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Beste parochianen, 
 

De beste weg is om de mis intenties in de brievenbus 

tedoen dan komt het goed, als het nog in het 
Dorpsblad moet dan wel voor de 19e anders 

kan het niet meer in het dorpsblad voor de volgende maand. 
 

Kerkbestuur. 

 

 
 

Vieringen in de maanden Oktober 
 

 

  

Zondag 14 okt.   9.00 uur Helena van Well    jaargedachtenis.  

                               overl. fam Jansen Hendriks en zoon Wim. 
                               Wilie en Sjef van Hout 
 
 
       
 

Zondag 28 okt.  15.00 uur  Dodenherdenking. 
                              Allerheiligen\allerzielen.  
 
                         
                             
Zondag  11 nov.  9.00 uur   

 zaterdag  24 nov.17.00 uur   vormsel  viering . 
 

 

 

 
                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DE MUZIEKSALON IN BOXMEER. 

 
 
Het afgelopen seizoen jaar kon De Muzieksalon zich verheugen in een grote 

belangstelling van liefhebbers van klassieke muziek. De komende weken staat de 
geschiedenis van de mis centraal. In  vijf bijeenkomsten worden de vaste misdelen Kyrie, 

Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei besproken en toegelicht aan de hand van 
miscomposities uit acht eeuwen muziekgeschiedenis. De Muzieksalon vindt plaats in de 

refter van de Weijer, op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00. De docent is Hans Terra. 
De data zijn 11, 18, 25 september en 2 en 9 oktober. Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij Radius, organisatie voor welzijn Land van Cuijk, telefonisch 0485 

574440,  of via de website van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer, 
www.swogb.nl, of bij aanvang van de cursus in de refter van de Weijer. De toegangsprijs 

bedraagt 17.50 euro voor de hele cyclus van vijf bijeenkomsten, t.z.t. te voldoen door 
middel van een eenmalige machtiging 
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Gehandicapten belang 

Gemeente Boxmeer 

 

Pantein Zorg 

 

Veilig en vrij op de scootmobiel  

Mensen zo lang mogelijk mobiel houden. Maar wel op een veilige manier. Dat is 

het doel van de scootmobielcursus. Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer, 

Gehandicapten Belang Boxmeer  en Pantein Zorg gaan een cursus voor 

scootmobielgebruikers organiseren.  

“Met deze cursus willen deze organisaties de verkeersveiligheid van de 

scootmobielgebruikers en andere verkeersdeelnemers verbeteren”. Tevens willen zij zo 

voorkomen dat een kostbaar vervoermiddel als de scootmobiel ongebruikt in de gang of 

schuur blijft staan.  

Theorie en praktijk 

De scootmobielcursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.Dit vindt plaats op 

Woensdag 3 oktober . De theorie is 09.00 –12.00 uur en de praktijk van 13.00 uur tot 

16.00 uur in cultureel centrum de Weijer. In het theoriegedeelte komen de 

verkeersregels en verkeerstekens aan bod. Speciale aandacht is er voor de verkeersregels 

die gelden voor scootmobielgebruiker. Het praktijkgedeelte bestaat uit een 

rijvaardigheidsrit op een speciaal hiervoor uitgezet parcours in het centrum en start en 

eindigt in het Weijerpark. De bestuurders oefenen hier in kleine groepjes met stoepje op- 

en afrijden, hellingproeven, in de spiegels kijken en andere vaardigheidsoefeningen. Alle 

deelnemers van beide onderdelen ontvangen een scootmobielcertificaat.  

 

Veilige verkeersdeelname ouderen 

In het verkeer zijn ouderen meer dan gemiddeld betrokken bij letselongevallen. Dat soms 

de drempel om aan het verkeer deel te nemen zo hoog is dat zij sociaal-maatschappelijk 

minder betrokken raken. De provincie stimuleert verkeersveilige verkeersdeelname en 

besteedt al een aantal jaren extra aandacht aan senioren in het verkeer. Dit heeft onder 

meer geleid tot het houden van de mobiliteitsdagen. Veilig en Vrij op weg in het verkeer 

is een voorbeeldenboek voor projecten van ouderen en is tijdens de trainingsdagen 

verkrijgbaar. Ook daarin staat de scootmobiele training opgenomen. In de lunchpauze is 

er soep met broodjes. Aan deze dag zijn geen kosten aan verbonden.  

Inschrijven en informatie voor 25 september  

Per mail jan.spee@ziggo.nl of per telefoon: 0478 – 631233 / 06-18561360 

Scootmobieltocht 

Na het succes van de scootmobieltocht van 2011 organiseert het Gehandicapten Belang 

op zaterdag 6 oktober de tweede tocht. Vorig was de tocht langs de Vilt, dit jaar kiest de 

http://www.brabant.nl/~/media/7b6f9841dba64e77a3e7d7f6a9a68c04.pdf
mailto:jan.spee@ziggo.nl


    4 

 

organisatie voor een tocht door de maasheggen naar Vierlingsbeek. In Groeningen wordt 

een stop gemaakt voor een kop koffie met appeltaart.Daarna gaat de tocht terug naar 

Boxmeer. De afstand bedraagt ongeveer 20 kilometer. Er is een bezemwagen aanwezig.  

Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden. Inschrijven voor maandag 1 oktober via 

jan.spee@ziggo.nl  

 

 

 

 

Beste leden, 

 

 

In de bestuursvergadering van 5 september is er besloten om meer samen te werken met de 

Vrouwen Organisatie Vortum -  Mullem . Dit houd voor onze leden in dat we makkelijker 

als leden van de KBO deel kunnen nemen  aan bepaalde activiteiten van de Vrouwen 

Organisatie . 

De kerstviering zullen we gezamenlijk vieren op vrijdag middag 21 december. 

  

PROGRAMMA Vrouwen Organisatie Vortum –Mullem 

 

24 Oktober  Bowen Techniek 

                Elena den Blanken uit Haps laat u kennis maken met de Bowen    

                Techniek  aanvang  19.45 in het Gemeenschapshuus . 

 

25 November Creatieve avond . Kerststuk maken. 

 

27 Februari   Osteopathie . 

                      Dhr. Patrick van Mill , osteopaat in Boxmeer komt vertellen  

                      wat  osteopathie is. aanvang 19.45  in het Gemeenschapshuus . 

 

  Mei             Excursie naar Gennep o.l.v. een gids van de VVV. 

 

  Juni             Uitstapje naar het Toon Kortooms Park .  

 

In het dorpsblad komen eventuele aanvullingen of wijzigingen .  

 

Voor meer informatie en of opgave kunt terecht bij Toos van Bree tel o485 576194  of 

Miep van Uden tel. 0485 571297. 

 

We hopen dat er iets bij zit wat voor u interessant is . 

 

 

 

Het bestuur  KBO afd. Vortum Mullem . 
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K. B. O.     Vortum-Mullem                                  

                                                             St. Hubertusstraat 9 

                                                                         Tel : 0485-575818                                                         

                                                                                                            

 

 

         

 

Uitnodiging : 

 

 

       Op vrijdag 26  oktober 2012 houden we onze. 

 

             DAG VAN  DE  OUDEREN 

 
      In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem 

      Aanvang : 14.00 uur. 

 

 

      Agenda: 

 

     Opening door de voorzitter. 

 

     Koffie met gebak . 

 

     Lezing door dhr. Jo Janssen van SWOGB 

     onderwerpen zijn :  Hoe en wat is de swogb . 

                                    Broem,Hobby activiteiten etc. 

 

 

     Optreden van Reusels  Muziekske . 
     
 

    Onder de pauze word een drankje aangeboden . 

 

    17.00  uur  afsluiting door de voorzitter . 

 

 

 

                                               Bestuur K.B.O. afd. Vortum-Mullem 
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Uitnodiging aan iedereen met een talent! 
 

Kunt u bijvoorbeeld: 
 
Kunt u op een van deze werkzaamheden ja zeggen? Of heeft u 
misschien een heel ander talent? Dan is dit echt iets voor u!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij willen namelijk graag uw talenten inzetten in uw buurt voor mensen die om allerlei redenen uw talent, of 
talenten, broodnodig hebben. 
 
Op donderdag 27 september om 19.00 uur vindt in Cultureel Centrum De Weijer een leuke bijeenkomst 
plaats waarbij u ons kunt laten weten welke talenten u heeft en dat u met uw talent (of talenten) 
daadwerkelijk iets wilt doen voor uw buurtgenoot.  
 
Er is koffie en thee en we doen ons best er een leuke avond van te maken. U bent van harte welkom. 
Vanzelfsprekend is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Bijvoorbeeld, doe ik het klusje 
elke week of mag dat ook eens per maand enz. 
 
Gezien de voorbereidingen willen we wel graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Laat even 
een berichtje achter bij marcelinothuis@radius-lvc.nl of bel naar het secretariaat 0485-574440. 
Telefonisch aanmelden kan ook via tel. 06 – 23662219 (Helmi Pouwels van Dichterbij). 
 
Wat levert een dergelijke avond voor u op? 

 een leuke en informatieve avond 

 meer onderling contact met uw eigen omgeving 

 een vorm van vrijetijdsbesteding die waardering en welbevinden zal geven, voor u als ‘gever’  van 
uw talent en voor de ‘ontvanger’  van uw talent 

 meer begrip voor elkaar. 
 
Namens enkele talenten die inmiddels deelnemen, Dichterbij en Radius heten we u van harte welkom. 
 

 

                            

 

- een lampje vervangen   -   een boodschap doen 
- een fietsband plakken   -   lichte administratieve werkzaamheden 
- een schilderijtje ophangen   -   een stukje met iemand wandelen 
- een heg snoeien                -   samen creatief bezig zijn 

       -   iemand begeleiden naar het  ziekenhuis      -   uw talent? 
- een stoep vegen    -   sneeuw schuiven  
- een hondje uitlaten    -   een dakgoot schoonmaken 
- een tuinhek schilderen   -   een eindje met iemand fietsen 

 

mailto:marcelinothuis@radius-lvc.nl
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Voorlichtingsbijeenkomst in ‘t Schouwkaffee van de schouwburg Cuijk op maandag 22 oktober 

2012 
Thema 

“Omgaan met gedragsveranderingen bij dementie” 
 

Wanneer iemand dement wordt, kan de manier waarop hij/zij praat of zich gedraagt, 
veranderen. Iemand kan initiatiefloos, rusteloos, achterdochtig zijn, plotseling boos worden of 

andere opvallende gedragingen laten zien.  

Tijdens deze bijeenkomst zal een psychologe dit gedrag toelichten en praktische handvatten 
geven, hoe hiermee om kan worden gegaan.  

 
Vanzelfsprekend wordt u in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.  

 
Het Schouwkaffee in Cuijk is voor iedereen vrij toegankelijk. 

Uw gastvrouwen zijn Mia Stevens en Vera Borsboom. 

We hopen u van harte te mogen begroeten. 
 

Het Schouwkaffee is open vanaf 19.00 uur.  
Adres: Grotestraat 62 te Cuijk. 

Aanvang programma: 19.30 uur (tot 21.30 uur).  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

tel. 06-23995798. 
Initiatief: Alzheimer Nederland afdeling Land van Cuijk, Gennep en Mook & Middelaar. 
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   Verhuizing fysiotherapiepraktijk van Dongen, huisartsenpraktijk 

Mosch-v.d. Born en tandartspraktijk Tan naar gezondheidscentrum 
nabij Merletgaarde. 

 
 

 

Zoals wellicht bekend is, na ruim een jaar bouwen, het gezondheidscentrum in 
Vierlingsbeek afgelopen maandag 3 september door alle drie de praktijken in gebruik 

genomen en zijn vanaf die datum de praktijken aan de Grotestraat 27 
(huisartsenpraktijk/apotheek) en Beekstraat 22 (fysiotherapie- en tandartspraktijk) 

gesloten. 
 
Wij als gebruikers van het nieuwe gezondheidscentrum zijn erg tevreden over de manier 

waarop het gebouw uiteindelijk nog in zo’n korte tijd is gerealiseerd en zijn erg 
ingenomen met het bereikte resultaat. In de kern van Vierlingsbeek is in nauwe 

samenwerking met Wonen Vierlingsbeek een centrum ontwikkeld waar een adequate 
voorziening voor de eerstelijns gezondheidszorg voor de komende jaren gegarandeerd 

wordt en waar op een nog efficiëntere manier door de beroepsbeoefenaren samengewerkt 
kan worden.  
Met ingang van 3 september is de huisartsenpraktijk/apotheek gevestigd aan de 

Merletgaarde 32 A, de tandartspraktijk aan de Merletgaarde 32 B en de 
fysiotherapiepraktijk aan de Merletgaarde 32 C; De postcode van de drie praktijk is 5821 

BW. Alle drie de praktijken zijn via een centrale toegang prima bereikbaar  vanaf een 
ruime parkeergelegenheid op het binnenterrein van de Merletgaarde. De 

telefoonnummers van de drie praktijken blijven ongewijzigd.  
 
Het centrum werd op 3 september stilzwijgend in gebruik genomen maar als we goed en 

wel gewend zijn aan ons nieuwe onderkomen, is het de bedoeling dat het centrum in het 
najaar nog officieel wordt geopend en dat er een open dag wordt georganiseerd. U wordt 

daar te zijner tijd nader over geïnformeerd. 
 

Vertrouwend dat we u door ons nieuwe onderkomen en nauwere samenwerking nog 
beter van dienst kunnen zijn, verblijven wij met vriendelijke groet 
 

Fysiotherapiepraktijk van Dongen 
Huisartsenpraktijk Mosch-v.d. Born 

Tandartspraktijk Tan. 
 

 
 

 
 

Collecteweek Brandwonden Stichting: 7 t/m 13 oktober 

Geef om een littekenvrije toekomst 
 

In de week van 7 tot en met 13 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting 
de nationale collecteweek. Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken – brandwonden 

littekenloos genezen –  zijn we afhankelijk van alle collectanten die zich voor de 
brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Geef om een littekenvrije 

toekomst’. Want mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van vervelende 
opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf 

driedubbel moet bewijzen.  
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Beste mensen 
 

Nog een paar zondagen en dan zit ons eerste seizoen erop. We gaan er vanuit dat we nog een 
aangename nazomer krijgen. Maar dat we nu gaan zitten wachten tot april is niet helemaal 

waar. Besloten activiteiten gaan het hele jaar door. Ook organiseren we in de herfst en winter 

nog een tweetal themadagen. 
Op zondag 14 oktober houden we na het daverende succes van vorig jaar voor de 2de maal de 

Bockwandeling. In samenwerking met de PLUS en restaurant de Vier Linden organiseren we een 
bockbier proeverij. Deze dag willen we graag onze Bourgondische kant laten zien, proeven en 

beleven. Het bockbier staat centraal deze dag. Al wandelend lopen we door het prachtige 
Maasheggengebied dat ons haar herfsttinten zal laten zien. Onderweg een culinair aperitiefje met 

natuurlijk een heerlijk bockje. Na deze wandeling komen we terug in de verwarmde Schutkooi 
waar we u graag verder verrassen. 

 

Zondag 16 december gaan we samen met De Wereldboom van Frank en Monique van der 
Zanden een leuke creatieve middag voor groot en klein houden: Herdertjesdag.  Bezoekers 

kunnen kennismaken met de nieuwe kleine schaapskudde van De Wereldboom en een schaap 
‘adopteren’.  Natuurlijk kan er met de kudde gewandeld worden. Kinderen kunnen van 

gekleurde wol een kerstlichtje vilten, chocolademelk maken boven een kampvuur, een 
kerststalletje timmeren en muziek maken. Meer informatie verschijnt binnenkort op de website: 

www.dewereldboom.nl. U vindt op deze site ook informatie over drie kindermusicalmiddagen die 

bij voldoende aanmeldingen in de herstvakantie in De Schutkooi zullen worden gehouden (17, 
18 en 19 oktober). De basisschooljeugd kan dan de minimusical ‘Een koffer vol raadsels’ 

instuderen en voor ouders en grootouders opvoeren. 
 

Kaarten voor de Bockwandeling zijn alleen in de voorverkoop te koop bij de PLUS in 
Vierlingsbeek en Overloon. Houd er rekening mee: vol = vol. 

Alvast bedankt voor seizoen 2012! Voor besloten activiteiten staan we graag de hele winter voor 
u klaar. En graag tot ziens tijdens de Bockwandeling en/of Herdertjesdag. 

 

Eric Lamers&Karin Branje     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de collecteweek voor het KWF kankerfonds is door de 
collectanten een bedrag van 683,90 opgehaald in Vortum-Mullem. 
Een zeer mooi bedrag. 

We willen alle gulle gevers die aan de collectanten een bijdrage hebben gegeven van 
harte bedanken. 

Ook willen we graag alle donateurs bedanken. Mensen die het KWF een warm hart 
toedragen. Zij doneren een vast bedrag per periode of doen mee aan de loterij. In 

Vortum-Mullem hebben deze gulle gevers een geweldig bedrag van 594 euro bijeen 
gebracht. 
Alle collectanten en mensen die een bijdrage hebben geleverd van harte bedankt! 
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NIEUW : BOEKENRUILDIENST VOOR TIENTJESLEDEN 
Exclusief voor onze sponsoren, de tientjesleden, gaan wij dit najaar een nieuwe extra service 

opzetten: een Boekenruildienst! 
 

Wat houdt dit in? U komt een gelezen boek brengen en kiest een ander, vergelijkbaar boek uit 
om mee te nemen naar huis. Zonder te betalen ruilt u het eigen boek voor een ander boek. 

 

Iedereen koopt wel eens een boek, leest het en kijkt er nooit meer naar. Zo'n boek kunt u nu 
ruilen voor een ander boek naar uw smaak.  

Deze dienst gaan wij exclusief voor de tientjesleden opzetten. U hoeft dus geen lid te zijn van 
BiblioPlus.  

 
Hoe werkt dit? 

U komt met het boek naar de Bibliotheek en zegt dat u een boek wilt ruilen. 

De vrijwilligers zoeken op of u tientjeslid bent en u laat het boek zien. 
Daarna zoekt u een vergelijkbaar boek naar keuze en laat het weer even zien. 

Dat gekozen boek mag u houden, zo lang als u wilt! Het wordt uw eigen exemplaar. 
 

Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden: 

 De boeken moeten er goed, aantrekkelijk uit zien.  

 Niet ouder dan 3 tot 4 jaar óf tijdloze boeken.  

 Voorlopig alleen romans en actuele reisboeken.  

 Bibliobeek houdt de eindredactie op de collectie en mag eventueel het te ruilen boek 

weigeren.  

 
Wanneer gaat de Boekenruildienst starten? 

We starten vanaf 1 oktober met deze ruildienst. 

 
Wij zien dit als een extra service voor onze tientjesleden. Tenslotte ondersteunen zij Bibliobeek 

met een of meer tientjes. Daar mag wel iets tegenover staan. 
 

Wij zien u graag in oktober in Bibliobeek met uw boek! 
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www.Vortum-Mullem.info 
 
 

Vomuzi zingt weer  

di 28-08-2012  

 

Hallo beste mensen uit Vortum-Mullem. 
 

De repetities van Vomuzi zijn weer begonnen.  

Omdat het afgelopen keer zo warm was bood de tuin van de Fam. 
Broeder uitkomst.  

We zijn allen zeer enthousiast over het nieuwe repertoire en zijn weer 
gezellig aan het zingen  

onder leiding van Huub Meertens, die 
sinds enige tijd bij ons is.  

Ook gaan wij dit jaar met Kerstmis 

de nachtmis zingen. 
Dat vinden we helemaal geweldig. 

Als jullie interesse hebben of iemand 
van jullie familieleden, kennissen of 

vrienden,  
het maakt niet uit waar vandaan,  

mag je gerust mee komen zingen op  

maandagavond van 20.00 uur tot 
21.30 uur.  

Daarna drinken we met z’n allen een 
heerlijk bakje koffie/thee. 

We willen jullie gewoon effe laten weten: “je bent van harte welkom.” 
Groetjes van alle leden van Vomuzi. 

Petra Broeder 0485-574208. 

 
 

 
 

Gezocht Oppas  

wo 29-08-2012  

Gezocht Oppas voor de maandag en dinsdag. 

 
Wie zou op maandag en dinsdag voor en na school op onze zoon en dochter willen 

oppassen? 
Onze zoon is 10 jaar en heeft nog 1 jaar basisschool te gaan. Onze dochter is 8 en zit 
in groep 5. 

Voor meer informatie en reacties kun je bellen op 06.20372263. 
 

met vriendelijke groet, Karin Siemes 
 

 
 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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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 

 

Adverteren is alleen 
mogelijk indien ingeleverd 

met vermelding van het 

factuuradres, bij voorkeur 
op floppydisk of per E-mail 
dorpsbladvortum@12move.nl 

 

 

Wekelijks: 

 

 

 

 

28-08-2012  13.30   KBO:Inschrijven computercursus 
30-08-2012  8.30-14.00  Bs.St.Anna: Bosdag 

01-09-2012  9.30-12.00  Fanfare St.Cornelius: oud ijzer 
09-09-2012  9.00-13.00  Fanfare St.Cornelius: Rommelmarkt 

03-10-2012    Veilig op de scootmobiel 
7-13/10-2012   Collecte brandwondenstichting 

14-10-2012    Bockwandeling 
22-10-2012    Informatie over dementie 

24-10-2012    Bowen techniek 

26-10-2012    KBO: Dag van ouderen 
28-10-2012      Herfstconcert in Baseliek 

31-10-2012  8.15-17.00  Vovm: Creadoe 
25-11-2012    Creatieve avond 

27-02-2013    Osteopathie 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

Maandag  14.00 u   KBO: meer bewegen voor ouderen in ‘t Gemeenschapshuus 

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 19.45 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 

22
e
 van de maand, in  

envelop voorzien van naam. 

Anders kan het artikel helaas 

niet geplaatst worden. 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

