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Beste parochianen, 

 

Voor opgave van Mis intenties, graag in de brievenbus van de kerk doen dan komt het in orde. 
 

Kerk bestuur Onze Lieve Vrouwe Parochie Boxmeer Sambeek Vortum-Mullem. 

 

 
Vieringen in de maand Februari 

 

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

                                        Harrie Zegers    namens de buurt. 

 

Zondag    19 febr.        10.30 uur  carnavalsviering woord en communie dienst.  

                                        Guus Arts      v. w. verjaardag. 

                                         Jan Broeder    namens de buurt. 

                                         An Lamers van Gaal. 

                                         Mien van Oyen Linders. 

                                         Martien van Oyen. 

                                         Marieke van den Hoogen. 

                                         Marian van de Loo. 

                                         

                                     

Zondag   26 febr.         9.00 uur  m.m.v. kerkkoor.                                     

                                       Wilie en Sjef van Hout.                                      

                                       overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 

                                     

                                      

Vieringen in maart:                   Zondag 11 maart en zondag 25 maart.  

 

 

 

Kerklocatie: St Jan de Doper, Sambeek  

5 februari 9.00 uur - Eucharistieviering – Schola  

11 februari 19.00 uur – Eucharistieviering – volkszang  

18 februari 18.00 uur – Eucharistieviering – Carnavalsmis mmv Joyful  

Woensdag 22 februari 19.00 uur Aswoensdagviering – Schola  

25 februari 19.00 uur – Eucharistieviering – Dameskoor  

4 maart 9.00 uur – Eucharistieviering – volkszang  

10 maart 19.00 uur – Eucharistieviering – Joyful  
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VOORLEESUURTJE in Bibliobeek 
 

Iedere zaterdagmorgen met steeds een andere voorlezer. 

Tijdstip: 10.30 uur tot 11.00 uur voor kinderen van 2 tot 4 jaar 

               11.15 uur tot 11.45 uur voor kinderen van 4 tot 6 jaar 

Kosten: € 1,00 (incl. glaasje fris) 

Iedereen is van harte welkom. 

Ouders blijven verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. 

Voor u is er koffie/thee met Bekse koek te koop. 
                                                  Stichting Bibliotheek Vierlingsbeek 

                                                                                                                 info@bibliobeek.nl 
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Ook dit jaar verzorgt Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer 
weer 'n vijftal lezingen. 
De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer divers en ons inziens 
voor ouderen zeer interessant. Hieronder vindt u de data en de 
onderwerpen: 
 
 

 
22 februari Van Sint Maarten tot Maria Lichtmis.  
 Christelijke feesten met een mysterieus tintje 

Lezing door de heer Ton Spamer 
  
29 februari “De klok als vriend of vijand”  

Lezing door mevrouw Hannie Fransman  
 
7 maart Ouderen in het verkeer   

Lezing door de heer Peter Ruijgh  
  
14 maart Gezonde voeding als je ouder wordt  

Lezing door mevrouw Mariet Rutten  
 
21 maart “Geneeskunde op het platteland in vroeger tijden”  

Lezing door de heer Hans van den Broek  
 
De lezingen zijn in de Weijerdonck. 
Tijd: woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Kosten 2 euro per lezing. Betalen voor aanvang van de lezing. 
  
Voor de lezingen kan men zich opgeven bij Radius: tel. 0485-574440 of 

  per e-mail info@radius-lvc.nl 
 
Men kan zich ook nog aanmelden vóór aanvang van de lezing. 
 
 

 

Informatie middag Veilig Verkeer Nederland 

 

 

Op donderdag 16 februari om 14.00 uur zal de heer Ton van der Pluijm van Veilig Verkeer 

Nederland een informatie verzorgen speciaal afgestemd op de oudere verkeersdeelnemers. 

Dit betreft niet alleen de auto, maar ook [elektrische ] fiets en wat dies meer zij. De 

bijeenkomst is in de grote zaal van het gemeenschapshuis aan het 14 oktober in Overloon. 

Wij nodigen alle leden van de K B O van harte uit deze middag bij te wonen. De toegang is 

gratis.  

 

 

 

Bedevaart Smakt 

 

Woensdag 01 maart gaan we weer ter bedevaart naar de Smakt. 

Opgave tijdens de jaarvergadering of bij Henk Broeren 0485-575818 
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K. B. O.     Vortum-Mullem                                  

                                                            St. Hubertusstraat 9 

                                                                          Tel : 0485-575818                                                        
                                                                                                            

 

 

Uitnodiging : 

  

Op vrijdag 24 februari 2012 houden we onze. 

 

Algemene Jaarvergadering 

In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem 

Aanvang : 14.00 uur. 

 

 

Agenda: 

 

1   Opening door de voorzitter. 

2   Koffie met gebak . 

3   Notulen en jaarverslag. 

4   Kasverslag en benoeming leden  kascontrolecommissie . 

     Benoeming stembureau.  

5   Bestuursverkiezing,aftredend en  herkiesbaar is, Jo van der Horst. 

     Aftredend en niet herkiesbaar is, Diny van der Poel . 

     Aftredend en niet herkiesbaar is  Piet Ebben. 

     Het bestuur stelt Henk Broeren als kandidaat voor.  

     Kandidaten en tegenkandidaten  kunnen zich tot 19 februari   

     melden bij het bestuur.                                               

6   Jacqueline Cremers van Radius zal een toelichting geven over de in      

      juni gehouden enquête en eventuele vragen beantwoorden.             

7   Mededelingen en rondvraag. 

8   Pauze met een consumptie. 

10  Optreden  Sef Nabben die liedjes uit onze kindertijd ten gehore zal 

      brengen. 

11  Koffie met worstenbrood. 

12  Sluiting. 

 

Namens het bestuur waarnemend secretaris,Henk Broeren . 
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Secretariaat: Mia van Tol – Peters 
                     Boterbloem 28, 
                     5831 PC   Boxmeer 
                     E-mail:   famvantol@home.nl 
                     Bankrekening:   1343.29.112  

      KvK. nr. 40215505   
 
 

Uitnodiging voor de lezing van André Stufkens 
over de geschiedenis van de Waalbrug. 
Deze lezing wordt gehouden op 8 februari  

in zaal “de Bond”te Cuijk aanvang: 20.00 uur. 
 
Rivieren waren de snelwegen van vroeger. Vervoer van mensen en goederen ging veel 
sneller over water dan over land.  
Plaatsen als Cuijk danken er hun bestaan aan. 
Sinds de Romeinen werden op allerlei vernuftige manieren pogingen gedaan om deze te 
overbruggen, in Cuijk, bij Zuilichem, in Trier maar verrassend: ook in Nijmegen. 
Vooruitziende burgers namen al in 1905 het initiatief voor de aanleg van een 
verkeersbrug over de Waal. In 1936 werd met de grootste boogoverspanning van Europa 
de Waalbrug bij Nijmegen geopend. Omdat er vele argumenten werden ingediend om de 
Waalbrug tegen te houden wordt hij ook wel “de brug der zuchten” genoemd. 
Het drama was dan ook groot toen 4 jaar na de opening de Nederlandse genie de brug 
liet instorten. 
 
André Stufkens vertelt op deze avond de geschiedenis over de totstandkoming van de 
Waalbrug. Daarin speelde fotohandelaar Kees Ivens een doorslaggevende rol. Aan de 
geestdrift, daadkracht en visie van Kees Ivens wordt daarom in het programma extra 
aandacht besteed. 
 
André Stufkens is directeur van de Ivens Stichting, directeur van de Stichting 
gebroeders van Limburg, docent  kunstgeschiedenis en secretaris van het 
Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen. 
In 2011 organiseerde hij de expositie over de Waalbrug. 
 
Deze avond is een gezamenlijk initiatief van Historische Kring Land van Cuijk, de 
Fotoarchiefdienst Cuijk en Museum Ceuclum 
 
Gratis entree, ook voor niet leden.       
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De ouderenadviseur is er voor u ! 
 
 

 
Heeft u vragen over Tafeltje Dekje, WMO-voorzieningen of hulpmiddelen, over vervoer, , 
personenalarmering, verzekeringen, belastingen of  over uw pensioen ?  
Is het uw wens om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en  wilt u graag advies krijgen 
over wat u daarvoor moet doen ?  
Heeft u behoefte aan een luisterend oor ? 
De vrijwillige ouderenadviseurs in de gemeente  Boxmeer  geven u advies en informatie 
en willen u ondersteunen bij uw vragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Zij 
komen op aanvraag bij u thuis en hun hulp is gratis. 
U kunt de ouderenadviseur bellen die bij u in de buurt woont, maar u kunt ook de 
ouderenadviseur bellen die juist niet bij u in de buurt woont. 

De ouderenadviseur is een activiteit van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente 
Boxmeer en de KBO,  in samenwerking met Radius, organisatie voor welzijn land van 
Cuijk. U kunt ook voor uw vragen bellen naar mevr. L. Verheijen, coördinator, tel. 0485-
574440 
 
 

 
Rijkevoort en Oeffelt: 

Dhr. M. Bennenbroek,  tel. 0485-371664  5447 AT

Dhr. M. van Gemert,  tel. 0485-371277   

 

Boxmeer: 

Mevr. J. Brienen,  tel. 0485-575719   

Dhr. G. van Esch, tel. 0485-574358   

 

Overloon: 

Dhr. J. Lamers, tel. 0478-640125 

Mevr. L .v. Opbergen, tel. 0478-641623   

 

Beugen:  

Mevr. R. Derks-Kooijmans,  tel.  0485-361942   

 

Sambeek: 

Dhr. J. Hooiveld,  tel. 0485-573218  5836 BR

 

Vierlingsbeek: 

Mevr. E. Verdijk,  tel. 0478-631235 

 

 Holthees/Maashees:   

Mevr. E. Verdijk,  tel. 0478-631235 

Dhr. J. Lamers, tel. 0478-640125 
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Tafeltje-Dek-Je   25 jaar. 
 
 

 
Op 1 december 1986 werd in “Huize Loon”gestart met een georganiseerde 
maaltijdvoorziening, het zg “Tafeltje Dek Je”. 
De eerste weken werden de maaltijden door de zusters zelf  bij de gebruikers thuis 
bezorgd. 
Het eten werd bereid in Huize Loon. 
Een van die gebruikers van het eerste uur, dhr. Lammers, gebruikt na 25 jaar nog 
steeds Tafeltje Dek Je. 
Vanaf 19 januari 1987 begon een 8 tal vrijwilligers met het rondbrengen van de 
maaltijden. 
Vrijwilligers uit Maashees, Overloon en Vierlingsbeek, t.w. mevr. Deriet , mevr. de Rouw, 
de heren Wolters, Deenen, Ewals, Verstraaten, Cornelissen en Bloemen. 
Ook onder de vrijwilligers brengt dhr. Jan Wolters uit Maashees al 25 jaar het eten 

rond. 
 
De organisatie was in handen van de Stichting Bejaardenzorg Gemeente Vierlingsbeek. 
10 jaar later, in 1996, werden door de vrijwilligers iedere dag al ca 50 maaltijden thuis 
bezorgd. 
In 1993 werd de organisatie overgedragen aan de Raad voor het bejaardenwerk 
gemeente  
Vierlingsbeek. 
Toen de keuken in Huize Loon werd gesloten kwamen de maaltijden vanuit verpleeghuis  
Madeleine en sinds enkele jaren wordt het eten van de gebruikers bereid in  
verzorgingscentrum ’t Hoogveld te St Anthonis. 
 
Jarenlang waren Len Welbers als coordinator, Bert Derks als penningmeester en Cas 
Bartels 
als voorzitter, diegenen die de maaltijdservice in de kerkdorpen van de gemeente 
Vierlingsbeek en later in de voormalige gemeente Vierlingsbeek regelden. 
Nu functioneert de maaltijdservice onder de Stichting welzijn ouderen gemeente 
Boxmeer. 
de SWOGB. 
Nu, in 2012, brengen 35 vrijwilligers iedere dag ca 75 maaltijden rond in de kerkdorpen 
van  
de voormalige gemeente Vierlingsbeek 
Een initiatief, begonnen in1986, dat nog steeds duidelijk in een behoefte voorziet.   
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www.Vortum-Mullem.info 

 
 

 
Vrollieavond 2012  
di 24-01-2012  
 
 

Hallo dames van 't Plekkersriek! 
Ook dit jaar willen we de carnaval van 2012 inluiden met een avond alleen voor 
de vrollie! 
Wanneer, waar en hoe laat zetten we niet op de site, dit om het voor boerenbruid 
Suzanne (ofwel Suus Tubatruus) nog ff spannend te houden. 
Ben je nieuwsgierig naar wat we gaan doen? Mail dan 
naar roel.maria@gmail.com   
Ben je NIET nieuwsgiering en wil je tóch weten wat we gaan doen? Mail dan naar: 
bibo@hetnet.nl  
Bel je liever? Dan kun je bellen naar 0485-541500. 
We gaan voor een superleuke en gezellige avond met alleen maar vrollie! 
De mailboxen staan op scherp om al jullie reactie's te kunnen ontvangen, reageer 
dus snel! 
Namens de feestcommissie. 
 
 

 
 
 
 

Toneel in Vortum-Mullem en Sambeek  
za 14-01-2012  

 
Hallo toneelliefhebbers 
Wij gaan weer toneelspelen en dit jaar ook 1 middag in Sambeek. 
Daarom willen we alvast enkele datums doorgeven die je in je agenda kan zetten. 
In Vortum spelen we op zaterdag 21 april en zondag 22 april 2012  
in ’t Gemeenschapshuus. Beide avonden beginnen om 20.00 uur 
In Sambeek spelen we op zondagmiddag 29 april om 14.30 in de Elzenhof. 
Meer informatie komt nog. 
De kaartverkoop gaat eind maart van start. 
Groet Toneelvereniging Vortum-Mullem. 
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Geslaagd Nieuwjaarsconcert  
zo 08-01-2012  

Fanfare opent 2012 

 
Op zaterdag 7 januari, heeft Fanfare St. Cornelius haar 
jaarlijkse Nieuwjaarsconcert gehouden. 
De fanfare heeft op deze avond laten zien en horen dat ze 
voortreffelijk in staat zijn om een concert ‘in Proms’ stijl te 
geven. 
Het publiek was in grote getale opgekomen, zoals op de foto’s 
in het fotoalbum te zien is. 
De bezoekers konden genieten van de zang van Mark 
Cremers, die het Vortumse lied “Mien Durp” voortreffelijk ten 
gehore bracht. 

Verder was het een afwisselende avond met de djembe afdeling van onze 
slagwerkgroep, met onze Prins Pedro in de gelederen.. 
De slagwerkgroep zelf trad natuurlijk ook op met alweer een nieuw en verrassend 
nummer. 
Vervolgens waren er nog een aantal nummers van de Fanfare met zang van Helen 
Nillesen, met verdere ondersteuning van 2 gitaren en een keyboard. 
Het was een succesvolle avond met voor muzikanten en publiek leuke nummers.  
 

 

 
 

Notulen DoRa vergadering 2 januari  

vr 06-01-2012  

Dorpsraadvergadering 2 januari 2012 
 
Aanwezig: Frans Broeder, Jacob Fleuren, Peter van Raaij, John Ebben, Jos 
Tamminga, Pius v.d. Groes 
Afwezig zonder kennisgeving: Jan Hendriks 
 
 
1. Opening: Jos opent de vergadering 
 
2. Notulen van de vorige vergadering vastgesteld 
 
3. Dorpsbewoners aan het woord: geen bewoners aanwezig 
 
4. Ingekomen post en mededelingen 
• Uitnodiging gehad voor de nieuwjaarsreceptie. Jacob is hierbij aanwezig geweest 
• Jos heeft contact gehad met Willem v.d. Rijdt over de openstaande acties. 
Diverse punten moeten nog worden opgelost 
• Er is een brief binnengekomen over het leefbaarheidsbudget. Het budget voor 
2012 wordt met ca. 25% gekort 
• Met Geert van Raaij is mailcontact geweest. Geert neemt contact op met de 
school om aan te geven dat er geen commerciële artikelen meer geplaatst mogen 
worden op de site. De facturen voor het sponsoren van de site in 2012 zijn 
inmiddels weer verstuurd 
• Jacob geeft aan dat de pads voor de AED tijdig vervangen moeten worden. Jos 
geeft aan dat dit op tijd wordt gemeld door de leverancier van de AED. Het 
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gemeenschapshuus moet met stickers duidelijk maken dat er camerabewaking 
aanwezig is 
 
5. IBOR beleidsparticipatie 
• Jacob is aanwezig geweest op de informatie avond. Kort gezegd wil de 
gemeente zoveel mogelijk d.m.v. zelfwerkzaamheid de kwalitatieve leefomgeving 
verbeteren (ook buitengebied i.v.m. het laarzenpad?). De gemeente komt met 
voorbeelden die voor Vortum van toepassing zijn. Voor 15 januari moet er een 
reactie naar de gemeente dat we er als dorpsraad welwillend tegenover staan. Jos 
stuurt hierover een mail naar Willem v.d. Rijdt 
 
6. Speelruimtebeleid 
• Er is een quickscan opgeteld waarin richtlijnen zijn opgesteld m.b.t. speelruimte. 
Ook hierop moet voor 15 januari een reactie naar de gemeente. Op 3 januari 
staat een afspraak gepland met Willem v.d. Rijdt om de situatie ter plaatse te 
bekijken. Er moet ook een invulling worden gegeven aan het huidige speelveldje 
in de St. Hubertusstraat 
 
7. Beleidsplan openbare verlichting 
• Binnen het plan is gekozen om in de toekomst vervanging in te vullen met LED-
verlichting 
 
8. Lopende zaken 
• Er is een bijeenkomst geweest met de aspirantbouwers en dhr. Strijbosch van 
Wonen Vierlingsbeek. Dhr. Strijbosch geeft binnenkort nog een toelichting met de 
mogelijkheden van bouwen voor de Bond van Ouderen 
 
9. Rondvraag 
• Er wordt gebrainstormd over hoe we meer betrokkenheid kunnen krijgen bij de 
DORA vanuit de verschillende verenigingen binnen het dorp. Denk aan de groepen 
jeugd, ouderen, gemeenschapshuus of de fanfare. Een eerste opzet zou kunnen 
zijn om ideeën uit te wisselen over de mogelijkheden met deze groepen 
• Jos neemt contact op met v.d. Salm, Gemeenschapshuus en Spoorzicht over 
invulling van de horeca-activiteiten met de kermis 
• Frans vraagt om een naamplaatje voor het laarzenpad. Jos neemt dit nog eerst 
op met de gemeente indien die negatief antwoord met Grafipoint 
 
10. Sluiting 
 

 

Plekbuukske 2012 nu ook te downloaden!  
wo 04-01-2012  
 
 

Plekkers en Plekkerinekes, 
namens het bestuur van CV de Plekkers allemaal een knotsgek 2012 toegewenst, 
en met Prins Pedro, Prinses Tiny en Adjudant Marijn aan het hoofd van de stoet, 
gaat dat zeker lukken! 
Verder hebben alle inwoners van ons Plekkersriek inmiddels het Plekbuukske 
“nieuwe stijl” uit de bus kunnen vissen. Gezien de huidige economische crisis 
hebben we dit jaar maar geen bijdrage gevraagd, we hopen dat jullie deze 
bijdrage in de spaarpot stoppen, om deze tijdens carnaval op een van de bals om 
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te zetten in “klinkende” munt.  
Om ook onze buitendorpse en buitenlandse vrienden van het Plekbuukske te laten 
genieten is het hierbij ook te downloaden! 
Mocht U nog op- of aanmerkingen dan wel aanbevelingen aangaande het 
Plekbuukske hebben, schrijf dit dan even in ons gastenboek, of stuur een mailtje 
naar een van de redactieleden van het Plekbuukske (zie pag. 40).  
We zien U graag tijdens een van onze carnavalsactiviteiten in 2012! 
Tot dan, 
Bestuur CV de Plekkers. 
 
 

Opbrengst Kerstmarkt  

wo 28-12-2011  

Beste kinderen, ouders, familie, inwoners van Vortum-Mullem en 
andere belangstellenden, 
                                                                                            
Wij kijken terug op een geweldig sfeervolle kerstmarkt.  
 
We waren ook erg blij met de grote opkomst vanuit de gemeenschap.  Voor 
herhaling vatbaar! 
 
De opbrengst van deze avond is bestemd voor de inrichting van  de speelplaats 
voor de school. 
 
Via dit bericht mogen wij u vertellen dat onze kerstmarkt maar liefst €685,70 
opgebracht heeft. 
 
Samen met de kinderen zullen we gaan brainstormen om te komen tot een goede 
bestemming voor onze speelplaats. 
 
Dank aan iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft. 
 
 

 
VoMuZi verzorgde Kerstviering bij Dichterbij  

ma 26-12-2011  

Kerstviering Dichterbij 
 

VoMuZi was dit jaar uitgenodigd om de Kerstviering, op 24 
december, van Dichterbij in Gennep, op te luisteren. 
Uiteraard is het koor uit ons dorp, op deze uitnodiging in 
gegaan. 
Foto's van dit concert kunt U vinden in het fotoalbum. 
 
VoMuZi wenst U tevens nog al het goeds voor 2012.  
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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: 

 
 

 
 
 
29-01-2012 CV de Plekkers: Jeugdpronkzitting 
16-02-2012   14.00u. KBO: Veilig verkeer nederland 
22-02-2012 Swogb:Van Sint Maarten tot Maria 

Lichtmis. 
24-02-2012  14.00u. KBO: Jaarvergadering 
29-02-2012 Swogb: De klok als vriend of vijand 
01-03-2012    KBO: Bedevaart naar Smakt 
7-3-2012 Swogb: Ouderen in het verkeer 
14-03-2012 Swogb: Gezonde voeding als je ouder 

wordt 
21-03-2012 Swogb: Geneeskunde op het platteland in 

vroeger tijden 
29/30-04-2012  Bouwactiviteiten koninginnedag 
12-05-2012    Slagwerkgroep bestaat 12 ½ jaar  
14-21 juli 2012   Kamp ‘t Benkske 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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: 

redactie@vortum-mullem.info 

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 
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e
 van de maand, in  

envelop voorzien van naam. 

Anders kan het artikel helaas 
niet geplaatst worden. 


