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Zondag  5 april 10.00 uur    gezinsviering. 

                                      Bets Martens Brienen   maandgedachtenis. 

                                      Mathijs Botden en echtgenote, Coba,  

   Teng en Piet                                       vw.verjaardag Coba   

                                       Jo Deenen  v. w. verjaardag. 

                                       overl. fam. Barten Hendricks. 

                                       Jan Barten.  

                                       Frieda Zegers koppes  vw. verjaardag. 

 

Woensdag  8 april  19.00 uur  boeteviering Vortum. 

 

Donderdag  9 april      19.00 uur  viering Sambeek. 

 

Vrijdag      10 april    19.00 uur  gebedsdienst. 

 

Zaterdag    11 april     20.00 uur  paaswake Sambeek. 

 

Zondag      12 april    10.00 uur  m.m.v. kerkkoor. 

                                         Wilie en Sjef van Hout.  

                                         Hans Brienen   jaargedachtenis.  

                                         Theodorus Hendriks 

                                         en Johanna Willems  jaargedachtenis.  

                                       

 

Maandag  13 april   10.00 uur  viering Sambeek.                      

                                                 

Zondag     19 april  10.00 uur   viering Sambeek. 

  

Vrijdag     24 april    13.00 uur  huwelijksviering   

                                         Corina Derks v. d. Ven en Bob Vervoort. 

 

Zondag     26 april    10.00 uur  m.m.v. kerkkoor. 

                                          Teng Botden   maandgedachtenis. 

                                          overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 

                                         Bets Martens Brienen  namens de K.B.O.    

 

Vieringen in mei: 10 mei  24 mei. 

                            31 mei:  1
ste

  communieviering.  
 
 
 
 
 
 

Vieringen in april 
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Op zondag 22 maart is door de doop in onze parochie opgenomen: 
 
Daantje van de Groes, dochter van Sjoerd en Ineke van de Groes. 
 
Ouders en verdere familieleden van harte gefeliciteerd! 
 
Namens de doopwerkgroep Vortum-Mullem Hedwig Cremers en Maria van Duren 
 

 

 Op zondag 5 april is het Palmpasen. Dit vieren we om 10 uur in de kerk van Vortum-Mullem. Breng ook je 

zelfgemaakte Palmpasenstok mee, je krijgt dan een broodhaantje in de kerk. 

 

Tot dan!!! 

 
De geplande uitleg van eerwaarde pastoor Timmermans van de parochie Boxmeer op 
zondag 29 maart in de kerk van Sambeek zal door omstandigheden komen te vervallen. 
Dit zal verschoven worden naar ZONDAG 10 MEI NA DE H. MIS IN DE KERK VAN 
VORTUM-MULLEM.  
Op ZATERDAG 27 JUNI ZAL DEZE UITLEG NA DE H.MIS GEGEVEN WORDEN IN DE 
KERK VAN SAMBEEK. 
 
namens het kerkbestuur, 
Tonny van Duren 

 

R K. Parochie  H. Cornelius Vortum-Mullem 
Rabo nr 1543.03.917 

                       Vortum-Mullem, 30 maart 2009 

Aan alle inwoners van Vortum Mullem.                                                

De Vastenactie-Nederland organiseert in de maand april haar jaarlijkse fondswerving. Het doel van deze 

geldinzamelingsactie is de ondersteuning van kleinschalige projecten in  landen van de Derde Wereld.  
 

Ook een kleine gift maakt een groot verschil !! 
 
Het zaad om een akker tot rijke oogst te laten komen, wordt dan het zaad voor het eigen middel van bestaan. 

 

Geef voor Jose uit Barzilie, die al voor  € 25.00 een landbouwcursus kan volgen om de oogst  

verbeteren. 

 

Ook in Vortum-Mullem wordt U in de gelegenheid gesteld om U steentje bij te dragen aan deze landelijke 

actie. Een aantal vrijwilligers zal op,  
Maandag  6 april 2009  tussen 17.30 uur en 19.30 uur   

                               
de envelop  persoonlijk bij U op komen halen. Mocht U die dag verhinderd zijn dan kunt U Uw bijdrage 

altijd deponeren in de brievenbus van de kerk  St. Cornelisstraat 18.  

Bij voorbaat dank voor U medewerking. 

                                                                              R.K. Kerkbestuur Vortum-Mullem. 

Doopwerkgroep 

Bericht voor alle kinderen uit Vortum-Mullem. 
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DE PAROCHIANEN VAN DE TOEKOMST 

  
Een paar weken geleden  hebben dertien jongens en meisje het sacrament van het Vormsel 
ontvangen.  En met Pinksteren zullen  acht kinderen voor het eerst meedoen met het volledig 
vieren van de  Eucharistie door ook te communie te gaan. 
Het lijkt me belangrijk om na te denken over de vraag, welke wereld van geloven en misschien 
niet geloven  wij aan die jonge mensen voorleven.  
Een eerste Communieviering kan vertederend mooi zijn, maar ik denk dat het eigen 
geloofsklimaat in een gezin en in de vrienden- en kennissenkring meer doet dan een heel mooie 
viering die ze voor die een enkele keer beleven.  
Waar gaat het eigenlijk om: “heb je er iets aan als je gelovig bent?”  Dat is eigenlijk een rare 
vraag. 
Geloven in God. Als je de publieke opinie volgt, komt er de laatste tijd een steeds duidelijker 
tegenstelling tussen: geloven in God en niet geloven dat er een God bestaat. Er zijn uitdagende 
teksten te lezen langs snelwegen,  in enkele steden op autobussen en andere  voertuigen voor 
openbaar vervoer, zoals:  “God bestaat niet. Denk zelf na”.   Inderdaad: het is heel goed  dat je 
leert je eigen verstand te gebruiken . Maar ook je eigen gevoelsmatige ontvankelijkheid  en 
waardering voor het leven en voor al  wat leeft is heel kostbaar en belangrijk. Zonder die 
ontvankelijkheid heeft wel of niet geloven geen betekenis.  Een  heel andere kreet  plaatste 
 iemand daar tegenover:  “Denk toch eens na, misschien bestaat er wel een God!”   
Het heeft echt geen zin om  discussie te voeren over het wel of niet bestaan van God. Over wat 
voor een god heb je het als je zegt niet in een god  (God?) te geloven. Over wie of wat heb je het 
als je kunt zeggen dat je geloof veel voor je betekent? Het is heel  zinvol ons af te vragen – ook als 
volwassene – wat  “geloven”  voor ons betekent.  
Misschien mogen we eenvoudigweg zeggen: Wij als christenen geloven dat God zijn gezicht heeft 
laten zien en zijn bedoeling met ons leven heeft duidelijk gemaakt in de geboorte, de manier van 
leven en het sterven van Jezus van Nazareth.   Hij is onze medemens, Hij is Zoon van God,  Hij 
is gestorven en begraven. Maar niet in de dood gebleven. Wij mogen geloven dat de weg van 
Jezus van  Nazareth ook onze weg is: door ons leven heen de dood ingaan, maar juist daarin en 
daar doorheen tot een nieuw bestaan komen om blijvend te leven als kind van God, als broeders 
en zusters van elkaar.  Dat mysterie vieren we binnenkort met Pasen! LEVEN DOOR DE DOOD 
HEEN!. .  
Hij wil ons nabij zijn in elke Eucharistieviering, maar ook in de heel gewone, alledaagse dingen 
van het leven, in onze dagelijkse omgang met elkaar.  Door te geloven in Hem en in Zijn  
levensweg, mogen we ook delen  in zijn leven: dat  wil zeggen: Kind zijn van God die we onze 
Vader  mogen noemen. 
Ik wens u allen fijne en  gelovige Paasdagen toe  en de gezinnen, waar een kind gevormd werd, of 
de Eerste Communie gaat doen  een fijne tijd waarin het  ‘samen delen van je geloven’ echt 
ervaren wordt door ouders en kinderen.  

G., Oude Hengel, Karmeliet 
 

 
  
 

  

Aanmelden Peuters: 

  

Op onze speelzaal 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 aanmeldformulier ophalen. 

We zijn iedere dinsdag en donderdag morgen aanwezig. 

Ons adres: st. cornelisstraat 14  Vortum-mullem 

Tel. 06-20902812 

Peuterspeelzaal Duimelijntje 
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Jeugdorkest St. Cornelius naar Euro-Festival. 
  

Op zondag 5 april reizen de jeugdmuzikanten van het jeugdorkest af naar Maasbracht. Daar 
nemen ze voor de 2e keer deel aan het eurofestival. Al maanden zijn de muzikanten in 
voorbereiden wat ze willen daar iets laten zien. Wat??? Vorig jaar werd het jeugdorkest 
uitgeroepen tot meest veelbelovend orkest en dit jaar willen ze bewijzen dat dat geen 
toevalstreffer is geweest. Om 11.45 uur vertrekt de bus zodat we ook ruimschoots op tijd daar 
zijn, waarna er om 14.55 uur wordt ingespeeld. Om 15.25 uur is dan het uur van de waarheid. 
Dan zal blijken of het enthousiasme en de kennis van dirigent Bas Clabbers door de muzikanten 
wordt overbracht naar het publiek. Het eurofestival wordt georganiseerd in de spil te maasbracht. 

Mocht u verhinderd zijn maar wilt u wel weten hoe het jeugdorkest presteert, dan u kunt op de volgende website 
meekijken: www.euro-festival.nl  Hier wordt het optreden nl. live uitgezonden. 
  

  

BENEFIETCONCERT 2008 

In september 2008 organiseerde de fanfare ism de diverse verenigingen een benefietconcert voor Zr. Riek Huijbers in 
N'Filou. Zoals u waarschijnlijk allemaal nog wel weet was dit een zeer geslaagde dag. Hieronder een bedankbrief van 
Riek. 
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Hallo Jongens, Meiden en Ouders. 

 

Zoals jullie raden komt het Jeugdkamp er alweer bijna aan. 

We willen dus vragen wie er weer zin in heeft om mee te gaan. 

 

Het Kamp zal dit jaar in de 2e week van de vakantie plaats vinden. 

03 Augustus en 04 Augustus voor groep 1, 2 en 3  

04 Augustus tot en met 07 Augustus voor groep 4 t/m 8 

 

Dit jaar gaan we naar blokhut “de Brugsche Berg” van de scouting uit Mill 

Voor iedereen die wil weten hoe het eruit ziet kijk op: www.scoutingmill.nl  

 

Opgeven kan je door het strookje voor 12 April in te leveren bij: 
Saskia Broeder, St Hubertusstraat 1 Vortum-Mullem 

 

De kosten van het jeugdkamp zijn dit jaar: 

Voor de kinderen van groep 1, 2 en 3: €15.00 

Voor de kinderen van groep 4 t/m 8: €30.00 

Let op deze kosten kunnen nog veranderen naar aanleiding van de hoeveelheid aanmeldingen die 

binnen komen. 

 

Verdere informatie over het Kamp zullen jullie zo spoedig mogelijk ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet: de leiding van het Kamp. 

 

 

 

 

 

                                                                                
Dit strookje afknippen en inleveren aub 

 

Naam:…………………………………………………………………………….Groep:…………………… 

Adres:…………………………………………………………..Telefoonnummer:…………………… 

 

 

Gaat mee op Jeugdkamp!!!                                                                             
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Beste allemaal, 

 

In januari jongstleden ontstond het idee om dit jaar met de toneelvereniging een Vortum Got’s Talent 

avond te organiseren.  

Om deze avond goed gevuld te krijgen is er een behoorlijke groep mensen nodig om dit te kunnen 

organiseren. Middels de flyers was het de bedoeling om deze groep bij elkaar te krijgen.   

De aanmeldingen waren jammer genoeg te weinig om een leuke avond te garanderen. 

Daarom gaat de Vortum Got’s Talent avond niet door. 

 

Een andere reden voor het organiseren van deze avond was, mensen uit en rondom Vortum-Mullem te 

motiveren om bij de toneelvereniging te komen. 

Om te laten zien en ervaren wat de toneelvereniging allemaal doet willen wij een aantal actieve 

informatieavonden organiseren waar iedereen zich voor op kan geven. 

Tijdens deze avonden wordt er uitgelegd wat er allemaal bij komt kijken om een toneelstuk in elkaar te 

zetten en uit te voeren. Dit is niet alleen acteren, regisseren maar ook schminken, haarverzorging, 

toneelmeester, zaalmeester, kledingverzorging, licht, geluid, decorbouw, enz. Verder organiseren wij tijdens 

deze avonden een aantal actieve workshops die zeker goed zijn voor je lachspieren. Dus volop toneel deze 

avonden! 

Dus chroom niet en kom naar één van deze gezellige avonden. Data’s zijn maandag  

6 april a.s. en maandag 20 april a.s. van 20.00 tot 22.00 uur. 

 

Ben je 14 jaar of ouder en geïnteresseerd om één van de informatieavonden bij te wonen dan kun je je 

daarvoor aanmelden bij:  

 

Michel Hooymans, Akkervoortweg 16,   tel. 06-12543100  

Trudy Hermans, St. Hubertusstraat 33,    tel. 574587 

Veronique Verheijen De Steeg 5,             tel. 577493 

 

 
 

 

 
Inschrijven kinderen basisschool Sint Anna 

 
Kinderen die 4 jaar worden mogen in Nederland naar de basisschool.  

 

Op maandag 6 april 2009 kunnen de ouders de kinderen inschrijven die voor  

1 oktober 2010 vier jaar worden en onze school willen gaan bezoeken.  

Van 15.00 uur tot 16.00 uur kunt u rustig binnen lopen. Dit kunt u doen  met of zonder 

uw kind. 

Als u van te voren de informatie over en het inschrijfformulier voor onze school wilt hebben 

kunt u dat bij de peuterspeelzaal of school ophalen.  

 

Tot ziens op onze school  

Margriet Verheijen  (directeur)                                                                                                                 
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KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN – VORTUM-MULLEM 
     Belangenorganisatie voor senioren 
 
 

DAGTOCHT OP DINSDAG 26 MEI 2009. 
 

Beste leden van de KBO Vierlingsbeek/Groeningen en KBO Vortum-Mullem, 
 
Onze besturen hebben besloten om dit jaar weer samen een busreis te maken. 
De reiscommissie heeft de reis “Kaasmakerij en de Zaanse Schans” uitgezocht.  
Wij reizen dit jaar voor de eerste keer met Betuwe Express 
 
De kaas van Volendam en de nostalgie in de Zaanstreek zijn twee componenten die grote aantrekkingskracht hebben op vele 
binnen- en buitenlandse toeristen. Kaas is ons nationaal product en de Zaanstreek met zijn Zaanse Schans is een van de 
toeristische toplocaties van Nederland. 
Nadat iedereen is opgehaald, rijden we naar het koffie adres voor koffie met gebak. We vervolgen de route naar Katwoude, 
gelegen dichtbij het bekende Volendam. Hier bezoeken we de Simonehoeve. De eigenaars van deze boerderij heten u, gekleed in 
een authentiek Volendams kostuum, van harte welkom. U wordt wegwijs gemaakt in de wereld van kaas en klompen. 
Verschillende kaassoorten zullen de revue passeren en het proeven zal zeker niet ontbreken. Het proeven van  
de kaas gaat samen met een heerlijk glaasje Hollandse vruchtenwijn. Na de excursie gaat u aan tafel voor een goed verzorgde 
koffietafel, met een kopje soep, diverse soorten kaas en gestoomde Hollandse makreel. Na dit alles stapt u weer in de touringcar 
en vervolgen wij onze route door de mooie Zaanstreek naar Zaandijk. Hier bezoekt u het bekende openluchtmuseum van de 
Zaanse Schans. Het is een unieke woon- en werkbuurt met musea, molens, winkels en oude ambachten. Deze buurt geeft een 
uitstekend beeld van de Zaanstreek in de zeventiende en achttiende eeuw. Een bezoek meer dan waard is ook het eerste 
winkeltje van AH. Indien u molens wilt bezoeken, moet u rekening houden met entree. Dit is niet in de prijs inbegrepen. Na dit 
bezoek verlaten we de Zaanstreek en we sluiten de dag af met een afscheidsdiner.  
 
Deze dagtocht kost € 46,00 per persoon.   
In de prijs is inbegrepen: koffie met gebak, excursie Simonehoeve, koffietafel en diner. 
Er is maar één opstapplaats, daarom dienen de mensen uit Vortum-Mullem  
ook in Vierlingsbeek op te stappen.  
Vertrek om 8.00 uur bij de Laurentiuskerk in Vierlingsbeek.        Wees op tijd aanwezig !!! 
Thuiskomst is ± 21.00 uur. 
Bij verhindering dient u zelf voor een vervanger te zorgen. 
 
U kunt zich voor deze reis opgeven via onderstaand strookje met contante betaling  
van € 46,00 of dit bedrag overmaken naar rekeningnummer 1543 04 506 t.n.v.  
KBO Vierlingsbeek/Groeningen met vermelding van ”reis 2009”  tot uiterlijk 9 april bij: 
 
Ben Willems, Burggraaf 22  en  Jeanne Vervoort-de Koning 
Vierlingsbeek      Udo de Boyestraat 3  Vierlingsbeek 
 
Maria Rouwens-Thiesen   en  Piet Ebben, Akkervoortweg 14 
Laurentiusstraat 23 Vierlingsbeek   Vortum-Mullem 
 
Indien u via de bank betaald wordt uw naam pas genoteerd als het geld binnen is.  
 
_______________________________hierlangs afknippen________________________________ 

 
Deelname busreis op dinsdag 26 mei 2009      
 
Naam: ……………………………………………………..     
 
Adres: ……………………………………………………... 
 
Aantal personen: ……………….  Neemt rolstoel mee:   ja / nee 
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De datums voor de toneeldagen zijn dit jaar  21, en 22 april 
in de schouwburg te Cuijk Wie belangstelling heeft ,kan voor info terecht bij Piet Ebben 0485-
57197 
 
 
 

 

Beste leden, 
 
Helaas is door ziekte van de spreekster de presentatie van de Brandwondenstichting niet 
doorgegaan. We hopen een nieuwe afspraak te kunnen maken en zullen u daarvan op de 
hoogte houden. 
 
Woensdag 1 april (datum was eerder fout vermeld) is onze creatieve avond, we gaan 
een paasstukje maken. 
Aanmelden kan nog tot 28 maart, u krijgt van ons een briefje met verdere 
bijzonderheden. 
 
Ook dit jaar kunt u via onze vereniging weer kaartjes bestellen voor het Zoo Parc te 
Overloon. De kaartjes kosten € 7,25 en zijn onbeperkt geldig. 
Wilt u kaartjes bestellen dan kunt u dit doorgeven aan Toos van Bree. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Bestuur Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem. 
 

 

Leiding gezocht 
   

Het bestuur van Ut Bénkske is op zoek naar leiding voor  

ROUWE START. 

Iedereen kan leiding worden of je nu oud bent of jong dik of dun het maakt niet 

uit. 

Het belangrijkste is dat je enthousiast bent en je betrokken voelt bij de 

jongeren van Vortum-Mullem. 

ROUWE START is voor de jongeren van groep 8 t/m 16 jaar om elkaar te 

ontmoeten buiten schooltijd om. 

Wij vragen ook dringend ouders van deze doelgroep om te reageren om 

eventueel om toerbeurt de avonden met behulp van de jongeren en bestuur te 

organiseren en om toezicht te houden. 

  

Laat onze jongeren niet in de steek en geef je op om vrijwilliger te worden 

bij ROUWE START.  

Informatie kun je vragen bij het bestuur Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullem 

VoVm 
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www.malibusoundenlight.nl 
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  HALLO TOEKOMSTIGE VOETBALKINDEREN UIT 

 

VORTUM-MULLEM 

 
Beste jongens en meisjes uit Vortum-Mullem wij van voetbalclub V.V. Sambeek zijn weer op zoek 
naar jong voetbaltalent. 

 
Bij V.V.Sambeek voetballen ongeveer 150 jeugdleden in diverse leeftijdscategorieën. 
Al enkele jaren lang hebben diverse jongens en meisjes uit Vortum-Mullem zich spontaan 
aangemeld bij onze voetbalclub. 

 
Momenteel zijn er ongeveer 25 kinderen actief doordeweeks aan het trainen en op zaterdag aan 
het voetballen bij V.V.Sambeek in diverse categorieën. 
Ook op zondag trappen er enkele senioren uit Vortum een balletje op de Sambeekse 
voetbalvelden. 

 
Dus jongens en meisjes heb je zin in een leuke teamsport en vind je voetballen fijn, dan kan 
V.V.Sambeek daarvoor de juiste keuze zijn. 
Heb je interesse om te komen kijken of geheel vrijblijvend gratis enkele keren mee te trainen dit 
voetbalseizoen met je leeftijdsgenootjes dan ben je van harte welkom. 
Ben je hierna verkocht aan het voetballen en meld je je aan als lid van V.V.Sambeek , dan wordt 
je na de zomervakantie ingedeeld in jouw team. En kun je iedere zaterdag fijn voetballen in 
wedstrijdverband en mag je een of twee keer per week trainen. 

 
Verder organiseren wij als jeugdafdeling nog tal van nevenactiviteiten zoals een 
sinterklaasavond,spelochtenden in januari, tweede kerstdag een zaalvoetbaltoernooi, 
Seizoen afsluitactiviteiten, voor de D spelers en speelsters een voetbaldriedaagse en wordt in 
ieder team een sportman of vrouw van het jaar gekozen. 

 
Wil je meer informatie of je aanmelden om gratis drie keer mee te trainen neem dan kontact op 
met ons jeugdbestuurslid uit Vortum-Mullem 
Marcel Hermens Langstraat  4  telefoon 0485-574328 
 
We hopen  dat je nieuwsgierig bent geworden en we jouw een keertje op de voetbalvelden 

van V.V.Sambeek mogen verwelkomen. 
 
          Jeugdbestuur V.V.Sambeek  en tot ziens 
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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: 

 
 

01-04     VoVm: Crea avond 
03-04    14.00u KBO: Kienen in Gemeenschapshuus 
05-04 jeugdorkest naar Eurofestival in 

Maasbracht 
06-04   15.00-16.00 Inschrijven Basisschool St.Anna 
06-04   17.30-19.30 Vastenactie 
06-04   20.00  Informatieavond Toneel 
20-04   20.00  Informatieavond Toneel 
21-04 KBO: Toneelavond 
22-04     KBO: Toneelavond 
22-04 VoVm: Rayonreis 
30-04  9.45  Koninginnedag 
10-05 Uitleg samenwerkende parochie pastoor 

Timmermans 
26-05   8.00  KBO: Dagtocht 
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  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. 


