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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 Maart 

 

Zondag       11 mrt.   9.00 uur                                    

                                  overl. fam. Winkelmolen Ebben.                                               

                                  overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 

                                  Sjef en Wilie v. Hout.                                  

                                   Piet Jansen        jaargedachtenis. 

 

 

Zondag    25 mrt.     9.00 uur                                  

                                 Piet en Marie Versleijen v.d. Bosch 

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

                                 Nelly Bernards Jakobs     v.w. verjaardag. 

                                 fam. Bernards       jaargedachtenis.                                                                                                                                                   

                                 fam. Jakobs           jaargedachtenis.   

 

 

Vieringen in april:  

  

1 april    10.30 uur palmpasen 

woord en communieviering  

 6april    19.00 uur goede vrijdagviering. 

 8 en 22 april.  

 

 

 

 

Kerklocatie: Sint Jan de Doper, Sambeek  
4 mrt     9.00 uur Eucharistieviering – Gemengd koor  

10 mrt    19.00 uur Eucharistieviering – Joyful  

18 mrt    9.00 uur Eucharistieviering – Gemengd koor  

24 mrt    19.00 uur Eucharistieviering – volkszang  

Palmzondag 1 april  9.00 uur Eucharistieviering – met palmwijding – Schola 
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  K.B.O.       Vortum-Mullem 

 
Bedevaart Smakt 

 

Donderdag 1 maart is er de jaarlijkse bedevaart naar de Smakt opgave is mogelijk tot 26 

Februari bij Henk Broeren. 

 

 

Jaarlijkse bustocht 

 

De jaarlijkse bustocht gezamenlijk met Vierlingsbeek gaat deze keer naar de Keukenhof  en 

wel op donderdag 10 Mei voor meer informatie zie elders in dit blad, we hopen dat er dit  

jaar ook weer een ruime deelname is van onze leden. 

Het opgave formulier levert men in bij Henk Broeren. De reiskosten dient men over te 

maken op rekening van de afdeling Vierlingsbeek zie opgavenformulier. 

 

Fietstocht 

 

De K.B.O. afdelingen van de oude gemeente Vielingsbeek hebben een fietstocht 

uitgeschreven voor Zaterdag 2 Juni . Het is de bedoeling dat we op deze dag een tocht 

maken waar bij alle dorpen worden aangedaan. Elke afdeling zal zich promoten door middel 

van een kleine demonstratie .Meer informatie zal ter zijner tijd in dit blad worden 

medegedeeld . 

 

TONEELLIEFHEBBERS opgelet 

 

Op zaterdag 21 april en zondag 22 april 2012 is het weer zover. Kom genieten en 

ontspannen  van het toneelspel dat wordt opgevoerd door de senioren toneelgroepen van het 

Land van Cuijk .Het worden leuke en gezellige dagen met veel humor. Iedereen van alle 

leeftijden wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken. Zowel voor jong als oud zijn dit 

ludieke dagen met de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te genieten van de 

toneelstukken. 

De toneeldagen vinden plaats in Het Wapen van Wanroij. 

Op zaterdag treden om 14.. uur Hape om 15.00 uur Wilbertoord . 

Op zondag 10.00 uur Rijkevoort 11.00 uur Wanroij 14.00 uur Vianen. 

Er kan op zondag gebruik maken van een lunch om 12.00 uur de kosten hier voor  zijn 15 

euro en dienen vooraf opgegeven en betaald te worden voor 15 maart bij Henk Broeren. 

De verdere entree is gratis. 
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KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN   

KBO VORTUM-MULLEM 
 
 

 
BUSDAGTOCHT 
10 mei maken we een dagtocht met touringcarbedrijf Rutjens–Ponjee.  
De reis gaat deze keer naar de Keukenhof.  
Keukenhof heeft naast de miljoenen bloeiende bloembollen en fantastische  
bloemenshows, de grootste beeldentuin van Nederland. Geniet van de lente  
en ga mee naar de Keukenhof, zeker als u er nog nooit bent geweest.  
Vergeet uw fototoestel niet. 

 
08.15 uur    vertrek vanaf het Vrijthof 
09.30 uur    koffie met vlaai 
12.00 uur    aankomst Keukenhof 
Lunch in Keukenhof voor eigen rekening 
U heeft tot 16.30 uur de tijd om vrij rond te lopen en te kijken. 
Daarna rijden we naar het dineradres. 

 
Deze dagtocht kost € 51,00 per persoon.   
In de prijs is inbegrepen: 2 kopjes koffie met vlaai, entree Keukenhof en diner. 

 
Er is maar één opstapplaats, mensen uit Vortum-Mullem stappen in Vierlingsbeek op.  
Vertrek om 8.15 uur vanaf het Vrijthof 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 en het bedrag  
van € 51,00 overmaken naar rekeningnummer 1543 04 506 t.n.v.  
KBO Vierlingsbeek/Groeningen met vermelding van ”reis 2012”   
tot uiterlijk 31 maart bij: Henk Broeren st. Hubertusstraat 9 5827 BK Vortum Mullem 
 
Uw aanmelding is pas geldig als het bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van KBO 
Vierlingsbeek/Groeningen.  
 
---------------------------------------- hierlangs afknippen --------------------------------------------- 
 

KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 
KBO VORTUM-MULLEM 

 
Deelname KBO busreis op donderdag 10 mei 2012 

Naam: ……………………………………………………..     

Adres: ……………………………………………………...  telefoon: ……………………. 

Aantal personen: ……   Neemt rolstoel mee:   ja / nee 
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Bent u 75 jaar of ouder ? 

 

In de komende weken biedt de Stichting Welzijn 

Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB), in 

samenwerking met de KBO, u de  nieuwe ‘ Wegwijzer’  

voor senioren aan. 

In deze  ‘Wegwijzer’ vindt u veel informatie op het 

gebied van wonen, welzijn en zorg. 

De ‘Wegwijzer’  is ook te vinden op de website van de 

SWOGB: www.swogb.nl . 

 

Daarnaast heeft de SWOGB sinds jaren een aantal welzijnsdiensten voor ouderen in haar pakket, uitgevoerd 

door deskundige vrijwilligers. Voor geen van deze diensten is een indicatie  nodig en alle diensten zijn 

gratis. 

 

Heeft u vragen over de “ Wegwijzer’ of bent u geen lid van de KBO en wilt u de ‘Wegwijzer’  graag 

ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de vrijwillige ouderenadviseur of met het ouderenwerk van 

Radius, organisatie voor welzijn in Boxmeer, Jacqueline Cremers of Lineke Verheijen. Tel. 0485-574440. 
 
 

Heeft u graag hulp bij het invullen van uw belastingpapieren? 

 

Vrijwillige ouderenadviseurs bieden hulp aan iedere oudere in de gemeente Boxmeer bij het invullen van 

belastingformulieren. De vrijwilligers zijn specifiek geschoold op dit gebied en zijn tot op zekere hoogte  

deskundig. Tot een bepaalde inkomensgrens, te weten € 36022 voor een alleenstaande en € 54264 voor  

gehuwden, of daarmee gelijkgestelden, is deze 

hulp gratis. Eventueel te maken kosten ( bv autokosten ) dienen te worden vergoed. 

Ook ouderen die specifieke uitgaven in 2011 hebben gehad en normaal geen aangifte doen kunnen zich 

melden bij een van onderstaande ouderenadviseurs, om de mogelijkheden voor een eventuele teruggave van 

inkomstenbelasting te bekijken. 

 Het gaat bijvoorbeeld om tandartskosten, een hoorapparaat  of andere hulpmiddelen, dokterskosten en/of 

medicijnen of andere kosten die niet door een verzekering werden vergoed.  

 

Dhr G. van Esch  tel 0485-574358,   Boxmeer 

Mevr.  M. Verhees tel  0485 -211610,  Boxmeer 

Dhr. J. Hooiveld, tel. 0485-573218,  Sambeek 

Dhr. M. Bennenbroek, tel.0485-371664,  Rijkevoort 

Mevr. E. Verdijk-Verbeeten, tel. 0478-631235, Vierlingsbeek 

Mevr. L. v. Opbergen, tel. 0478-641623 en Dhr. J. Lamers, tel.0478-640125, Overloon 

 

De ‘Ouderenadviseur’ is een activiteit van SWOGB en de KBO en wordt gecoördineerd door 

Lineke Verheijen, ouderenwerker Radius, organisatie voor welzijn land van Cuijk 

 tel. 0485-574440. 
 

 

Activerend huisbezoek  

 

Activerend Huisbezoek door vrijwilligers van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer. 

Er zijn gebeurtenissen die u het gevoel geven dat u er niet meer uitkomt en dat u er alleen voor staat. 

Bijvoorbeeld bij overlijden van een partner, kind of vrienden, een verhuizing, een verslechtering van 

gezondheid of door samenloop van omstandigheden. Activerend Huisbezoek kan u helpen. 

 

Activerend huisbezoek geeft u een steuntje in de rug en helpt om de controle over uw eigen leven te 
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krijgen, als u niet meer weet hoe u de dag moet doorkomen of nergens meer zin in hebt. Een vaste 

deskundige vrijwilliger, die speciaal opgeleid is, helpt u weer op weg. De vrijwilliger luistert en denkt 

mee, zodat u zelf weer verder kunt. 

 

De draad oppakken 

Door de gesprekken met de vrijwilliger krijgt u meer zicht op uw wensen en mogelijkheden. Samen 

bespreekt u welke stappen u kunt ondernemen om uw situatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door oude 

contacten weer op te pakken of een nieuwe hobby te kiezen. Als u de draad weer heeft opgepakt, worden 

de huisbezoeken langzaam afgebouwd. 

 

Kennismakingsgesprek 

Als u zich aanmeldt, komt de coördinator van Activerend Huisbezoek eerst bij u langs voor een 

kennismaking. U bespreekt samen of Activerend Huisbezoek de juiste oplossing is. Als dat zo is brengt de 

coördinator u in contact met de vrijwilliger. U bepaalt altijd zelf of u start met Activerend Huisbezoek. 

 

Organisatie 

Activerend huisbezoek is een dienst van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer in 

samenwerking met Radius, organisatie voor welzijn Land van Cuijk. De dienst is gratis. 

 

Meer weten ? 

Hebt u interesse in het Activerend Huisbezoek ? Neem dan contact op met Radius, tel. 0485-574440 en 

vraag naar de coördinator: Lineke Verheijen.  

E-mail: linekeverheijen@radius-lvc.nl 

 

 
Lezingen 
 

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 Gezonde voeding als je ouder wordt  

Lezing door mevrouw Mariet Rutten 

  

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 Van Sint Maarten tot Maria Lichtmis.  

 Christelijke feesten met een mysterieus tintje 

Lezing door de heer Ton Spamer 

 

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. 
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 Hallo, ik ben Janne Blom. Ik ben wijkagent van de dorpen Vortum-Mullem, 

Groeningen, Vierlingsbeek, Maashees, Holthees en Overloon. Ik ben voor u 

het eerste aanspreekpunt wanneer u hulp of advies van de politie nodig heeft.   

 

Als wijkagent hou ik me vooral bezig met de veiligheid en leefbaarheid in de 

wijk, maar dit kan ik niet alleen. Samen met partners zoals gemeente, 

dorpsraad, winkeliers, woningbouwverenigingen en scholen, probeer ik aan 

de veiligheid in uw wijk te werken. Ik heb ook uw hulp daarbij nodig. 

 

Mocht u een opvallende gebeurtenis of persoon zien, twijfel niet maar bel 112 

bij heterdaad of 0900-8844 achteraf. Schroom niet om te bellen. De politie 

helpt u graag.   

 

 

 

 

Arie Joren deelnemer: Big Challenge – Alp d`HuZes 
 

Kanker kan iedereen overkomen.  
Maar dat het mij zou overkomen, daar heb en wilde ik nooit bij 
stil staan.  Toch overkwam het ook mij. Eind april 2010  kreeg 
ik te horen dat ik maagkanker had. Je wereld staat op z´n kop. 
En niet alleen mijn wereld, maar ook die van m´n gezin. Je 
hoort het vaak zeggen: „kanker heb je niet alleen“.    

Gelukkig heeft men bij mij de kanker in een heel vroeg stadium ontdekt. Ik ben, in 
vergelijking met veel anderen, betrekkelijk eenvoudig door het ziekte- en behandelproces 
gegaan. Wilma en ik hebben dit als een wonder ervaren. Ik heb in die periode veel 
mensen ontmoet, die niet zoveel geluk hadden. Daarom voel ik mij verplicht een bijdrage 
te leveren aan de bestrijding van deze ziekte. 

De Stichting Alpe d'HuZes spreekt mij erg aan omdat het 
een strikt antistrijkstokbeleid hanteert: alle giften gaan 
voor 100% naar het onderzoeksfonds. Hun missie is: 
Anderen faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig en 
Gezond te kunnen leven met kanker.  
7 juni is dan de dag dat ik samen met collega´s in het 
Big Challenge team; “Veehouderij tegen kanker” de 
legendarische franse berg Alpe d´Huez 6 keer met de 
fiets hoop te beklimmen. Dit alles naar de slogan en 
metafoor van Alpe d´HuZes en voor kanker patienten 
van toepassing “opgeven is geen optie”. 
Voor meer informatie en ook als u dit initiatief wilt 
steunen, kunt u dat doen door te doneren via de 
volgende websites: www.bigchallenge2012.nl en/of   
www.opgevenisgeenoptie.nl Mijn persoonlijke webpagina 
vindt u via de laatst genoemde website, via de button 
“actiepagina´s 2012” en dan in het schermpje “zoeken”, 
mijn naam invoeren. Hier schrijf ik elke week een stukje 
op mijn blog over mijn aktiviteiten naar en op 7 juni. 
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AV Sporting Boxmeer 
 

 

Datum: 1 februari 2012 

Aangeleverd door: Anke Schellekens, secretaris / PR 

 tel. 0485 – 578 484 

e-mail:  info@avsportingboxmeer.nl 
 

Hardlopen voor beginners 

 

Atletiek Vereniging Sporting Boxmeer start in maart weer met de cursus ‘hardlopen voor beginners’. 

Iedereen die wil leren hardlopen kan in Boxmeer op maandag 5 maart starten en in Overloon op 

zaterdag 10 maart.  

 

A.V. Sporting Boxmeer geeft deze succesvolle beginnerscursus al vele jaren. Door de rustige 

trainingopbouw is het voor bijna iedereen mogelijk om in een periode van 15 weken tijd het hardlopen aan 

te leren. Tijdens de cursus wordt iedereen goed begeleid door professionele trainers. Bovendien krijgt men 

ook andere informatie die voor het sporten van belang is, zoals informatie over ademhaling, hartslag, 

voeding, schoenen en kleding. Na 15 weken wordt de cursus afgesloten met een testloop over 5 kilometer. 

Altijd een spannende, maar zeer geslaagde loop.   

 

In Boxmeer start de beginnerscursus op maandag 5 maart om 19.00 uur op het honkbal-/atletiekveld aan de 

Graafseweg 37. In Overloon start de cursus op zaterdagochtend 10 maart om 9.00 uur. De trainingen in 

Overloon starten bij sporthal De Raaijhal, Raaijweg 15-17 en gaan van daaruit door de bossen rondom de 

sporthal.  

De lessen duren ongeveer 1 uur en 15 min. De kosten bedragen 30 euro. Iedereen die graag wil kennis 

maken met hardlopen is van harte welkom. Men hoeft geen lid te worden van de atletiekvereniging. Meer 

informatie is te vinden op www.avsportingboxmeer.nl.  

Heeft u vragen of wilt u iets melden, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik ben te bereiken via 

0900-8844. Als ik u op dat moment niet te woord kan staan, neem ik zo snel mogelijk contact met u op. 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Vortum-Mullem knalt! 12,5 jaar slagwerkgroep! 
do 02-02-2012  

Op zaterdag 12 mei 2012 presenteert slagwerkgroep Vortum-Mullem een groot, muzikaal 

slagwerkspektakel. Een avond vol zang, dans en entertainment maar vooral ook veel slagwerk! Deze 

unieke, eenmalige show wordt de bekroning op hun 12,5 jarige jubileum. 

 

Hoe ziet deze avond eruit? 

 

Het 100 jarige jubileum dat fanfare St.Cornelius uit Vortum-Mullem in 2010 vierde, zit wellicht bij een 

ieder nog vers in het geheugen.  

Nu is het de beurt aan de slagwerkgroep van fanfare St.Cornelius.  

 

Zij presenteren op 12 mei een fantastische slagwerkshow. Deze jonge en frisse percussiegroep laat zien dat 

er tegenwoordig veel meer mogelijk is op het gebied van slagwerk dan u zich ooit voor kon stellen. Naast 

de swingende percussiestukken die u misschien wel kent van de slagwerkgroep, wordt op deze avond een 

nieuw repertoire gespeeld dat speciaal voor deze avond is gearrangeerd en gecomponeerd! Een en ander 

wordt aangevuld met zang, dans en theater. Het geheel zal ondersteunt worden door een DJ, combo en 

blazers. 

 

Kortom: Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een spetterende, onvergetelijke show van te maken. Een 

avond vol vermaak voor jong en oud die u zeker niet mag missen! Aansluitend maken we er met zijn allen 

nog een gezellige feestavond van. 

 

Datum:                    12 Mei 2012. 

Locatie:                    Zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek 

Aanvang:                 20.00 uur. 

Deuren open:           vanaf 19.30 uur 

Kaartverkoop:          vanaf 5 maart. 

Verkooppunten:       Plus Verbeeten Vierlingsbeek en Overloon 

                               The Phone House Venray en Boxmeer 

                               Cafetaria-Bistro Route 66 Sambeek. 

 

Voor meer informatie zie ook www.drumnight.nl  

 

AKKERFRONT zet PRINSES in het zonnetje!  

za 04-02-2012  

 

Buurtvereniging AKKERFRONT heeft weer een 

konink'lijke hoogheid in haar midden. Vorig jaar Prins 

Joris 1, dit jaar voert Jeugdprinses Ivy, samen met 

haar prins en adjudant, de jeugdplekkertjes aan. Reden 

genoeg voor de buur(t)mannen om de prinselijke 

residentie feestelijke te versieren en aan te kleden. De 

trotse bouwers poseerden graag voor onze fotograaf!  
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Notulen Dorpsraadsvergadering 6 februari 2012  
za 11-02-2012  

 

Aanwezig: Frans Broeder, Peter van Raaij, John Ebben, Jos Tamminga 

Afwezig: Jan Hendriks, Pius van de Groes, Jacob Fleuren 

 

1. Opening  

Jos opent de vergadering 

 

2. Notulen van de vorige vergadering 2 januari 2012 

Geen opmerkingen 

 

3. Dorpsbewoners aan het woord 

Geen bewoners aanwezig 

 

4. Ingekomen post en mededelingen 

a. Er is een brief binnengekomen van de RMD over een nationale opschoondag. Jos zet deze info 

verkort op de website 

b. Eind februari is er een gesprek gepland tussen de dorpsraad en Geert van Raaij over het beheer van 

de website 

 

5. Lopende zaken 

a. Wonen 

Er is nog niets nieuws te melden rondom de procedure rondom het bouwen. De gemeente moet op 

korte termijn met richtlijnen komen. 

b. IBOR beleidsplan 

De Akkervoortweg en de St. Hubertusstraat komen in aanmerking voor zelfwerkzaamheid van het 

onderhoud in hun straat. De vergoeding hiervoor is dan bestemd voor de vereniging die het onderhoud 

uitvoert 

c. Speelruimtebeleid 

Uitgangspunt is dat er een centrale plek komt aan de St. Cornelisstraat. De sloot dempen om het veldje 

te verbreden is niet mogelijk omdat het waterschap hiervoor geen toestemming verleent. De gemeente 

stelt voor om een panneveldje aan te leggen van ca. 5m x 6m (verharde ondergrond) voor het voetbal 

eventueel in combinatie met een basketbalpaal. Verder wil de gemeente langs de sloot een hekwerk 

plaatsen van ca. 1 meter hoogte. Ander voorstel is om knotwilgen tijdens de nationale boomplantdag 

te planten in plaats van de huidige beplanting. Deze wordt gerooid door de gemeente. Voor de huidige 

plek in de St. Hubertusstraat moet door de gemeente een andere bestemming worden gevonden. 

Budget voor het panneveldje is pas in 2013 beschikbaar. Jos nodigt de jeugdvereniging uit om dit te 

bespreken. 

d. KBO 

Het bestuur van de dorpsraad heeft een gesprek gevoerd met de Bond van Ouderen. Er is gesproken 

over mogelijkheden hoe de dorpsraad meer contact kan krijgen met de verschillende verenigingen. 

Een optie is om enkele malen per jaar een vergadering te organiseren waarbij de dorpsraad alle 

verenigingen uitnodigt. 

 

6. Rondvraag 

Geen vragen  

 

7. Sluiting 
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Volharding D1 hofleverancier tijdens de carnaval  
wo 15-02-2012  

  

 

Drie jeugdprinsen in één elftal waarschijnlijk uniek in 

de historie 

We hebben bij Volharding al van alles gehad binnen 

onze vereniging voor wat betreft de carnaval. Maar 3 

jeugdprinsen in een elftal is waarschijnlijk toch wel 

een unieke gebeurtenis.  

Dit jaar zwaait het volgende trio Volharding D1-

spelers de scepter tijdens carnaval, t.w.: 

- Prins Gijs (Hendriks) bij de Plekkers uit Vortum-

Mullem 

- Prins Daan(Coppus) bij de Keavers uit Holthees en 

- Prins Rens (Ten Brinke) bij de Bliekers uit Maashees 

Bestuur en leden van Volharding wenst het drietal een geweldige carnaval.  

De drie jeugdprinsen hebben zin in carnaval, v.l.n.r. Gijs, Daan en Rens 

 

 

Jeugdprins Gijs bezoekt prins Daan van de Keavers  
ma 20-02-2012  

Jeugdprins Gijs, prinses 

Ivy en adjudant Giovanni hebben vanmiddag de receptie bezocht van jeugdprins Daan van de Keavers 

in Holthees/Smakt. Zij waren aanwezig samen met jeugdprins Rens van de Bliekers uit Maashees met 

z'n hele gevolg en het voltallige team van Volharding D1. De drie prinsen van dit team hebben met z'n 

allen weer een leuke middag beleefd 
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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: 

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 
  

 

 

 
 
 
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 
21/22-04-2012   KBO: Senioren toneelgroep 

  29/30-04-2012    Bouwactiviteiten koninginnedag 
10-05-2012 KBO: Bustocht 

12-05-2012   Slagwerkgroep bestaat 12 ½ jaar 
  02-06-2012      KBO: Fietstocht  
  14-21 juli 2012     Kamp ‘t Benkske 
 
 
 
 
 

 


