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Vieringen in de maand December 

 
Zondag  12 dec.  9.00 uur  m.m.v. kerkkoor. 

                              Met moment van verzoening en vergeving. 

                              Wilie en Sjef van Hout. 

                              Overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim 

                               Jan Martens  v.w verjaardag  en jaargedachtenis 

                               en Bets Martens Brienen    

 

 

dinsdag   21 dec. 19.00 uur  boeteviering in de baseliek Boxmeer.                       

 

vrijdag  24 dec.  20.00 uur  nachtmis m.m.v. Vomuzi.                         

                              overl fam. Dammers Ermers en Wim. 

                              Frank Roelofs  v.w. verjaardag en jaargedachtenis. 

                              Tien Roelofs   ter dachtenis. 

                              Koos de Haas  v.w. verjaardag. 

                              Overl. fam. Hendriks Rongen. 

 

Zaterdag   25 dec.  10.30 uur   viering in de Baseliek te Boxmeer . 

                                Met de gezamelijke koren. 

 

zondag  26 dec.  10.30 uur  gezinsviering m.m.v. jeugdorkest. 

                              Woord en communie viering     

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

                             Piet versleijen en Marie Versleijen v.d. Bosch 

                             Koos en Harrie v.d. Bosch. 

                             Berta Janssen Martens                Jaargedachtenis 

 

 

Vieringen januari:   zondag 2 jan. 10.30 uur 

                                en 9 januari en 23 jan.9.00 uur.  
                             

 

Elke 1
e
 en 3

e
 zondag viering in Sambeek 

Elke 2
e
 en 4

e
 zondag Viering in Vortum-Mullem 

Elke zondag om 10.30 Viering in de basiliek in Boxmeer 

 

 
 

 

Het secretariaat van de samenwerkende parochies heeft als e-mailadres:  

secretariaat@rkparochieboxmeer.nl 

Het bestuur van de parochie Boxmeer heeft als e-mailadres:  

bestuur@rkparochieboxmeer.nl 
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Doopwerkgroep 
 

Op zondag 14 november is door de doop in onze parochie opgenomen: 
Tim Jakobs, zoon van Roel Jakobs en Marian van Bree. 
Ouders, broer en zus en verdere familie van harte gefeliciteerd namens de parochie van 
St. Cornelius. 
 
Als U meer informatie wil omtrent het doopsel kunt U kontakt opnemen met: 
Hedwig Cremers 571664 / Maria van Duren  576428 
 

Graag willen wij U allen hele fijne Feestdagen en een gezond en gelukkig 2011 
toewensen! 
 

 

Doopwerkgroep Vortum-Mullem 
 
 

 
 

Werkgroep Gezinsviering 
 

Beste kinderen en grote mensen, 
 
Op 26 december, 2e kerstdag dus, is de viering in de kerk om 10.30 uur. 
Deze zal verzorgd worden door het Jeugdorkest en een kinderkoor. Ook is er zoals 
gebruikelijk een kerstspel, voor en door kinderen!! 
Dus komt allen op 26 december naar de kerk van Vortum-Mullem, neem alle familie 
mee die je maar kunt vinden en vier gezamelijk KERST 2010. 
 
Graag willen wij alvast van de gelegenheid gebruik maken om U allen alvast fijne 
kerstdagen en een gezond en gelukkig 2011 toe te wensen. 
 
Werkgroep Gezinsviering 
Trudy Jakobs en Maria van Duren 
 
 
 

VoVm 
 

Beste leden, 

 

Op woensdag 15 december houden wij onze Kerstviering waarop onze leden met hun partner welkom zijn. 

Zoals u gewend bent een stemmige en gezellige avond om alvast in kerststemming te komen 

We willen deze avond samen eten en daarvoor hebben we u gevraagd, samen het eten te verzorgen. 

Heeft u zich nog niet aangemeld, dan graag voor 9 december doorgeven of u op deze avond aanwezig bent 

en of u een gerecht meebrengt. Aanvang 19.45 in het Gemeenschapshuus 

(Kijkt u ook even in het programmaboekje wie er aan de beurt zijn om de zaal te versieren.) 

 

Mocht u niet op deze avond aanwezig kunnen zijn, dan wensen wij u van hieraf alvast fijne feestdagen, de 

beste wensen voor het nieuwe jaar en graag weer tot ziens in 2011. 
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Opgave 1e Communie 
 

Hallo Ouders 

 

Kinderen zittend in groep 4 en allen die in aanmerking komen voor de 1ste communie, kunnen zich voor 

20 December 2010 opgeven bij: 

 

Jolanda Brienen 

Provincialeweg 11 

5827 AA Vortum-Mullem 

j.j.brienen@home.nl 

 

 

 

 

OPGAVE VOOR EERSTE COMMUNIE 2011 

(Pinksteren) 

 

 

Naam communicant: ………………………………………………………… 

 

E-mail adres : …………………………………………………………….. 
 

 

 

 

Koersbalgroep zoekt nieuwe leden 
 
 
De koersbalgroep in het Gemeenschapshuus zoekt nieuwe leden. Koersbal is een 
plezierige sport die door iedereen gespeeld kan worden. 
Het wordt gespeeld op een vilten mat van twee bij acht meter met een set van twee maal 
vier ballen en een wit doelballetje (de jack). 
Het spel wordt bij voorkeur gespeeld door een team van 6 tot 16 personen. 
Bij het spel kunnen steeds 2 personen met elk 4 ballen tegen elkaar spelen. 
Eerst wordt de jack uitgegooid en daarna rollen de spelers om beurten een bal met de 
bedoeling deze zo dicht mogelijk bij de jack te krijgen. 
Het rollen van de bal naar de jack levert echter problemen op omdat de ballen aan één 
kant verzwaard zijn. Ze rollen niet in een rechte lijn maar met een bocht (een koers) 
naar de jack toe. 
Iedereen, man of vrouw, valide of minder valide kan deze sport beoefenen omdat er geen 
lichamelijke of fysieke inspanning voor nodig is. 
Na wat oefenen kan iedereen het koersen onder de knie krijgen. Hoe groter de groep, hoe 
meer plezier om met elkaar dit sportieve spel te beoefenen. 
Het koersbal is een activiteit van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer 
(SWOGB) en vindt plaats elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur. 
Belangstellenden die het eens willen proberen kunnen altijd een balletje komen rollen. 
Deelname kost  € 10,00 per  kwartaal. Voor informatie of aanmelding kan men terecht 
bij Piet Ebben. 
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Advent, een tijd van wachten 
 

Alles heeft zijn tijd, zegt een wijs mens, die we Prediker  noemen  in de Bijbel. Alles heeft zijn tijd. Ieder 

mens heeft zijn tijd. We ontvangen het leven als een gave. We mogen met die gave leven en werken. We 

mogen ons ontwikkelen en ontplooien. Ieder moment heeft het leven waarde. Ook aan het einde, wanneer 

het de kleur krijgt van een voltooid leven.  Leven brengt vele vruchten voort.  Een graankorrel kan pas 

vrucht dragen als die in de aarde valt , ontkiemt, groeit  en vruchten ontwikkelt.  

 

In de herfst krijgen bomen en planten  mooie herfstkleuren alvorens  alle bladeren te verliezen. Ze wachten 

een winter lang om weer tot leven te komen. Het ritme van alle leven is opgang en neergang. Zo gaat het 

steeds door. Dichter Huub Oosterhuis drukt het uit in zijn gedicht “Zevenmaal”. 

 

Zevenmaal opnieuw geboren 

Kleingekregen uitgeworpen  

Wordt een mens om mens te worden 

 

Zeventig maal zeven bomen 

Zullen bloeien waar we wonen 

Licht zal op het water stromen. 

 

Het is guur, soms stormt het en worden de bladeren door de straten gejaagd. Het is vroeg donker. Lange 

avonden voor mensen die alleen zijn. Gezellige avonden waar mensen samen zijn. Als je in het bos loopt  

zie je hoe het leven wegtrekt en paddenstoelen als parasieten het oude opruimen. De natuur maakt een 

terugtrekkende beweging. Het leven trekt zich terug inde wortels.  Je weet dat daar iets nieuw uit voortkomt. 

Het is wachten en vertrouwen een winter lang. Hoe blij zijn we als de zon weer sterker wordt en haar 

warmte alles verandert. 

 

Al eeuwenlang hebben mensen er moeite mee. als het leven zich terug trekt, als het leven donker is, als het 

leven zonder hoop en zonder utzicht is. Deze donkere tijd kreeg een eigen karakter. Mensen voor ons baden 

dat het licht weer zou terugkomen in intensiteit en in duur.  Ze baden dat het leven weer nieuw zou worden 

en er weer vol toekomst zou zijn. Deze angst voor het duister, dit verlangen naar  het verlossende licht  

horen blijkbaar ook bij onze natuur. Het is dus zo gek nog niet dat we juist in de maanden november en 

december  advent en kerstmis vieren. Advent, de vier weken voor kerstmis,  is een periode van wachten, een 

periode van uitzien naar nieuw leven. Nieuw leven dat hoop en perspectief geeft. Als dat al zo is in het 

gewone leven van ons mensen; als dat al zo is in het ritme van de natuur en de levenscyclus van alles wat 

bestaat,  hoeveel te meer zal dat dan gelden voor mensen die leven met een zware depressie. Hoeveel te 

meer zal het gelden voor mensen die er slecht aan toe zijn, die in moeilijke en onderdrukkende 

omstandigheden moeten leven. Daarom zingen we terecht. 

 

Dauwt, hemelen, van omhoog, 

En, wolken, regent de gerechte. 

 

Troost elkaar, mijn  volk,  

Dat deze woorden u troosten: 

Opdagen zal uw redding. 

Dat niet het zwarte u grijpt 

Dat niet de smart u verslindt. 

Vrees niet, ik zal u redden. 

Ik ben het, Israels God, 

De Heilige en geen ander. 

Ik zal zijn uw Bevrijder. 

 

Tjeu Timmermans, karmeliet en pastor 
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Meer bewegen voor ouderen in Vortum-Mullem 
 
VORTUM-MULLEM – De gymgroep van Vortum-Mullem kan wel weer enkele nieuwe 
leden gebruiken. Deze groep gaat wekelijks enthousiast aan de slag op de 
maandagmiddag onder leiding van Wilma Tijssen. Op de eerste plaats is het goed voor 
die ouderen zelf om meer te gaan bewegen, maar ook is aanvulling nodig omdat anders 
de groep misschien te klein gaat worden. Dat zou tot opheffing van dit mooie clubje 
kunnen leiden. 
Deze gymgroep is een activiteit van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer 
(SWOGB) in het kader van het programma Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Het 
komt neer op wekelijks een uurtje samen ontspannen en bewegen. Het houdt het lijf 
soepeler en het is nog gezellig ook. Voor ouderen blijft bewegen tot op hoge leeftijd van 
belang.  
De gymgroep is elke maandag van 14.00 tot 14.45 uur in het gemeenschapshuis. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij Piet Ebben. 
 

 

 

 

De Kanteling 
 

Hierbij nodigt de Burgerparticipatieraad van de gemeente Boxmeer U uit voor de bijeenkomst op 25 

november 2010. 

De brochure is te downloaden via www.vortum-mullem.info/dorpsblad 

 

Omdat de kanteling een vrij nieuwe manier van denken is lijkt ons enige toelichting op zijn plaats. 

Een van de belangrijkste onderdelen van de wet op de maatschappelijke ondersteuning verder te noemen de 

WMO is de zogenaamde compensatieplicht voor de gemeente. 

De compensatieplicht is in de WMO zo geregeld dat de gemeente burgers die beperkingen ondervinden in 

hun deelname aan de samenleving en in hun zelfredzaamheid hierin moet compenseren zodat die 

beperkingen opgeheven worden. 

De gemeente heeft de vrijheid hoe die compensatie te realiseren. Er kan dus op verschillende manieren 

vorm gegeven worden aan die compensatie.  

Een van die manieren wordt omschreven in de “kanteling”. 

Belangrijkst uitgangspunt van de kanteling is dat de hulpvrager centraal staat.  

Niet gedacht moet worden vanuit beschikbare hulpmiddelen die ter compensatie kunnen worden 

aangeboden, maar samen met de hulpvrager zal overlegd moeten worden wat de meest compenserende 

oplossing is. Dit vereist een nieuwe manier van denken omdat er nu rechtstreeks contact gezocht moet 

worden met de hulpvrager. Alle aspecten die te maken hebben met de leefsituatie, de reden van  de 

hulpvraag en wat verder nog van belang kan zijn om tot de best mogelijke compensatie zullen moeten 

worden bekeken. 

Samengevat: de gemeente zal echt in gesprek moeten gaan met de hulpvrager. 

Omdat dit nogal wat consequenties heeft en procesmatig ontwikkeld zal moeten worden leek het ons zinvol 

U kennis te laten nemen van de weg die daartoe kan leiden en de ervaringen die er mee opgedaan zijn. 

Temeer is dit van belang omdat zoals de agenda vermeld ook de gemeente Boxmeer haar visie zal geven. 

In de gemeente Kerkrade is reeds geruime tijd gewerkt met de “kanteling”. Zij zijn bereid om ons vanavond 

inzicht te geven in de gedachten over de “kanteling”en hun ervaringen met ons te delen.  

Wij hopen dat wij 25 november velen van U kunnen verwelkomen. 

 

Namens de BPR 

Hinke Roders 
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    Burgerparticipatieraad   Boxmeer     
 

 

Uitnodiging 

 

Informatiebijeenkomst over de Kanteling 
 

Op 25 november a.s. zal de BPR van de gemeente Boxmeer een avond verzorgen die gewijd zal zijn 

aan mogelijkheden om de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning vorm te geven.. 

Aanvang  20.00 uur 

Locatie: raadzaal van het gemeentehuis. 

 

 

Agenda 

 

1   Opening en welkom aan de gastsprekers uit Kerkrade. 

 

2   Presentatie  Kerkraads WMO model 

     Door  Patrick Ypelaar, projectleider van de kanteling Kerkrade en Ralf Krewinkel, Wethouder 

gemeente Kerkrade. 

 

3   Vragenrondje n.a.v. de presentatie. 

 

4    Pauze 

 

5    Presentatie / toelichting Boxmeerse benadering van de WMO / de Kanteling. 

      Door  Willy Hendriks – van Haren, Wethouder van onze gemeente. 

 

6    Vragenrondje n.a.v. de toelichting. 

 

7    Rondvraag 

 

8    Sluiting 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Hinke Roders 

Voorzitter  BPR 

 

 

 

Bijlagen: Toelichting  over de Kanteling. 

                Kerkraads  WMO Model 

 

 

Opmerking: De gemeente Kerkrade is een  pilotgemeente van de vereniging Nederlandse gemeente 

(VNG) voor het project  WMO / de kanteling  (het compenseren) 
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Demonstratieles Tai Chi voor senioren 
  
Omdat bewegen nu eenmaal goed is - en al helemaal voor de ouder wordende mens - is 
de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB) steeds weer op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden. In dat kader kunnen senioren op 7 december van 13.30 tot 
14.30 uur in de Weijer in Boxmeer kennis maken met Tai Chi.  
Tai Chi is een Chinese bewegingsleer op rustgevende muziek. De bewegingen zijn 
eenvoudig aan te leren en kunnen vanuit staande en zittende houding worden 
uitgevoerd. Door het oefenen van deze zachte, vloeiende bewegingsvormen worden alle 
gewrichten bewogen, ontspannen en als het ware losgemaakt. Hierdoor wordt de 
bloedsomloop gestimuleerd. De oefeningen helpen zeker ook om ademhaling en 
conditie te verbeteren. Tai Chi is een methode om gezondheid van lichaam en geest te 
bevorderen. 

 De cursus wordt gegeven door Peet Merkelbach. Deelname zonder aanmelding. Deze 
demonstratieles is gratis 

 

 

 

 

 

Opbrengst collecte “Brandwonden Stichting” 
 
In de week van 10 tot en met 16 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 €256.80 opgehaald. De opbrengsten van de collecte 
stellen de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met brandwonden 
voort te zetten 
 
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, 
met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen 
van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens 
die het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden 
worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee 
leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij. 
 
Al meer dan 35 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze 
littekens. Dit doet zij op drie fronten: Het voorkomen van brandwonden, het verbeteren 
van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en 
begeleiding. 
Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten 
voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting 
alle collectanten en gulle gevers in Vortum-Mullem voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen 
de littekens’. 
 
 
Karin Deenen 
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Hallo meisjes en jongens 

 

                                      Op tweede kerstdag is er een gezinsviering. 

                                      De gezinsviering begint om 10:30 uur 

                                      En we hebben weer kinderen nodig die het                

                                      leuk vinden om te zingen   

                                       Als je in het koortje mee zingt mag je  

                                       natuurlijk ook mee doen met het kerstspel      

                                       En wie wil er nu geen Jozef zijn of engel.                           

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 donderdag 25 november na school van 15:30 uur tot 16:00 uur in 

de kerk. 

 

Groetjes Anneloes Martens ,Gonny Schuurmans en Petra Broeder 
 

 

 

DE KERSTKAARTEN VAN UNICEF ZIJN ER 

WEER !!!! 
  

 

Uw verkooppunt:  Jacqueline Gerrits 

                                 Provincialeweg 4 

                                     Vortum-Mullem 

                                     Tel 0485-571690 
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Nieuws van fanfare St. Cornelius. 

  

2010 is al weer bijna voorbij en fanfare St. Cornelius kan terugkijken op een 

fantastisch eeuwjaar. Ook het receptieweekend met de vrienden uit Oberschmeien was 

zeer goed geslaagd. Namens fanfare St. Cornelius nogmaals iedereen bedankt die mee 

heeft geholpen om het eeuwjaar tot zo'n succes te maken. 

  

Opleidingsorkest. 

Op zaterdag 27 november zal het opleidingsorkest haar medewerking verlenen aan de 

kerkdienst voor de vormelingen. En zoals u de laatste jaren gewend zal het opleidingsorkest ook te horen 

zijn tijdens de dienst op 2e kerstdag.  

  

Brabants kampioen. 

Op zaterdag 20 november heeft Tanya van Duren deelgenomen aan het brabants kampioenschap. En hoe!!! 

Tanya scoorde gemiddeld 'n 9 en eiste hiermee de titel op de hoorn voor haar op. Tanya, van harte 

gefeliciteerd met dit resultaat. 

  

Nieuwjaarsconcert. 

Het jaarlijks nieuwjaarsconcert is dit jaar op zaterdag 8 januari. Ook dit jaar belooft het weer een concert te 

worden met zang en dans. Dus spektakel gegarandeerd. 

  

FANFARE ST. CORNELIUS WENST U EEN GEWELDIG UITEINDE EN EEN FANTASTISCH 2011. 
 

 

 

   Kerstpakkettenactie Sneeuwbal weer van start 

 
De werkgroep Sneeuwbal is voor het zesde opeenvolgende jaar begonnen met het 

inzamelen van goederen ten behoeve van kerstpakketten voor alle mensen in de elf 

kerkdorpen van Boxmeer die een minimal inkomen hebben. Zij werkt daarbij nauw 

samen met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente. 

 

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

meeste pakketten, maar ook losse artikelen worden door particulieren aangeleverd. Wij doen dan ook weer 

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.( Maar het kan ook iets zijn wat mensen met 

een kleine beurs anders niet kopen, te denken valt dan bv. aan deodorant, aftershave, enz.) 

Een financiële bijdrage mag u ook geven, waarvoor de werkgroep dan weer een pakket kan samenstellen of 

aanvullen. Twee jaar geleden was dat bv. een rol vuilniszakken.  

 

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

centrum De Weyer in Boxmeer of bij Paulien Gilles St. Hubertusstraat 2 Vortum-Mullem. Wij hopen ook 

dit jaar ongeveer 250 à 300 pakketten te kunnen uitreiken op de dag voor Kerst. 

Hebt u spullen liggen (food of non-food) die wij in kerstpakketten kunnen stoppen neem dan even contact 

met ons op om te beoordelen of het geschikt is. 

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Hilly van Neerven (0485-575807), of Paulien Gilles 0485-574978. 

Voor een financiële bijdrage kunt u bellen naar bovenstaande telefoonnummers, maar u kunt ook uw 

donatie overmaken naar banknummer 140296034 van de Rabobank. 

Helpt u ons weer om veel mensen een fijne kerst te bezorgen? 

Bij voorbaat dank! 

De Sneeuwbal 
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Veranderingen wat betreft dorpsblad en de website 

 

 

 
Met ingang van 1 januari 2011 gaat er een aantal zaken veranderen, wat betreft het 
dorpsblad en de website.  
Het onderhouden van de site, kost net als het dorpsblad geld.  
Wij proberen steeds alle informatie zonder kosten, bij iedereen te bezorgen! 
Help ons daar bij! 
 
 
Sponsoring op de website www.vortum-mullem.info 
Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk op de voorpagina van de website vortum-
mullem.info te adverteren. Iedereen die adverteert krijgt een op tijdbasis gedeeld logo 
met link op de voorpagina van de site. Dit betekent dat alle adverteerders in 
tijdsvolgorde in een banner verschijnen. De kosten hiervoor zijn € 50,-- per jaar. 
Iedereen die hierin is geïnteresseerd, of hierover vragen heeft, kan dit kenbaar maken 
middels E-Mail naar:  dorpsraad@vortum-mullem.info .  
Draagt u uw website ook een warm hart toe?  DOE MEE! 
Plaatsing per jaar, alleen bij aanmelding voor 15 december! 
 
Verenigingen: 
Verenigingen uit Vortum-Mullem, en de deelnemende groepen van de website, met een 
eigen gebruiker op de site, kunnen vanaf 1 januari gratis artikelen plaatsen op de 
website en in het dorpsblad.  
Plaatsen kan per E-Mail bij redactie@vortum-mullem.info . 
 
Plaatsing eenmalige artikelen: 
Plaatsing ivm trouwen/geboorte/overlijden voor (oud) inwoners is gratis op de website 
en in het dorpsblad.  
Commerciële advertenties kosten € 7,00 per halve en € 14,00 per hele pagina A4, net als 
nu in het Dorpsblad. 
Alle plaatsingen met voor de inwoners interessante – niet commerciële – artikelen, ter 
beoordeling van de redactie,: gratis in dorpsblad en op website. 
 
 
Aanlevering artikel: 

De voorwaarden waaraan uw artikel dient te voldoen, worden binnenkort op de website 
geplaatst. 
Houdt u zich svp hieraan, zodat de webmaster er minder tijd aan hoeft te besteden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Vortum-Mullem 
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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: 

25-11     Bijeenkomst burgerparticipatieraad 
27-11  19.00  Vormselviering 
10-12 KBO: kerstviering 
10-12   10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
11-12     Vomuzi: kerststerren-appelactie 
11-12 cv De Plekkers: Schlagerbal 
15-12 Vovm: Kerstviering 
20-12 Opgeven 1e communie 
08-01-11   Fanfare St.Cornelius: Nieuwjaarsconcert 
28-01-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
14-02-11      Vovm: Huishoudbeurs 
25-02-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
25-03-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
29-04-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
27-05-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
17-06-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 


