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Vieringen in de maand Februari 

 

                                                           

Zondag    6 mrt.   10.00 uur   Carnavalsviering  woord en communieviering.                              

                             Frank en Tien Roelofs.       

 

 

Zondag       13 mrt.    9.00 uur overl. fam. Winkelmolen Ebben. 

                                   Dries en Anny v.d. Bosch Verberk.               

                                    overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 

                                    Sjef en Wilie v. Hout.                                  

                                     Piet Jansen       jaargedachtenis. 

 

 

Zondag    27 mrt. 9.00 uur   overl. fam. Deenen Smits. 

                                   Piet en Marie Versleijen v.d. Bosch 

                                   Koos en Harrie v.d. Bosch  v.w. verjaardag Marie. 

 

 

 

Vieringen in april:  

   10 april. 

   17 april    woord en communieviering 10.30 uur palmpasen 

22 april  19.00 uur  goede vrijdagviering. 

24 april  

 

 
 
 
 

 

 

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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Mededeling voor in het parochienieuws, Onder deToren 
en de site van Vortum-Mullem 

6 februari 2011 
 
In de Gelderlander van 8 januari jongstleden heeft een uitgebreid interview gestaan met 
Mgr. Mutsaerts, waarin hij in gaat op de stand van zaken met betrekking tot de kerken 
in ons bisdom. Dit interview heeft bij ons geleid tot verontwaardiging en verdriet, met 
name de passage “Kijk in kloosters. Dat zijn vrijgezellenhuizen waar niets meer aan 
verdieping van het geloof wordt gedaan.” De kloosterlingen in onze parochie, de 
Karmelieten alsook de Zusters van Julie Postel en de vele  andere religieuzen die in 
Boxmeer o.a. bij de Zusters van Julie Postel wonen, nemen een zeer belangrijke functie 
in onze geloofsgemeenschap in. Wij ervaren de gedane uitlating dan ook als een 
belediging voor hen en willen ons hiervan dan ook nadrukkelijk distantiëren. 
Het doet ons goed te horen dat diverse parochianen Mgr. Mutsaerts hebben laten weten 
hierdoor diep geraakt te zijn. Als parochie reageren wij officieel middels de daartoe 
geëigende landelijke organen. Via dit bericht willen wij een signaal afgeven naar alle 
parochianen en willen wij nogmaals bevestigen erg veel waardering te hebben voor de 
meerwaarde die de kloosterlingen van onze geloofsgemeenschap aan het religieuze leven 
van onze parochies toevoegen.  
 
Namens de parochievergadering en de parochiebesturen van Boxmeer, Sambeek en 
Vortum-Mullem,  
 
Emilie van der Heijden 
 

 

 

 
 
 
BLOS-programma “Bevlogen mensen” (TV: kanaal 22+  Digitaal: Ziggo kanaal 950) 
 
In week 8 (van 19 t/m 26 februari a.s.) spreekt presentatrice Maria Venhuizen met de 
leden van de werkgroep stappenplan over de samenwerking van de drie parochies 
Boxmeer, Sambeek en Vortum-Mullem. Medewerkenden aan dit programma zijn vanuit 
de parochie Boxmeer pastor Tjeu Timmermans en Emilie van der Heijden, vanuit de 
parochie Sambeek Jan van Dijk en Wim Klaasen en vanuit de parochie Vortum-Mullem 
Toon Gerrits. 
  
Als vervolg op deze uitzending spreekt Maria in week 12 (van 19 t/m 26 maart a.s.) met 
leden van werkgroepen van de samenwerkende parochies. Dit keer komen Karin van den 
Hoven uit Sambeek, Peter Ebben uit Vortum-Mullem en Harry Derkx uit Boxmeer aan 
het woord. Ook pastor Tjeu Timmermans is weer bij het gesprek aanwezig. 
  
Het is natuurlijk heel bijzonder dat de samenwerkende parochies in twee 
achtereenvolgende uitzendingen van "Bevlogen mensen" in beeld zijn. Van harte 
aanbevolen dus! 
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Maal eens om Mali - Vastenactie 2011 
 

Voor het tweede opeenvolgende jaar zullen de parochies van Overloon, Vortum-Mullem, 
Sambeek en Boxmeer in de vastenperiode aandacht besteden aan de verbetering van het 
landbouwondernemerschap in Oost Mali. Vorig jaar zijn er 120 boeren, waarvan 40 
vrouwen in Songhaï (Benin) getraind en begeleid. Zij bereiken nu in hun eigen dorpen 
duizenden andere boeren. In totaal rekenen we dat er in de drie jaar looptijd van dit 
project zo’n tienduizend boeren worden bereikt. Het doel is om, zowel individueel als 
collectief, de ondernemingszin van bestaande boerenorganisaties te stimuleren door hen 
te helpen economische en duurzame landbouw op te zetten.  
 
Landbouwondernemerschap in een gemengd bedrijf is het beste wapen tegen de 
armoede. De mensen ontdekken in zichzelf de mogelijkheid om hun armoede te lijf te 
gaan. De traditionele landbouw (ploegen, zaaien, wieden, oogsten) wordt aangevuld met 
veeteelt, visteelt en bosbouw. De verschillende activiteiten vullen elkaar aan en 
versterken elkaar, in watergebruik, organische compostering en seizoensgebondenheid, 
met als gevolg een spreiding van de risico’s.    
 
ORFED, de niet-gouvernementele Malinese organisatie die dit project leidt, heeft ons  
een uitgebreide rapportage gestuurd in woord en beeld. De reis duurde tien dagen.   
De boeren konden twee workshops volgen uit een aanbod van tien, voornamelijk gericht 
op veeteelt, landbouw, groenteteelt, visteelt en bosbouw. Op de terugreis werden in Mali 
nog twee landbouwbedrijven bezocht, die hun aanloopproblemen al hebben opgelost. De 
vrouwen kregen een aangepast programma, waarin ook het maken en verkopen van 
compost, veevoer, natuurlijke zeep en koekjes aandacht kreeg.   
 
Prachtig zijn de commentaren van deze eerste deelnemers. De beste samenvatting is de 
volgende: “Als gevolg van de reis heb ik begrepen dat je alle soorten producten moet 
telen om de afhankelijkheid van de handelaren en de onregelmatige regenval te 
verminderen. Ik heb verslag uitgebracht in mijn dorp met de nadruk op drie punten:  
1) meer verdienen doe je met wat je hebt (niet met wat je nodig hebt). 2) Men kan zijn 
grond verbeteren zonder kunstmest. 3) Songhaï is een plaats van bemoediging”. 
 
Op donderdag 10 maart a.s. zullen we u meer laten zien en horen van deze reacties. 
Vanaf 17.45 uur bent u welkom in het Gemeenschapshuis in Overloon voor een 
Afrikaanse maaltijd. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 20.00 uur. De kosten zijn  
€ 7,50 p.p. Graag vóór 1 maart opgeven bij: Germien Derks (t. 0478 641595) of Harry 
Derkx (t. 0485 571006). 

 

 

 

Creativiteit en vindingrijkheid versiert het leven 
 
Ieder mens heeft zijn eigen talenten. Voor de een liggen zijn talenten in zijn kennis en 
zijn opleiding. Voor de ander op het communicatieve of sociale vlak. Mensen kunnen ook 
heel creatief zijn met taal, met klei, met verf, met glas, met muziek, met elektronica, etc.  
Deze talenten worden ontwikkeld in het gezin, op school, of in de vrije tijd. Creativiteit 
geeft ons mensen eindeloze mogelijkheden om het leven in al zijn schoonheid zichtbaar 
te maken. Creativiteit en vindingrijkheid biedt ook de mogelijkheid mensen en hun leven 
te kleineren, te onderdrukken, te kwetsen en te doden. Het is duidelijk dat creativiteit en 
vindingrijkheid ten goede en ten kwade ontwikkeld kunnen worden. Voor dit moment 
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beperk ik me tot die creativiteit en vindingrijkheid die het leven in al zijn schoonheid 
laat zien.  
 
Mensen die in de derde wereld in armoede leven zijn vaak meesters in creativiteit en 
vindingrijkheid. Van hen wordt gezegd dat ze in staat zijn van niets nog iets te maken in 
hun leven. Ze laten daarmee een grote kwaliteit van leven zien. Niets is waardeloos. Alles 
kan gebruikt of hergebruikt worden. Vaak zijn zij keien in het delen van het weinige dat 
ze hebben, in het samen gebruiken van de eenvoudige materialen die ze tot hun 
beschikking hebben. Soms vormen ze kleine coöperaties om hun krachten te bundelen 
en hun levensomstandigheden te verbeteren. Het is een creativiteit en vindingrijkheid 
die zich richt op de primaire levensbehoeften. In deze eenvoudige omstandigheden 
genieten ze van het leven door hun verhalen, door hun muziek en hun dans. In hun 
eenvoudige levensomstandigheden weten ze het leven te vieren met eenvoudige 
middelen. Als je dit ziet en ervaart sta je verbaasd dat ze met hun creativiteit en 
vindingrijkheid de kwaliteit van hun leven zien ondanks hun armoede.   
 
Onze samenleving is gecompliceerd, stelt hoge eisen aan mensen. Het hoge 
verwachtingspatroon en de druk op mensen om te moeten presteren roept in mensen 
ook het verlangen wakker bij tijd en wijle deze druk en deze verwachtingspatronen te 
laten voor wat ze zijn. Op zo’n momenten ontwikkelen mensen aandacht voor 
schoonheid en creativiteit. Hoeveel mensen geven zich niet over aan het wandelen of het 
fietsen om te genieten van de natuur. Mensen maken muziek of zingen voor hun plezier. 
Mensen genieten van hun bridge drive. Mensen zoeken de stilte. Mensen ontwikkelen 
hun hobby. Mensen scheppen kunstwerken. Mensen spelen met woorden. Ze schrijven 
verhalen en gedichten. Mensen ontwikkelen het vermogen de zakelijke kant van hun 
leven in evenwicht te brengen  door hun creativiteit en hun vindingrijkheid. Het is 
geweldig dat er in Boxmeer zoveel koren en verenigingen zijn. Het is indrukwekkend dat 
in Vortum-Mullem de fanfare bij zijn eeuwfeest een professioneel avondvullend 
programma presenteert. Het is fascinerend met hoeveel kwaliteit in Sambeek de 
harmonie Semper Unitas een kerstconcert verzorgt. Het is veelbelovend dat de 
Boxmeerse harmonie een jongere generatie weet aan te trekken. Kortom, het leven krijgt 
kwaliteit. De aangename kant van het leven is van groot belang. 
 
Deze aangename kant van het leven vinden we op vele manieren terug in het carnaval. 
Taal en muziek zijn bij uitstek aan de orde op de liedjesavond. Mensen proberen in 
woorden en muziek het alledaagse leven te vangen als een moment van herkenning voor 
anderen. De pronkzitting geeft mensen de ruimte om met humor de samenleving op de 
korrel te nemen. Met zang en dans, met tonpraten, met toneel en orkest wordt mensen 
in de zaal humorvol een spiegel voor gehouden. De ernst van het leven wordt bevestigd 
en gerelativeerd door er met humor naar te kijken. De lichtjesoptocht is feeëriek. Alleen 
al de kleurige verlichting tegen de achtergrond van de duisternis van de avond is 
feestelijk om te zien. Tegelijk zien we de creativiteit en vindingrijkheid van mensen op 
een eenvoudige of op een overweldigende manier te draak te steken met de 
maatschappelijke, politieke en kerkelijke werkelijkheid. De boerenbruiloft brengt de 
liefde en het familiaire onder de aandacht, terwijl de Metworst de ruimte is waarin 
gewedijverd wordt om het koningschap. Carnaval maakt de creativiteit en de 
vindingrijkheid los om de zwaarte van het leven voor enkele dagen te laten voor wat het 
is. Het leven is meer dan de ernst. Het leven is ook vreugde, liefde en feest.  
 
De creativiteit van mensen is een groot goed. Leven is meer dan de zaak, meer dan het 
werk, meer dan de hardheid van de concurrentie, meer ook dan de complexiteit van de 
samenleving. Leven is de moeite waard gevierd te worden. Dit is niet alleen van vandaag. 
Het is van alle tijden. In de Bijbel is het Prediker die het leven probeert te doorgronden 
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in de schoonheid van het leven en in de betrekkelijkheid er van. Hij vraagt zich af waar 
het in het leven om gaat. Hij zegt: 
“Generaties gaan, generaties komen, 
maar de aarde blijft altijd bestaan. 
De zon komt op, de zon gaat onder, 
en altijd snelt ze weer naar de plaats waar ze op zal gaan. 
De wind waait naar het zuiden, 
dan draait hij naar het noorden. 
Hij draait en waait en draait, 
en al draaiend draait de wind weer terug. 
Alle rivieren stromen naar de zee, 
toch raakt de zee niet vol. 
De rivieren keren om, 
ze gaan weer naar de plaats waar ze vandaan komen 
en beginnen weer opnieuw te stromen. 
Alles is vermoeiend, 
zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. 
De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, 
zijn oren horen, en ze blijven horen. 
Wat er was, zal er altijd weer zijn, 
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. 
Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. 
Geniet van het leven,  
beleef vreugde aan de dagen want ze zijn zo voorbij”. 
 
Tjeu Timmermans,  
karmeliet en pastor teamleider 
 
 

 
 

Modern passiespektakel live op Nederlandse tv 
 

Hilversum (Van onze redactie) 18 januari 2011 - Op Witte Donderdag (21 april) vindt op de markt in 

Gouda een groots muzikaal evenement plaats: The Passion. Daarin wordt het Lijdensverhaal van Jezus op 

eigentijdse wijze voor het voetlicht gebracht. Het spektakel zal rechtstreeks worden uitgezonden op 

Nederland 3 en internet.  

Oecumenisch 

De productie is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de omroepen EO en RKK, de Protestantse 

Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de gemeente Gouda.  

Miljoenen kijkers 

The Passion is gebaseerd op de Manchester Passion, in 2006 live vanuit de Engelse stad Manchester 

uitgezonden door de BBC. Dit tv-spektakel trok miljoenen kijkers. 

 

 

Kienen 
 
Vrijdag 18 maart is het kienen in het gemeenschapshuus  
Aanvang 14,00 uur  
 
Bestuur KBO  
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Wereldjongerendagen 

 
 

Heb jij al plannen voor de zomer? Wat dacht je van een reis naar Madrid? Je zou niet de enige zijn, want 

vanuit de hele wereld reizen zo’n miljoen jongeren af naar Madrid om mee te doen aan de 

Wereldjongerendagen (WJD). Ga je mee? 

Vanuit Nederland worden verschillende reizen hiernaar georganiseerd (16-21 augustus 2011). Het is het 

grootste internationale jongerenevenement ter wereld. ‘Wereldjongerendagen’ staat voor een week lang 

nieuwe vrienden ontmoeten, lol maken, afzien, eucharistie vieren, multiculti socializen… een 

indrukwekkende ervaring die je nooit zult vergeten. 

  

Drie ochtenden lang is er in Madrid een Nederlandstalig programma met swingende muziek, gezelligheid, 

catechese en een mis. In de middagen en avonden neem je deel aan het jongerenfestival in de stad, met 

muziek, theater, discussie en nog meel meer. De week wordt afgesloten met een avondwake onder de 

sterrenhemel en een indrukwekkende slotviering met de paus. 

Zorgreis. Jong Katholiek organiseert (ook) een zorgreis naar Wereldjongerendagen 2011. 

Deze jongeren kunnen, ondanks hun handicap, toch zoveel mogelijk van het programma in Madrid 

meemaken. Touroperator VNB, die de reis mede organiseert, zorgt voor aangepast vervoer, zorgfaciliteiten 

en professionele begeleiding. 

Meer weten? Kijk dan op www.jongkatholiek.nl/wjd of vraag de informatiefolder aan via 

info@jongkatholiek.nl, onder vermelding van je naam en adresgegevens. Aanmelden kan t/m 30 april, via 

www.jongkatholiek.nl/wjd. 

WJD-projectleider Astrid Bakker geeft, samen met enkele ervaren ‘WJD-gangers’, informatie over de reis 

van het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch naar deze Wereldjongerendagen.. Op Donderdag 24 februari a.s. is er 

een avond (19.30 tot 21.00 uur) voor Cuijk-Boxmeer-Grave-Mill-St.Anthonis-Gemert in Cuijk 

(Parochiezaal St. Jozef, De Valuwe 1). En op vrijdagavond 25 februari voor Nijmegen-Groesbeek-

Ooijpolder in Nijmegen (Groenestraat 229). Voor deze informatie kijk op www.bisdomdenbosch.nl/wjd of 

zoek contact met Astrid Bakker (abakker@bisdomdenbosch.nl). Zij geeft U ook info over een 

informatiebijeenkomst in uw eigen parochie, of ander verband.. 
  

 

 
VoVM 

 
Beste leden en andere belangstellenden, 
 
Voor woensdag 30 maart hebben wij Marjan Hendriks uitgenodigd. Marjan werkt als 
holistisch diëtist en voedingsdeskundige, meridiaantherapeut, Reikimaster en intuïtief 
healer. Zij is tevens initiator van  Magma Holistisch Centrum. Vooral haar jarenlange 
werkervaring met Maarten Hendriks hebben haar visie op gezondheid en ziekte vorm 
gegeven en over die visie wil zij het met ons hebben. 
 
Aanvang 19.30 uur in ’t Gemeenschapshuus. 
 
Tevens willen wij graag een lezing over Aryurveda onder uw aandacht brengen. Deze 
lezing wordt 27 april a.s. gegeven bij Magma Holistisch Centrum door Mieke van der 
Velden. 
 
Ayurveda betekent “kennis van leven”. Aryurveda is een holistische geneeswijze die de 
mens richtlijnen geeft hoe zijn gezondheid te behouden en hulp biedt bij ziekte en 
gezondheids-problemen. Vanuit de Aryurvedische visie wordt ieder mens als uniek 
beschouwd. Bij ziekte of gezondheidsklachten wordt er een nauwkeurige analyse 
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gemaakt van iemands menstype (of constitutie) waarop de behandeling volledig wordt 
afgestemd. Voedingsadviezen, massage en het gebruik van specifieke kruiden behoren 
tot de mogelijke behandelmethoden om lichaam en geest weer in balans te brengen.  
 
Wat kun je verwachten? 
Een kennismaking met Ayurveda 
Mieke van der Velden zal de verschillende ayurvedische begrippen uitleggen en 
toelichten aan de hand van praktische voorbeelden en een vragenlijst. 

 
Voor wie is deze lezing? 
Voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden van de Aryurvedische 
geneeskunst. 
 
Datum: 27 april 2011 
Tijd: 19.30 uur- 21.00 uur 
Plaats: MAGMA Holistisch Centrum  Sint Cornelisstraat 15 Vortum-Mullem                           
zie ook:  www.magmacentrum.nl 
Docent: Mieke van der Velden, aryurvedisch practioner, massagetherapeute en 
yogadocente. Werkzaam in praktijk voor Natuurgerichte Therapie en Yoga te Mill. 
www.effata-mill.nl 
Prijs: € 10,00. Dit bedrag is inclusief koffie en thee 
Voor opgave en/of vragen: Bel Mieke van der Velden 0485-451775 
 
 
Graag tot ziens, 
Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem 

 

 

 

 

Voordracht Dr. PeelenCultuurprijs 2011 
 
 

Op zondag 29 mei reiken burgemeester Van Soest en wethouder cultuur mevrouw W. 
Hendriks-van Haren alweer de zevende Dr. PeelenCultuurprijs uit. De Dr. 
PeelenCultuurprijs is bestemd voor een persoon of organisatie die opvallende 
activiteiten op cultureel gebied in de gemeente Boxmeer heeft georganiseerd. Tot 
uiterlijk 21 april kan iedereen voor deze prijs een persoon, vereniging of instelling 
voordragen. 
 
Stimuleren 

De Dr. PeelenCultuurpijs werd in 2005 ingesteld door het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Boxmeer. Het college wil met deze prijs haar 
waardering laten blijken voor degenen die zich inzetten op cultureel gebied. Het 
gemeentebestuur wil met de Dr. PeelenCultuurprijs anderen stimuleren zich ook in te 
zetten om zo het aanbod en de deelname aan cultuur in de gemeente Boxmeer te 
bevorderen. 
De prijs bestaat uit een door kunstenaar Sias Fanoembi vervaardigd bronzen beeldje 
van dr. Peelen èn een geldbedrag van 500 euro. 
 
Cultuurminnaar Antonius Peelen  
De prijs is vernoemd naar Antonius Wilhelm Peelen, die leefde van 1601 tot 1667. 
Peelen was een veelzijdig en wijs man en zeer betrokken bij de lokale omgeving. Hij 
was niet alleen arts, priester en de laatste wereldlijke pastoor van Boxmeer, maar 
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ook deken van het Land van Cuijk en lid van een kerkelijke rechtbank. Hij stichtte het 
klooster Elsendael, bedoeld als school voor meisjes.  
Zijn belangstelling voor cultuur laat Peelen op meerdere terreinen zien. Als medicus 
beschreef hij de laatste levensdagen van graaf Albert van den Bergh in het Kasteel 
van Boxmeer. Hij had een uitgebreide bibliotheek en meerdere schilderijen. 
Daarnaast was hij musicus, verzamelaar van muziekinstrumenten en ontwerper van 
de zangzolder in de kerk.  
 
Winnaars 
Sinds 2005 is de prijs jaarlijks uitgereikt. De eerste keer ging de prijs naar harmonie 
Semper Unitas uit Sambeek. Vervolgens kregen de Boxmeerse galeriehouder Thijs 
Bastiaans (2006), historicus Herman Jan van Cuijk (2007), fanfare Vriendenkring 
samen met Het Overloons Toneel (2008), Jan van Neerven (2009) en IVN de 
Maasvallei (2010) de prijs. 
 
Voordragen 

Elke persoon, vereniging of instelling die zich door een of meerdere in het oog 
springende culturele activiteiten of initiatieven in de gemeente Boxmeer hebben 
onderscheiden, kunnen worden genomineerd. Een onafhankelijke selectiecommissie 
beoordeelt de voordrachten en stelt een lijst van genomineerden op.  
 
Het voordrachtformulier is te verkrijgen bij de receptie van het gemeentehuis, de 
gemeenschapshuizen en jeugdhuizen, in Cultureel Centrum De Weijer en in de 
bibliotheek van Boxmeer. Het formulier kan ook gedownload worden via 
www.boxmeer.nl. Deze kunnen worden verzonden naar: Dr. PeelenCultuurprijs 2011, 
Gemeente Boxmeer, Afdeling Welzijn en Leefbaarheid, Postbus 450, 5830 AL 
Boxmeer. Aanmelden kan tot uiterlijk 21 april 2011. 
 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke Schellekens, secretaris van 
de commissie Dr. PeelenCultuurprijs, telefoonnummer 0485 – 585 911. U vindt ook 
meer informatie op de website van de gemeente www.boxmeer.nl.  
 
 
 

 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling 
communicatie van de gemeente Boxmeer, 06-22299377, communicatie@boxmeer.nl. 
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Met dank aan de sponsoren van Vortum-Mullem.info  

en het Dorpsblad: 
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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: 

 
 

 
28-01-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
08-02-11   19.45  Psalmen bij het zoeken van de weg 
14-02-11 Vovm: Huishoudbeurs 
19-26/2   Blosprogramma bevlogen mensen 
22-02-11  19.45  Psalmen bij het zoeken van de weg 
22-02-11   VoVm: Expositie Mariken 
25-02-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
6-7-8/3 17.45  Carnaval 
10-03-11 Afrikaanse maaltijd in Overloon 
18-03-11   KBO: Kienen 
25-03-11 10.00  Samen bijbel lezen, pastoraal centrum 
27-03-11 Fanfare St.Cornelius: uitwisselingsconcert 

Afferden 
21-04-11   Modern passiespectakel op tv 
28-04-11      Vovm: Rayonreis 
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 
16-21/8   Wereldjongerendagen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 


