'t Gemeenschapshuus". Samen met de jeugdslagwerkgroep en 
slagwerkgroep o.l.v. Frank van Wely belooft dit weer een geweldig en spectaculair concert te 
worden. In het dorpsblad van Januari is over het nieuwjaarconcert meer informatie te lezen. 
  

NIEUWE SITE. 
Zoals u wellicht al hebt gezien is de kop van de site van de fanfare vernieuwd. Wij bedanken Math 
Broeren voor de foto's en Maria Ebben voor het in elkaar zetten van deze creatieve banner. 

FANFARE ST. CORNELIUS LUIDT 2008 UIT. 
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FANFARE ST. CORNELIUS WENST U VIA DE WEG ALVAST PRETTIGE FEESTDAGEN EN 
EEN GELUKKIG MAAR VOORAL MUZIKAAL 2009.  
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Zaterdag 13 December is het weer zover. 
In het Plekkersriek wordt gestreden wie de beste schlager heeft 
voor de carnaval van 2009! 
Inmiddels hebben zich alweer zeven deelnemers gemeld voor dit 
spektakel. 
Wie mag dit jaar het befaamde 
schild omhooghouden? 
 
Wilt U het weten? 
 
Kom dan 13 december naar het 
Gemeenschapshuus, waar een 
vakkundige jury haar oordeel zal 
vellen. 
De zaal is open om 20.30 uur! 
 
Tot 13 December, 
 
Bestuur C.V. de Plekkers.  
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                                                                                      VORTUM-MULLEM  November 2008 
 

 

 

 

 

Beste Plekkers en Pekkerinnekes, 
 

De Vortumse Pronkzitting, die al jarenlang gehouden wordt in ons gemeenschapshuus, mag 
altijd rekenen op grote belangstelling van het carnavalsminnend Vortums publiek.  
Een avond waarin de gasten aan lange tafels genieten van een avond vol theater. 

 
Alle deelnemers aan de pronkzitting komen uit Vortum-Mullem en dragen ieder op geheel 

eigen wijze het carnavalsgevoel uit. Dat kan gebeuren in de vorm van een lied, dans, een buut 
of sketch. Dit geheel wordt in een totaal avondvullend en zeer gevarieerd theaterprogramma 
gegoten zodat het publiek een carnavaleske show voorgeschoteld krijgt met artiesten van 
eigen bodem.  
 

De meeste artiesten staan gewoonlijk niet op een podium, slechts één keer per jaar 
repeteren zij een act in die tijdens de pronkzitting getoond wordt aan 't publiek, dat daar 
met volle teugen van geniet. Theaterervaring is voor deelname aan de pronkzitting dus ook 
niet noodzakelijk. Creativiteit, enthousiasme en de durf om op het podium te staan is al 
voldoende om deel te nemen aan dit evenement.  
 

Wij nodigen daarom dan ook alle jonge en oude lefgozers en creatievelingen uit  om mee te 

denken en eventueel actief mee te doen aan de pronkzitting 2009 
bij Math en Lies op 19 december om 20.30 uur 
Kort om bent U diegene die zich geroepen voelt om een steentje bij te dragen 
aan de pronkzitting van 2009 dan horen wij dit graag van U. Zodat we ook dit jaar weer 
kunnen spreken van een gezellige, ludieke en humoristische pronkzitting. 
 

Voor informatie kun je altijd terecht bij: 
  

P, v Bree Tel: 0485-578940 
 P. Stevens Tel: 0485-571696 

P. Lamers Tel: 06-15254022 
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Allemaal heel veel succes en we hopen dat het net zo'n leuke middag  
wordt als vorig jaar! 
 
De jeugdcommissie. 
Dit strookje graag in (laten) vullen en inleveren (voor 12-01-2009) bij: 
 Ineke v.d. Groes   St. Cornelisstraat 43 
 Karin v. Kesteren  St. Hubertusstraat 16 
  

____________________________________________________________ 
Opgaveformulier jeugdpronkzitting 

 
Naam/namen deelnemer(s):      Leeftijd: 
___________________________________________           ______________ 
___________________________________________           ______________ 
___________________________________________           ______________ 
___________________________________________           ______________ 
___________________________________________           ______________ 
 
Naam optredende artiest/groep 
___________________________________________________________________ 
 
Soort stuk (toneel/dans/zang/samenspraak/etc.) 
___________________________________________________________________ 
 
Playback/live: 
___________________________________________________________________ 
 
Tijdsduur voordracht: 
___________________________________________________________________ 

 

OPGAVE JEUGDPRONKZITTING 
 

Weten jullie het nog? Vorig jaar waren de winnaars van de jeugdpronkzitting de muisjes 

Ukkie en Pukkie alias Kim Verheijen en Maaike Jansen) en de Jumpers op het schoolplein 

(Alias Chielian en Patrick Jacobs.) Het was een geweldige middag met heel goede 

optredens. Wie weet win jij (of winnen jullie) dit jaar wel… 

Maarre, meedoen is altijd nog leuker dan winnen. Alleen de voorpret al bij het bedenken 

van je stukje, de kleding en attributen uitzoeken, het oefenen… 

Dit jaar komt er misschien wel een categorie bij deze is van 13 t/m 15 jaar. Hier moeten 

dan zeker 2 aanmeldingen voor zijn. De bedoeling is dan dat de winnaar v.d. 2e categorie (9-

12 jaar) en de winnaar v.d. 3e categorie (13-15 jaar)  

ieder één avond met de grote pronkzitting mee doen. 

Doe daarom gewoon mee op zondag 25 januari 2009, want dan is het weer 

jeugdpronkzitting. Dus geef je op voor 12 januari 2009  
 
Denk er wel aan dat als je attributen nodig hebt tijdens je optreden dat je deze na de 
jeugdpronkzitting mee naar huis neemt anders ben je deze kwijt. 
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 Sneeuwbal 

 

Kerstpakkettenactie Sneeuwbal weer van start 

 
De werkgroep Sneeuwbal is voor het vierde opeenvolgende jaar begonnen met het inzamelen van goederen ten 

behoeve van kerstpakketten voor alle mensen in de elf kerkdorpen van Boxmeer die een minimaal inkomen hebben. 

Zij werkt daarbij nauw samen met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente en de Thuiszorg. 

 

Zoals in voorgaande jaren hebben bedrijven en winkeliers alweer toegezegd om spullen te leveren. De meeste 

pakketten worden door particulieren aangeleverd. Wij doen dan ook een beroep op u om zelf een leuk pakket samen 

te stellen met zowel levensmiddelen en lekkernijen als leuke presentjes zoals een spelletje, speelgoed, dvd of 

kinderboek. 

U mag ook een financiële bijdrage geven waarvoor de werkgroep dan weer een pakket kan samenstellen of aanvullen 

.( Ons banknummer is: 140296034 t.n.v. A van Rossen) Vorig jaar was dat bv. een rol vuilniszakken. De bedoeling is 

om dit jaar extra aandacht te besteden aan de kinderen . 

 

De pakketten kunnen na Sinterklaas tot en met 23 december worden afgegeven bij de receptie van cultureel centrum 

De Weyer in Boxmeer 

Als u niet in de gelegenheid bent om naar bovenstaand adres te komen .Kunt u het ook afgeven bij, 

Paulien Gilles St. Hubertusstraat 2 Vortum-Mullem Wij hopen ook dit jaar ongeveer 250 à 300 pakketten te kunnen 

uitreiken op 24 december de dag voor Kerst. 

 

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Paulien Gilles St. Hubertusstraat 2 Vortum-Mullem tel. 0485-574978  

 

 

Met Vriendelijke groet, 

 

Stichting Sneeuwbal 
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H 
 Agenda   Vortum  -  Mullem Colofon 

 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: 

 
 

24-11  18.15  Start kinderkoortje 
30-11 Kindernevendienst 

Huldiging jubilarissen kerkkoor 
07-12    Kindernevendienst 
13-12   20.30  CV de Plekkers: Schlagerbal 
14-12 Kindernevendienst 
17-12  19.45  VoVm: Kerstviering 
21-11     Kienen KBO 
29-11    Fanfare St.Cornelius:concours in Veldhoven 
01-12 Dorpsraadvergadering 
12-12 KBO: Kerstviering 
19-12  20.30  CVde Plekkers:denkavond pronkzitting 2009 
21-12 Fanfare St.Cornelius: Hapjesavond 
10-01 Fanfare St.Cornelius: Nieuwjaarsconcert 
12-01    CV de Plekkers: opgave jeugdpronkzitting 
25-01  14.00  Jeugdprinsenbal/pronkzitting 
6-7/02  20.00  Pronkzitting 
08-02  14.15  Jeugdprinsreceptie 
20t/m24-02   Carnaval 
22-04    VoVm: Rayonreis 
3-7/aug    ’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. 


