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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 maand April 
 

 

 

Zaterdag 13 april  14.00 uur   huwelijksviering van 

                                   Ilse Fleuren en Maarten Lamers. 

 

 

 

Zondag   14 april         9.00 uur  

                                   overl. fam. Deenen Smits. 

                                   Dien Stevens v Kempen    jaargedachtenis. 

                                   Huub Stevens. 

 

 

Zondag   28 april         9.00 uur 

                                    Sjef en Willie van Hout. 

                                    overl. fam .Jansen  Hendriks en zoon Wim.   

 

Vieringen in mei: 

 

Zondag  12 mei    9.00 uur                                   

     

Zondag  19 mei  12.30 uur  eerste communie viering. 

 

Zondag  26 mei    9.00 uur 
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Beste mensen,  
 

Sinds de heropening van onze winkel in Vierlingsbeek hebben wij TV-schermen in de winkel hangen. Wij 

hebben de mogelijkheid om via deze schermen ook een lokale invulling te laten zien. Wij willen hierbij 

graag een bijdrage leveren aan de bekendmaking van lokale initiatieven en activiteiten in ons marktgebied. 

In de bijlage staat een voorbeeld van Vierlingsbeek-Groeningen (uit dorpsblad Globaal). Dit is een gedeelte 

van de geplande dorpsactiviteiten vanuit de agenda van Globaal. Wij bieden u de gelegenheid om op een 

vergelijkbare manier uw dorpsactiviteiten bij een breed lokaal publiek bekend te maken. Dit is voor u 

volledig kosteloos, het enige wat wij van u vragen is periodiek een overzicht met de geplande activiteiten 

van de komende 2-3 maanden.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Verbeeten 

PLUS Verbeeten 
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Overloon / Vierlingsbeek 

en omliggende dorpen 

 
De beste verpleging en verzorging thuis! 

 

U staat centraal 

Klein zelfstandig team 

Niet telkens een ander bij u in huis 

 

Voor informatie kunt u bellen: 

06 - 20019536 

of reageer via onze mail: 

       overloon@buurtzorgnederland.com 
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Zorgboerderij ‘Samen’ in Overloon is 5 jaar geopend. 
 
Op Zondag 5 mei viert Zorgboerderij ‘Samen’ het 5-jarig bestaan met een feestelijke 
Open Dag van 10.00 tot 16.00 uur.  
5 jaar ‘samen’ gegaan’ zin gegeven aan de dag, iets om trots op te zijn! 
 
Zorgboerderij Samen is er voor mensen die behoefte hebben aan een vast ritme in de 
week én in de dag, die houden van de rust en de sfeer van het boerenleven. Persoonlijke 
aandacht staat hierbij voorop.  
Zorgboerderij ‘Samen’ biedt dagbesteding voor mensen met een geldige indicatie  die te 
veel alleen zijn en behoefte hebben aan sociaal contact. Mensen met een Niet-
Aangeboren Hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeluk of een beroerte vinden er 
structuur en de mogelijkheid om werkzaamheden te doen die bij hen passen. Ook 
anderen die een rustige omgeving nodig hebben en op tijd een schouderklopje zoals 
volwassenen met een lichte verstandelijke beperking, psychiatrische klachten of een 
lichte dementie  kunnen veel baad hebben bij een of meerdere dagen per week op de 
Zorgboerderij. Naast de gunstige effecten die het heeft op de bezoeker kunnen de 
mantelzorgers die hen in de thuissituatie bij staan even op adem komen of een vaste 
vrije dag nemen zodat zij uiteindelijk langer en misschien ook beter voor hun  kind. 
ouder of partner te kunnen zorgen.  
 
“de afgelopen 5 jaar zou ik zo weer overdoen en zijn een voorbeeld voor de komende 
jaren” aldus Zorgboerin Iet Cremers. 
 
Info: www.zorgboerderijsamen.nl 
 
 

 

     NIEUWS 

 

 
 

 

Busreis Sambeek 

 

Kbo Sambeek organiseert een meerdaagse busreis en heeft nog enkele plaatsen vrij 

,belangstellende kunnen contact opnemen tel :0485 573249 . 

De reis gaat naar Noord Duitsland ,Hamburg en het eiland Rugen en is gepland van 22 tot 27 

April  de kosten bedragen 470 euro per persoon . 

 

 

OPROEP 

 
Elke maandag is er om 14.00 uur bewegen voor ouderen door dat het aantal deelnemers door 

diverse oorzaken geslonken is, zoeken we enkele mensen die zich fit willen houden op een 

gezellige en verantwoorde wijze !!! Interesse loop eens vrijblijvend binnen . 
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KBO VIERLINGSBEEK/GROENINGEN 
KBO VORTUM-MULLEM 

 
             
   
 

BUSDAGTOCHT  BRUINKOOLWINGEBIEDEN & AKEN 

 

23 mei is de busdagtocht. In het jaarprogramma staat een andere datum. 
We reizen met touringcarbedrijf Ghielen uit Panningen naar de 
bruinkoolwingebieden in Duitsland en we bezoeken de stad Aken. 
We vertrekken om 08.00 uur vanaf het Vrijthof in Vierlingsbeek. 
We rijden rechtstreeks naar Bergheim waar we om ca. 09.30 uur aankomen.  
Hier worden we verwelkomd met kaffee und Kuchen.  
Aansluitend gaan we naar het bezoekerscentrum Schloss Paffendorf waar een gids  
ons rondleidt door de geschiedenis van het winnen van bruinkool in dit gebied.  
Daarna een 1,5 uur durende rondrit o.l.v. de gids. De route voert o.a. naar het  
Uitzichtspunt Hambach, van waaruit u de grote machines aan het werk ziet.  
We rijden ook door verlaten dorpen die hebben moeten wijken voor de bruinkool- 
winning en nieuwe woongebieden die hiervoor in de plaats zijn gekomen.  
Rond 13.00 uur is de verzorgde lunch.  
Daarna rijden we naar Aken waar we rond 15.00 uur aankomen.  
Vervolgens heeft u tot 16.30  uur vrije tijd om de stad op eigen gelegenheid te 
verkennen. U kunt b.v. een bezoek brengen aan het Rathaus of de Dom  
of een terrasje opzoeken.  
Rond half 5 rijden we naar ons dineradres in Baexem. 
± 20.30 uur zijn we weer in Vierlingsbeek. 
 
Deze dagtocht kost € 55,00 per persoon.   
In de prijs is inbegrepen: kaffee und Kuchen, begeleiding van de gids, lunch en diner. 
 
Er is één opstapplaats, mensen uit Vortum-Mullem stappen ook in Vierlingsbeek op.  
Vertrek om 8.00 uur vanaf het Vrijthof in Vierlingsbeek. Wees op tijd aanwezig ! 
Bij verhindering dient u zelf voor een vervanger te zorgen. 
 
U kunt zich voor deze reis opgeven via onderstaand strookje en het bedrag  
van € 55,00 per persoon overmaken naar rekeningnummer 1543 04 506 t.n.v.  
KBO Vierlingsbeek/Groeningen met vermelding van ”reis 2013”  
tot uiterlijk 4 April bij: Maria Rouwens, Laurentiusstraat 23, tel 0478 631919  
 
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 23 mei 2013 
 

Naam: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..     
 

Adres: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...  telefoon: <<<<<<<< 
 

Aantal personen: <<   Neemt rolstoel mee:   ja / nee 
 



  

 

 

 Opfriscursus verkeersveiligheid        

          

Omschrijving en doel van de activiteit:

U bent 55 jaar of ouder? Dat betekent in de meeste gevallen dat u al tientallen jaren 
uw rijbewijs hebt. En als alles heeft meegezeten, hebt u hopelijk alleen wat krasjes 
op de lak en een enkele parkeerbon opgelopen.
Maar die lange ervaring is tegelijkertijd uw vri
kunnen er foutjes in uw rijstijl sluipen. Tel daar nog eens bij op dat de wegen en de 
kruispunten zoveel ingewikkelder zijn geworden, dat er heel wat verkeersregels zijn 
bijgekomen of veranderd en dat het verkeer
Daarom biedt Stichting Welzijn Ouderen G
Anthonis een Opfriscursus Rijvaardigheid aan.

De cursus bestaat uit de volgende onde
nieuwe regelgeving, de verkeersborden
verkeersgedrag. 
Een verkeerstheorie. Een bezoek aan een bewegingstherapeut: in dit onderdeel wordt 
aandacht besteed aan het belang van bewegen in relatie tot deelname aan het 
verkeer. Op deze dag worden de oren en oge
Tot slot een rijvaardigheidsrit: onder begeleiding van een gediplomeerde ritadviseur 
maakt men een rit van 45 minuten met daarin aandacht voor de manier van rijden, 
het verrichten van handelingen en verkeersgedrag.

De resultaten worden na afloop besproken met de deelnemers, waarbij professioneel 
advies wordt gegeven. De cursus is bedoeld als opfrissing en wil de deelnemer een 
hart onder de riem steken. Het heeft geen gevolgen voor het behoud van het 
rijbewijs.  
Voor wie: 55 plussers 
Wanneer: de cursus is opgebouwd uit 2 dagdelen, te weten: 

• Op dinsdagmorgen 16 april 2013 theorievoorlichting
• Op dinsdag 23 april 2013 theorietest en praktijkdag BROEM.

 
De cursus wordt gehouden in zalencentrum Concordia te Vierlingsbeek. De kost
bedragen           € 17,50 per persoon. U vult 
2013 een machtigingsformulier in waarna de SWOGB 
girorekening afschrijft.  
 
U kunt zich aanmelden voor 15 maart 2013 bij
Boxmeer, tel. 0485-574440 of via mail: info@radius
kunt u bellen naar                  
jan.spee@ziggo.nl  
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Opfriscursus verkeersveiligheid                                                        

            

Omschrijving en doel van de activiteit: 

jaar of ouder? Dat betekent in de meeste gevallen dat u al tientallen jaren 
uw rijbewijs hebt. En als alles heeft meegezeten, hebt u hopelijk alleen wat krasjes 
op de lak en een enkele parkeerbon opgelopen. 
Maar die lange ervaring is tegelijkertijd uw vriend en uw vijand. Immers ongemerkt 
kunnen er foutjes in uw rijstijl sluipen. Tel daar nog eens bij op dat de wegen en de 
kruispunten zoveel ingewikkelder zijn geworden, dat er heel wat verkeersregels zijn 
bijgekomen of veranderd en dat het verkeer agressiever is geworden dan vroeger
Daarom biedt Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer en Sint 

s een Opfriscursus Rijvaardigheid aan. 

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: theorievoorlichting gericht op de 
g, de verkeersborden, de risico-inschatting en het sociaal 

Een bezoek aan een bewegingstherapeut: in dit onderdeel wordt 
aandacht besteed aan het belang van bewegen in relatie tot deelname aan het 

Op deze dag worden de oren en ogen van de deelnemers getest. 
Tot slot een rijvaardigheidsrit: onder begeleiding van een gediplomeerde ritadviseur 
maakt men een rit van 45 minuten met daarin aandacht voor de manier van rijden, 
het verrichten van handelingen en verkeersgedrag. 

n worden na afloop besproken met de deelnemers, waarbij professioneel 
advies wordt gegeven. De cursus is bedoeld als opfrissing en wil de deelnemer een 

Het heeft geen gevolgen voor het behoud van het 

is opgebouwd uit 2 dagdelen, te weten:  
Op dinsdagmorgen 16 april 2013 theorievoorlichting  
Op dinsdag 23 april 2013 theorietest en praktijkdag BROEM.

De cursus wordt gehouden in zalencentrum Concordia te Vierlingsbeek. De kost
€ 17,50 per persoon. U vult tijdens de theorievoorlichting 

2013 een machtigingsformulier in waarna de SWOGB € 17,50 van uw bank

voor 15 maart 2013 bij Stichting Welzijn Ouderen 
574440 of via mail: info@radius-lvc.nl. Voor meer informatie 

                 de heer Spee,  tel. 06-18561360 of mailen naar: 

 

                                                

 

jaar of ouder? Dat betekent in de meeste gevallen dat u al tientallen jaren 
uw rijbewijs hebt. En als alles heeft meegezeten, hebt u hopelijk alleen wat krasjes 

end en uw vijand. Immers ongemerkt 
kunnen er foutjes in uw rijstijl sluipen. Tel daar nog eens bij op dat de wegen en de 
kruispunten zoveel ingewikkelder zijn geworden, dat er heel wat verkeersregels zijn 

ver is geworden dan vroeger. 
emeente Boxmeer en Sint 

heorievoorlichting gericht op de 
inschatting en het sociaal 

Een bezoek aan een bewegingstherapeut: in dit onderdeel wordt 
aandacht besteed aan het belang van bewegen in relatie tot deelname aan het 

n van de deelnemers getest.  
Tot slot een rijvaardigheidsrit: onder begeleiding van een gediplomeerde ritadviseur 
maakt men een rit van 45 minuten met daarin aandacht voor de manier van rijden, 

n worden na afloop besproken met de deelnemers, waarbij professioneel 
advies wordt gegeven. De cursus is bedoeld als opfrissing en wil de deelnemer een 

Het heeft geen gevolgen voor het behoud van het 

Op dinsdag 23 april 2013 theorietest en praktijkdag BROEM. 

De cursus wordt gehouden in zalencentrum Concordia te Vierlingsbeek. De kosten 
tijdens de theorievoorlichting op 16 april 

€ 17,50 van uw bank- of 

Stichting Welzijn Ouderen Gemeente 
lvc.nl. Voor meer informatie 

of mailen naar: 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Dennis Ruhl, Nederlands Kampioen  

zo 24-02-2013  

Dennis Ruhl is vorige week met de 
slagwerkgroep van Heijen, Nederlands 

kampioen geworden. 
Het opleidingsorkest Fanfare Sint 

Cornelius, waar hij ook lid van is, wil hem 
hiermee van harte feliciteren en is blij 
met zo'n slagwerkkanjer in haar midden. 

 
 

 

 

 

Toneel in Vortum-Mullem en Sambeek  

ma 25-02-2013  

Toneelvereniging Vortum-Mullem komt het dolkomische stuk 
“Van je familie moet je het hebben”: 
Afgelopen maanden heeft Toneelvereniging Vortum-Mullem hard gerepeteerd om u 
binnenkort een geweldig en hilarisch stuk ten tonele te brengen. 
“Van je familie moet je het hebben” is een stuk van Carl Slotboom, die we kennen van 
het dolkomische stuk “Boerenbont en rode lampjes” dat we eerder met veel plezier 
gespeeld hebben. 
Op zaterdag 5 & zondag 6 april zijn de uitvoeringen in Vortum-Mullem om 20.00 uur in 
't Gemeenschapshuus en op zondag 14 april in Sambeek om 14.30 uur in "de Elsenhof". 
De hoofdrolspeler in “Van je familie moet je het hebben” is politicus Peter van Engelen. 
Zijn politieke doorbraak is in gevaar als zijn schoonmoeder Victoria komt aanwaaien. Hij 
verkondigt al jaren dat zij moet leren met haar handen van de mannen af te blijven. Ook 
nu doet ze haar reputatie eer aan, tot ergernis van Peter. Maar is Judith eigenlijk wel 
echt de enige vrouw in zijn leven, zoals hij beweert? En komt Mirjam, de vriendin van 
Judith, niet erg vaak langs? Wie zijn die mensen die onverwachts op de stoep staan? En 
voor wie komt huisvriend Herbert eigenlijk? 
Romantische verwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en doen de kijker op het 
puntje van hun stoel te zitten, want wie heeft er nu eigenlijk een verhouding met wie? 
Zet deze data alvast in uw agenda. Eind maart zullen we met kaartjes langs de deuren 
gaan of bel Trudy Hermans 0485-574587 
Even  

 

Nieuwe directeur Wonen Vierlingsbeek  

di 26-02-2013  

Per 1 april 2013 heeft Wonen Vierlingsbeek een nieuwe directeur. De huidige directeur, 
Tonny Strijbosch, werkt dan sinds 1985 in de sector sociale woningbouw. Na zich de 
afgelopen zeven jaar ingezet te hebben voor Wonen Vierlingsbeek met werkgebied 
Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Smakt, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem,  
gaat hij genieten van zijn vroegpensioen. 
 
Peter Verhoeven uit Heumen neemt het stokje van Tonny over. Hij heeft geruime 
ervaring en kennis opgedaan binnen de corporatiesector. In zijn woonplaats Heumen, een 
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kleine kern zoals de kernen waarin Wonen Vierlingsbeek actief is, staat Peter Verhoeven 
midden in het verenigingsleven. Als geen ander kent hij dan ook de kansen en 
bedreigingen voor kleine kernen en ziet hij de meerwaarde van een kleine 
woningcorporatie in deze plattelandskernen. 
 
Wilt u graag persoonlijk afscheid nemen van Tonny Strijbosch? Dan bent u van harte 
welkom op vrijdag 19 april 2013 tussen 16.30 en 18.30 uur tijdens zijn afscheidsreceptie 
in “De vier Linden” in Vierlingsbeek.  
 
 

Opleidingsorkest op film  

di 05-03-2013  

Op 24 februari hield het Opleidingsorkest van Fanfare St Cornelius een 
uitwisselingsconcert met de Slagwerkgroep uit Meterik. 
Wegens de zware sneeuwval in de voorgaande nacht konden de 
slagwerkers uit Meterik helaas niet komen. 
Onze muzikanten hebben toen het concert alleen gespeeld. 
Het talrijk aanwezige publiek heeft genoten van de muzikale Vortumse 
jeugd. 
 
Van het concert is een film opname gemaakt. 
Vis de volgende link kunt U deze zien: http://youtu.be/XI9I6jHa-Cw  

 
 
 

Bouwdagen 2013!  

di 05-03-2013  

Het weekend en de dag voor koninginnedag staan er weer tal van activiteiten in Vortum-
Mullem gepland! 
 
 
Afgelopen jaar was een weergaloos succes! Dus 
vervolg hiervan kon natuurlijk niet uitblijven. Op 
verzoek van vele kinderen gaan we weer hutten 
bouwen bij het jeugdhuis.              
De volledige invulling van deze dagen zal nog 
aangekondigd worden via de site, maar we willen 
jullie wel vragen dit alvast in de agenda te noteren 

en vrij te houden. 
 
De activiteiten starten op zaterdag 27 april en zullen t/m 30 april koninginnedag 
plaatsvinden. 
Dit is alleen mogelijk met zoveel mogelijk deelnemende kinderen!!! 
Dus houd deze data vrij! 
Vaders die willen helpen met bouwen kunnen zich alvast aanmelden 
via: Koninginnedag@Vortum-Mullem.info   
 
Namens stichting jeugdhuis en het oranjecomité  
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Kamp rouwe start  

wo 06-03-2013  

Beste rouwe starters, 
 
Dit jaar is het eindelijk zo ver! We mogen een super gaaf kamp voor jullie organiseren. 
Nu zijn we al druk bezig met enkele voorbereidingen. Maar is er natuurlijk ook de vraag 
willen jullie mee? 
Er zijn nog een paar belangrijke dingen die jullie moeten weten voordat je je opgeeft: 
- Het kamp is van 14 t/m 16 juli. 
-Het is voor de kinderen van groep 8 t/m 16 jaar! 
-Het kamp gaat door bij minimaal 10 aanmeldingen. Mocht het kamp niet door gaan dan 
mogen de leerlingen van groep 8 gewoon mee gaan met de kinderen van groep 4 t/m 
groep 7. 
Dus heb jij zin in een onwijs stoer kamp geef je dan op voor 1 april! Lever de 
onderstaande strook in bij José van Bree (de Steeg 7) of bij een groepsavond/Rouwe 
Start activiteit. 
Meer informatie omtrent het kamp krijg je met de tweede berichtgeving. 
 
Tot de volgende activiteit! 
Het Rouwe Start team. 
 

 

Tanya van Duren: Succesvol op Hoorn  
ma 11-03-2013  

Eerste prijs en lof der Jury voor Tanya van Duren 
 
Tanya van Duren heeft gisteren deelgenomen aan het solistenconcours van de Brabantse 
Bond. 
Dit concours werd gehouden in Sambeek. 
Tanya verzorgde, op de Hoorn, een voortreffelijk optreden en het resultaat was er dan 
ook naar.  
Ze behaalde met haar optreden de score van 93 punten en dat betekende een 1e prijs 
met lof van de jury. 
Met dit punten aantal werd ze ook de winnaar in de Eerste Divisie. 
Fanfare St Cornelius is trots om zo'n muzikaal lid in haar midden te hebben. 
 

 
"Tiepies Toneel"bij het Maasheggevlechten  

ma 11-03-2013  

'Tiepies Toneel" 
Op zondag 10 maart speelde we bij het Maasheggevlechten in Oeffelt. 
Het was behoorlijk fris maar wel erg gezellig. 
Er waren toch veel mensen op de been die kwamen kijken naar de vlechters en 
activiteiten. 
Ook wij met onze High land Games hadden veel bekijks. En veel kinderen en 
volwassenen wilde ook wel eens hoefijzer gooien en paal smijten. ook het touw trekken 
werd goed aan mee gedaan. 
Al bij al een succesvolle middag. 
Zie verder de foto's van die middag in het album. 
Binnen kort komen de leden rond met de kaartjes van het aanstaande toneel op 6 en7 
april. 
En voor diegene die dan niet kunnen of liever op een middag gaan kan dat ook nl op 14 
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april om half drie in Sambeek in De Elsenhof. 
Graag tot dan 
Groetjes Toneelvereniging Vortum-Mullem  

 

 
Promotiefilmpje Dorpsraad  
do 21-03-2013  

Klik op of kopieer deze link naar de adresbalk voor het filmpje: 
http://www.youtube.com/watch?v=r0utWnb0nrk 
 
Na het vertrek van Jos Tamminga en Jacob Fleuren is de dorpsraad nog maar met 7 mensen 
over. Dit is veel te weinig voor een dorp waarin de komende tijd veel staat te gebeuren. 
 
Om meer mensen betrokken te laten raken bij de dorpsraad, en daardoor ook bij ons dorp, 
zijn we van plan om van elke vereniging die Vortum-Mullem rijk is, twee afgevaardige te 
vragen die 1x in de maand aanwezig zijn bij de dora vergadering. Zo hebben we een groot en 
breed draagvlak van de inwoners van Vortum-Mullem. 
 
WAT HOUDT DIT IN 
 
De dora vergaderd iedere 1e maandag van de maand, om half 9 bij Café 't Spoorzicht. Hier 
komen dan alle dingen ter zake die Vortum-Mullem aangaan. Je moet dan denken aan bv: 
 
Bouwen in Vortum-Mullem (waarschijnlijk gaat het nu echt gebeuren * En zo ja, Wie gaat er 
dan bouwen? * Wat doen we met de kerk * Gaat de school dicht? Blijft duimelijntje, * etc, 
etc, 
Allemaal dingen die extreem belangrijk zijn voor het voortbestaan van ons mooie dorp. Het is 
heel simpel. Gaat de school weg, dan is het einde Vortum-mullem, kinderen gaan ergens 
anders naar school, gaan daar bij verenigingen en hier in Vortum-Mullem bloeit het dood. 
 
Door met zijn alle de schouders er onder te zetten kunnen we veel bereiken. En het moet 
toch mogelijk zijn, om 1 keer in de maand met 2 man aanwezig te zijn, om na te denken en 
te bepraten hoe we Vortum-mullem nog mooier en beter kunnen maken. Die 2 personen 
hoeven niet perse elke keer dezelfde te zijn, het mag ook om de beurt 
 
Maandag 8 april 2013 om half 9 bij Cafe 't Spoorzicht. 
 
Namens de dorpsraad Vortum-Mullem, 
 
Maria Ebben 
Joris Roelofs 
Peter van Bree  

 
 

Kaarten Zoo-Parc  

do 21-03-2013  

Het Zoo-Parc geeft weer de mogelijkheid om kaarten te bestellen tegen een actieprijs.  
Voor slechts € 8,- per stuk kunt u nu toegangskaarten bestellen (i.p.v. € 17,-) en de kaarten 
blijven onbeperkt geldig. 
Deze actie loopt tot 1 mei a.s.. 
Wilt u kaarten bestellen, neem dan contact met Vovm op. 
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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 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 

 
 
 
 
 

5-6 april   Toneel 
8 april  20.30  dorpsraadvergadering cafe spoorzicht 
10 april    Bestuursvergadering  
14 april 14.30  toneel elsenhof sambeek 
22-27april   kbo sambeek busreis 
27-30 april   bouwdagen 2013 
5 mei    Zorgboerderij samen open dag 
23 mei    Bus dagtocht Vierlingsbeek 
05 juni    Bestuursvergadering 
14 juni      Kienen 
14-16 juli   kamp rouwe start 
14 augustus   Bestuursvergadering 
20 september   Kienen 
25 september   Sociaal culturele dag Mill 
04 oktober    Bestuursvergadering 
25 oktober    Dag van de Ouderen 
06 november   Bestuursvergadering 
07 november   Film middag Maashees 
11 november   vergadering cluster zuid in Vortum 
Mullem  
15 november   Kienen 
04 december   Bestuursvergadering 
13 december   kerstviering 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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