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Zondag 1 nov.   9.00 uur  m.m.v. kerkkoor. 
                                      Gerrit van Kempen en Lies de Groot  vw.verjaardag. 
                                      overl. fam. Thelosen Deenen. 
                                      Guus Arts  jaargedachtenis. 
                                      Tien en Tony Swinkels Stiphout. 
                                      Tonny Swinkels Verheijen. 
                                      Pauline Brekelmans.  
                                      Ter herinnering aan vader en moeder Ronnes Stevens, 
                                      ome Gerrit en ome Jan. 
                                      Marjon de Bruyn Jacobs. 
                                       Jo Derks 
                                       overl. ouders v. Bree v. Os      jaargedachtenis 
 
   
15.00 uur Allerzielen viering m.m.v. fanfare st. Cornelius.. 
 
Zondag 15 nov.  9.00 uur  m.m.v. Kerkkoor. 
                                     Piet v. Kempen en Josephina Stevens       v.w. sterfdag 
                                     Wilie en Sjef van Hout 
                                     overleden familie Jansen Hendriks en zoon Wim                                   
                                      Gerrit van Kempen en Lies de Groot         v.w. sterfdag 
                                      Tien en Frank Roelofs. 
                                      Karin Brienen               jaargedachtenis en vw. verjaardag 
                                      Cato Brienen v. Bree                                 jaargedachtenis 
                                      Levende en overleden leden v.h. kerkkoor  

v.w. cecilia viering. 
 
-  zondag 6 december . 
- zondag 20 december.  
-  24 december 20.00 uur nachtmis 
-  26 december 2de kerstdag  9.00 uur. 
 

 

Opgave voor een H.Mis a.u.b een week van tevoren opgeven, U kunt de envelop in de brievenbus 

deponeren. 

Dank voor U medewerking. 

 

Kerkbestuur. 

 

 

Beste parochianen, 

 

op zondag 25 oktober zal door de doop in onze parochie opgenomen worden: 

 

Rick Willems, zoon van Erik Willems en Anki Janssen. 

 

Ouders en verdere familieleden van harte proficiat! 

 

Als U nog vragen hebt over dopen, kunt U contact opnemen met: 

Hedwig Cremers 571664 

Maria van Duren 576428 

Vieringen in November 
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Vrijdag13 november om 14.00 uur is het kienen in het Gemeenschapshuus  
 
Stichting gemeenschapshuus heeft gevraagd of er onder de leden van de kbo behoefte bestaat dat er een biljart in 
het Gemeenschapshuus geplaatst wordt  
  

De adressen van van de artsen die keuren voor verlenging van het rijbewijs zijn bij het bestuur bekend . Voor 
informatie bel Piet Ebben Tel 571970  

 

Sint Maarten      11 november  
“ het lichtfeest van de kinderen.”  
 

Dinsdag 11 maart is het weer zover, kinderen, ouders en liefhebbers kunnen meelopen in de  
( zelfgemaakte)  lampionnen, lichtjes optocht door ons dorp. 
Iedereen die mee wil lopen wordt gevraagd om te verzamelen op het schoolplein van de St. Anna 
school. We vertrekken om 18.00uur en lopen dan via de Akkervoortweg, Provinciale weg , 
St.Cornelisstraat en St. Hubertusstraat naar het speelterrein bij ‘ Ut Benkske ’ .  Aanwonende 
wordt gevraagd om deze route te verfraaien door sfeer- lichtjes /fakkels  te plaatsen. 
Onderweg zullen de kinderen van groep 7 bij de bewoners van Vortum -Mullem geld inzamelen 
voor Zr. Ancilla ( Riek Huberts).  
Na de lichtjes optocht zal groep 8, op het speelterrein, het spel van St. Maarten opvoeren.  
Ondertussen kun je je opwarmen bij de vuurkorven en genieten van een lekker kopje warme 
chocolademelk.  
Om de tocht zo veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij de ouders, die meelopen een 
veiligheidsvest aan te trekken.  
 
Ouderraad St. Anna school. 
 

 
 

beste inwoners van Vortum-Mullem, 

 

de collecte van de Nierstichting heeft het bedrag van 253,10 euro opgebracht! 

Hartelijk dank voor Uw giften! 

 

 

 

 

 
 

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Vortum-Mullem een bedrag van 

€ 508,27 opgebracht. 

Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten 

name van KWF kankerbestrijding in Amsterdam 

Wij bedanken de collectanten en de gulle gevers voor hun bijdrage 

 

 

 

KBO 
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Beste leden en andere belangstellenden, 
 
Op woensdag 11 november komt Remedica een presentatie voor ons verzorgen met als 
thema “Hoofdpijn en Migraine; echt een kopzorg”. 
Een migrainepatiënt vertelt over eigen ervaringen, er wordt ingegaan op preventie en 
behandeling, er is ruimte voor het stellen van vragen en u kunt documentatie mee naar 
huis nemen. 
(N.B. De presentaties door Remedica zijn omgewisseld, de thema-avond over 
slechthorendheid is verplaatst naar maart). 
Ook niet-leden zijn welkom, aan hen vragen we wel een kleine bijdrage in de vergoeding 
van € 2,50. 
 
Aanvang 19.45 uur in ’t Gemeenschapshuus. (Graag vooraf aanmelden). 
 
 
Op 25 november willen we samen een kerststuk gaan maken, als u belangstelling heeft 
hieraan deel te nemen, geef dit dan uiterlijk een week van tevoren door aan een van de 
bestuursleden. 
 
Graag tot ziens, 
Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem 

 

 

Nieuwe verspreidingsvorm Dorpsblad. 
  

Zoals reeds eerder aangegeven, maakt de Dorpsraad veel kopieerkosten voor de 
verspreiding van het Dorpsblad, terwijl dit bij veel mensen direct bij het oud papier gaat, 
omdat zij het al gelezen hebben op de Website. Daarom gaat per 1 januari 2010, de 
verspreiding niet meer huis-aan-huis. 
Het is de bedoeling dat er bij Geert Peeters in het pakhuus en bij TECS in de winkel een 
aantal exemplaren komen te liggen, die gratis kunnen worden opgehaald.  
Heeft u dus toch behoefte aan een gedrukt exemplaar, dan kunt u natuurlijk het 
dorpsblad van de website printen, of als dat niet mogelijk is, haalt u deze dan even op 
bij Geert of bij mij. 
De ouderenbond die heeft aangegeven zelf voor de onderlinge verspreiding zorg te 
kunnen dragen, krijgen het aantal exemplaren dat zij nodig hebben. 
Op deze wijze besparen we op de kopieerkosten, en kunnen wij deze gelden weer 
inzetten voor de website. 
 
Natuurlijk willen wij de bezorgers, die jarenlang de gratis huis-aan-huis verspreiding op 
zich hebben genomen, nog eens hartelijk bedanken voor hun inzet. 
  
Jos Tamminga 
Voorzitter Dorpsraad 
 

 

VoVm 
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Trots zijn ze……… En terecht!!!! 

 
 

Groep 7/8 heeft in september meegedaan aan een energieproject  van de Provincie Noord-

Brabant. 85 Brabantse scholen hebben hieraan deelgenomen. Woensdag 14 oktober hoorden 

we dat we, met 9 andere scholen in de finale zaten. Het werd een week van hard werken: rap 

maken, quizteam formeren, leren over energiebesparing en energiebronnen. 

Donderdag 22 oktober vertrokken ze met de bus naar Westerhoven. De kinderen gingen vol 

gas door de survivalonderdelen. Uiteindelijk werd onze school:  

Derde van Noord-Brabant. 
Wij zijn als school super trots op onze kinderen van 7/8. Proficiat!!! 

 

 

 
GEWELDIGE OPBRENGST UNICEFLOOP 
 

De leerlingen van de basisschool St. Anna hebben weer een mooie bijdrage geleverd 

aan de Unicefloop. Na de Unicefvoorlichting op school hebben zij bij familie, 

vrienden en bekenden sponsors gezocht en samen hebben de kinderen een bedrag van 

€ 196,15 voor Unicef ingezameld. Geweldig gedaan!  

In totaal hebben er 28 basisscholen meegedaan. De 1750 leerlingen van deze scholen die meededen een 

bedrag van € 25.424,66 aan sponsorgeld opgehaald.  

 

 

Op zondag 27 september is de Unicefloop gelopen. De wandelroute ging vanaf blokhut De Hoefse Hut naar 

de Staatsbossen van Sint Anthonis. De route liep ook langs de Heksenboom in het bos waar die dag een 

heuse heks haar huis had ingericht. Gelukkig was ze niet eng, maar ze had volop praatjes voor jong en oud! 

Het was een mooie afwisselende wandeltocht op een stralend zonnige dag! 

 

In totaal heeft de Unicefloop een bedrag van € 28.609,01 opgebracht. Dit geld is bestemd voor de campagne 

“Schoon water voor elk kind”. Unicef zet zich met deze campagne niet alleen in voor 
schoon water, maar ook voor sanitaire voorzieningen en kennis over hygiëne.  
Het Unicefcomité Land van Cuijk bedankt voor dit geweldige resultaat niet alleen alle kinderen en hun 

ouders maar ook de vele sponsors die de kinderen hebben gesteund en de 28 deelnemende scholen. 
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Hallo lieve kinderen, 

Het is bijna zover! Ik (Sint) en Piet 
komen naar Nederland en natuurlijk 
bezoeken we ook Vortum-Mullem! De 
cadeautjes zijn ingepakt, de Pieten 
hebben hun schoenen gepoetst, de 
tabberd is gestoomd en mijn staf glimt 
als nooit tevoren! We hopen maar dat 
er geen problemen zullen zijn na alle 
toestanden van vorig jaar! Trouwens 
met baby Mariko gaat het prima, ze 
groeit als kool en kan al lopen! 

Alle kinderen (vanaf 0 jaar) zijn 
van harte welkom! Eerst gaan we 
Sint verwelkomen op het 
kerkplein en daarna mogen alle 
kinderen met Sinterklaas en de 
Pieten mee naar binnen in  
’t Gemeenschapshuus. Daar 
kunnen de kinderen (en hun 
ouders, opa’s, oma’s, oppas) 
genieten van een kort 
programma, verzorgd door 
Sinterklaas zelf en zijn Pieten. Na 
afloop is er voor de jongste 
kinderen ruim de tijd om Sint een 
handje te geven en een praatje te 
maken met Zwarte Piet. 

 
Dus komen jullie op 

zondag 22 november om 11.00 uur 

allemaal naar het kerkplein om samen met 
de fanfare Sinterklaas en z’n pieten 

welkom te heten? 
 

Maken jullie nog een 
mooie tekening of 
kleurplaat voor 
Sinterklaas? Dan 
hangen wij die op in 
het 
Gemeenschapshuus. 
Je kunt je tekening 
vóór 20 november 
inleveren bij 
Veronique Verheijen, 
Wilma Derksen of 
Karin Ebben. 
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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: 

 
 

07-11     CV de Plekkers: Prinsenbal 
11-11   18.00  St.Maartenoptocht 
11-11   19.45  VoVm: Remedica  
13-11   14.00  KBO: Kienen in het Gemeenschapshuus 
22-11   11.00  Intocht Sinterklaas 
25-11     VoVm: Kerststukjes maken 
12-12     CV de plekkers: Schlagerbal 
19-12  21.00  Kerstmarkt 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  18.30 u 19.30 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. 


