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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 Mei 
 

 

Zondag      12 mei.   9.00 uur   overl. fam. Jansen Hendriks en zn. Wim.                                    

                                      Wilie en Sjef van Hout. 

 

Zondag   19 mei        12.30uur eerste communieviering                             

                                   Koos van Bree     jaargedachtenis. 

 

Zondag   26 mei        9.00 uur 

                                    

 

 

 

 

 
 

                                      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE 
 

 

De opbrengst van de vastenakte 2013 bedroeg  €  530.63 

Hiervoor onze hartelijke dank, ook voor de collectanten, 

zonder hun steun was dit bedrag niet gehaald. 

 

Vastenaktie 2013 

Even minderen voor Honduras 
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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 
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Startdatum 17mei 
 

Wij,Jose van den Brink, Ineke Nabuurs en Anny 

Broeren,hebben het plannetje om voor mensen die daar 

voor open staan 1 maal in de maand een lekkere warme 

maaltijd te gaan maken. 

 

Door dit berichtje willen wij erachter zien te komen of hier 

belangstelling voor is  

De bedoeling is dus 1x in de maand op vrijdagmiddag van 

1700 tot 1830 uur ,in het gemeenschapshuis 

De kosten zullen waarschijnlijk rond de 7,50 euro komen. 

 

Hopelijk hebt U er net zo veel zin in als wij,mocht dit zo 

zijn vul het onderstaande strookje in en lever dit in voor 6 

mei bij Anny Broeren st hubertusstr 9 

telefoonnr 575818. 

 

 

…………………………………………………….. 

 

Naam: 

 

Telefoonnr: 

 

Deelname met……pers 
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Proef het buitenleven met familie en vrienden 

op de biologische tuin 
 

Op zoek naar een leuke activiteit om samen met 

familie, vrienden, collega’s of vereniging aan 

deel te nemen? Zet dan zaterdag 8 juni in uw 

agenda en nodig anderen uit voor een 

ontspannen dagje buiten. 
 

De biologische oogsttuin In het Volle Leven in 

Vortum-Mullem begint dit jaar aan het zevende 

seizoen. Om dit te vieren bieden de leden op 

zaterdag 8 juni een wandel- en fietstocht aan in de 

omgeving van de tuin met een gevulde knapzak en 

eten en drinken op de tuin.  

Met de organisatie van een familie- en 

vriendendag biedt de biologische tuin een volledig 

verzorgd programma aan voor een geringe 

vergoeding. De opbrengst komt ten goede aan de 

financiering van een tractor voor de tuin. 

Deelname is mogelijk per gezin, maar ook in groter familie- en/of vriendenverband.  

 

Op de tuin hangt een bijzondere sfeer. De groenten en het fruit van de tuin smaken heerlijk. 

De leden willen die rijkdom graag met anderen delen. Niet alleen met hun eigen familie en 

vrienden, maar ook met mensen die de weg naar de tuin nog niet gevonden hebben. 

Vrijwilligers bereiden voedsel met verse producten van de tuin voor de deelnemers aan de 

familie- en vriendendag.  

 

Deelnemers worden vanaf 11.00 uur op de tuin verwacht, waar zij worden verwelkomd met 

een hapje en een drankje. Daarna is er de keuze tussen een fietstocht of wandeltocht in de 

omgeving. Er zullen routebeschrijvingen van tochten met verschillende afstanden door 

natuurgebieden in de omgeving beschikbaar zijn. Ieder kan de wandeltocht of fietstocht 

kiezen die bij of haar past en die op eigen gelegenheid of in groepjes gaan lopen of fietsen.  

Op de tuin blijven kan natuurlijk ook. Natuurgidsen geven daar een rondleiding over wat er 

allemaal nog meer groeit op de tuin dan groente, fruit, kruiden en bloemen. Ook zijn er 

diverse activiteiten voor kinderen en volwassenen die verband houden met wat de natuur ons 

te bieden heeft. De dag duurt tot 17.00 uur. 

 

In het Volle Leven is een oogsttuin. De tuinder verbouwt de biologische groenten en fruit en 

de leden halen zelf hun maaltijd van het land. Wie wil kan zaterdag 8 juni deelnemen aan 

een rondleiding over de tuin en daarbij zelf groenten oogsten.  

De familie- en vriendendag is een goede gelegenheid om elkaar en de biologische tuin op 

een ontspannen en gemoedelijke manier beter te leren kennen. De kosten van de dag zijn € 

15,- per persoon, inclusief eten en drinken. Groepen vanaf tien personen: € 13,50 per 

persoon. Aanmelden kan vanaf nu bij de tuinder Hans Weima 06-17127136 

inhetvolleleven@hetnet.nl 

Voor meer informatie over de tuin: www.inhetvolleleven.nl 

mailto:inhetvolleleven@hetnet.nl
http://www.inhetvolleleven.nl/
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Werk zoeken in de regio wordt makkelijker 
 

Tegenwoordig kunnen werkzoekenden nauwelijks een baan vinden zonder tussenkomst van werving- en 
selectie-, detacherings- en uitzendbureau’s. 
Direct solliciteren bij een bedrijf wordt tegenwoordig steeds zeldzamer. De werkzoekenden weten vaak 
niet welke bedrijven er in de regio gevestigd zijn en de vacatures zijn nergens te vinden.  
Voor de kleine bedrijven is het plaatsen van vacatures op het internet vaak een grote investering. Dit 
belemmert het vinden van personeel in grote mate. 
Op deze wijze lopen vraag en aanbod elkaar mis. Het is vreemd dat dit een zodanig groot probleem is.  
Een student uit de regio heeft onderzocht of dit niet makkelijker kon. Nu is er een nieuwe website 
gerealiseerd die hier verandering in gaat brengen. Op deze website staan een breed scala aan vacatures 
van kleine bedrijven tot grote multinationals. Werkzoekenden kunnen via een contactformulier direct 
solliciteren bij het bedrijf. 
Het is algemeen bekend dat ook studenten en jongeren moeite hebben met het vinden van bijbanen en 
stages. Bedrijven kunnen kosteloos de stages en bijbanen plaatsen, de jeugd kan direct solliciteren bij het 
bedrijf die een functie open heeft staan. 
Daarnaast is er een complete lijst te vinden van bedrijven in de regio gesorteerd op branche. 
Bent u benieuwd?  Kijk op: www.vacatures-lvc.nl (online vanaf 1 mei) 
 

 

 

www.Vortum-Mullem.info 
Kamp ut benkske 

do 28-03-2013  

 

hallo allemaal, 

 

Zoals iedereen wel weet organiseert ut benkske jaarlijks een zomerkamp. 
wij als leiding steken hier ongelooflijk veel tijd in, 

natuurlijk doen wij dit met veel plezier. 

Maar wat erg jammer is is dat we om het moment 

voor groep 1,2 en 3 nog maar 2! aanmeldingen 
hebben. 

Voor groep 4 t/m 7 nog maar 6 en voor rouwe start 

3. 

 
Het kamp kan gewoon doorgaan!!! 

 

Graag willen we aan jullie als ouders vragen om 

briefjes in te leveren wanneer jullie kind meegaat. 

Dit kan tot en met 1 april, briefjes kunnen 
ingeleverd worden tijdens de groepsavond of bij 

familie van Bree (de steeg 7) of via de mail: 

utbenkske@gmail.com 

 
Tijdens de groepsavond zal ook de gelegenheid zijn 

om uw kind aan te melden! 

 

groetjes de leiding. 

http://www.vacatures-lvc.nl/
http://www.vortum-mullem.info/
mailto:utbenkske@gmail.com
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Fanfare organiseert Music in Concert  
za 30-03-2013  

 

Weten jullie nog de PROMS van 3 jaar terug? 

 

Dat krijgt dit jaar een vervolg!!  Zorg dat je erbij bent 
 

 

28 april van 11.00-13.00u start de voorverkoop 

Exclusief voor inwoners van Vortum-Mullem 

Plaats van handeling: Café Spoorzicht 

 
Daarna voor iedereen op de voorverkoopadressen 
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Start voorverkoop "Music in Concert"  

di 23-04-2013  

Fanfare st. Cornelius pakt groots uit 

 

2 jaar geleden tijdens het 100 jarig bestaan, pakte fanfare st Cornelius 

groots uit met een prachtige proms tijdens het feestweekend. 

Dat dit een vervolg moest krijgen stond toen al vast. 
Dit gaat dan ook gebeuren, zaterdagavond 8 juni en zondagmiddag 9 

juni zal de Koninklijke fanfare uit Vortum-Mullem een proms gaan 

geven in de kerk, die speciaal voor deze aangelegenheid zal worden 

omgetoverd tot een prachtig theater. 

Met lichte herkenbare muziek, dans en zang van artiesten uit eigen dorp en omgeving 

zal de fanfare een prachtige show weggeven. 

Het zal tevens het laatste kunststukje zijn van dirigent Cris Cuppen die aangegeven 
heeft om na 8 jaar te stoppen. 

 

Zondag 28 april gaat de voorverkoop voor de inwoners van Vortum-Mullem 

van start. 

Tussen 11.00 en 13.00 uur kunnen zij bij café Spoorzicht terecht voor de 

allereerste kaartjes. 
De kaartjes kosten € 10,00 per stuk, later aan de kassa € 12.50 

Kinderen tot 12 jaar betalen € 7.50 

 

Vanaf maandag 29 april zijn de kaartjes ook te koop bij de volgende 

voorverkoopadressen: PLUS Verbeeten Overloon, PLUS Verbeeten Vierlingsbeek, 

Route 66, Fietsplus Rob’s tweewielers in Boxmeer en Pakhuus Peeters in Vortum-
Mullem Voor meer informatie: www.fanfarevortum.nl 

 
 

 

 

bestemmingsplan Luinbeekweg  
za 06-04-2013  

 

Het bestemmingsplan Luinbeekweg is aangenomen in de raadsvergadering van 28 maart. 

Kijk op de volgende link voor meer informatie en nog andere zeer interessante 

discussies: 

Met name agendapunt 9b, 9c en 9e 

 

Opleidingsorkest naar Limburg  

zo 07-04-2013  

Opleidingsorkest succesvol in Heel(L) 

 

Vandaag, 7 april, is het Opleidingsorkest van Fanfare St. Cornelius op stap geweest 

naar Heel(L). 

Hier werd een muziekfestival gehouden voor Jeugd en Opleidingsorkesten. 

Voor het optreden was er eerst een uitstapje naar de instrumentenfabriek van Adams 

in Ittervoort. 

Hier werden de muzikanten rondgeleid en kregen ze de kans om op diverse 

instrumenten te spelen. 

 

Op het festival zelf speelde het Opleidingorkest 2 nummers voor een jury. 

Na het inspeelnummer kwamen ABBA Gold en Three little Poptunes aan bod. 

Van de jury kreeg het orkest de waardering Ruim Voldoende. 

 

Wilt U een samenvatting van het optreden horen, klik dan op de volgende link: 

 

https://www.facebook.com/pages/Eurofestival-Music-for-

Youth/161826207260277#!/photo.php?v=440751726009374  

https://www.facebook.com/pages/Eurofestival-Music-for-Youth/161826207260277#!/photo.php?v=440751726009374
https://www.facebook.com/pages/Eurofestival-Music-for-Youth/161826207260277#!/photo.php?v=440751726009374
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Notulen Dorpsraadsvergadering 8 april  

wo 10-04-2013  

 

Dorpsraadvergadering 8 april 2013 

 

Aanwezig: Prima opkomst ca. 48 personen!! 

 
1. Opening 

Peter opent de vergadering en geeft aan dat hij blij is met zo'n grote opkomst. 

 

2. Hoe gaan we verder met de dorpsraad in Vortum-Mullem 

Peter geeft aan dat er de afgelopen weken veel verenigingen zijn benaderd om naar de 

bijeenkomst te komen. Het promofilmpje dat gemaakt is door Joris wordt afgespeeld. 

Daarna geeft Willem een korte toelichting over de invulling van een dorpsraad. Dorpraad 
Vortum-Mullem is een stichting, waar een voorzitter, secretaris en penningmeester in het 

bestuur horen te zitten. Peter licht toe dat we voorlopig met de huidige bezetting 

doorgaan en dat we hopen dat de opkomst goed blijft tijdens de komende bijeenkomsten. 

Met een goede opkomst is er in elk geval draagvlak vanuit het dorp voor de dorpsraad en 

kunnen de zaken die spelen worden ingebracht in de discussie tijdens de bijeenkomst.  

 
3. Pauze 

 

4. Bouwen in Vortum-Mullem 

In de raadsvergadering is het bestemmingsplan Luinbeekweg vastgesteld. Dit betekent 

dat er op deze locatie gebouwd mag worden. Op 10 april ligt het ter visie voor een 

termijn van 6 weken. Indien er geen bezwaren komen wordt het plan definitief. 
Vervolgens moet het bouwrijp worden aanbesteed. Uitgifte van de grond kan dan plaats 

gaan vinden in oktober/november 2013. Om dit definitief bevestigd te krijgen van de 

gemeente zou de dorpsraad om een schriftelijke bevestiging van de planning vragen bij 

de gemeente. De gronduitgifte bij het plan van de Bosch zal niet eerder dan september 

2014 gereed komen. De dorpsraad zal Jos de Graaf en Paul v.d. Hoek uitnodigen om een 

toelichting te komen geven op een van de volgende dorpsraadbijeenkomsten. 

Jacob licht toe dat Wonen Vierlingsbeek een inventarisatie heeft gehouden binnen het 
dorp waaruit duidelijk wordt waar behoefte aan is binnen het dorp. Willem v.d. Rijdt zal 

contact opnemen met Wonen Vierlingsbeek om te kijken of dit ook voor Vortum-Mullem 

kan worden ingevuld. 

 

5. Project Calvarieberg 

Herman van Bree geeft uitleg over de status van de Calvarieberg. De huidige status is 
slecht en een renovatie is noodzakelijk. Er is een schets gemaakt van de nieuwe situatie 

waarbij ook rekening is gehouden met een urnenmuur. De oude Calvarieberg wordt 

gesloopt, de 4 pastoors die er nu liggen worden opgegraven en herbegraven. Op de 

plaats van de oude Calvarieberg wordt een verharding gemaakt met de urnenmuur erom 

heen. De Gilde Opleidingen uit Venlo zullen dit project gaan uitvoeren. 

 

6. Jeu de boules baan 
Jos Tamminga meldt de status van de Jeu de boules baan. Er is toestemming van het 

kerkbestuur voor de aanleg van een Jeu de boules baan op het kerkplein vlak voor de 

kerk. 

 

7. Kermis in Vortum 

Pedro heeft initiatief genomen voor het starten van een commissie voor invulling van de 
kermis in de toekomst. Definitieve invulling van het programma volgt nog. 

 

8. 70-jaar bevrijding Boxmeer 

De gemeente Boxmeer coördineert het herdenken van de bevrijding van Boxmeer 70 jaar 
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geleden (september 2014-mei 2015). Als er activiteiten worden georganiseerd binnen het 

dorp dan kan dit afgestemd worden via de gemeente 

 

9. Rondvraag 

De vraag komt hoe het verder moet met onze school in verband met het teruglopend 
leerlingenaantal. Angelique meldt dat er nu nog 67 leerlingen op school zitten. Er is op dit 

moment geen duidelijkheid wat de richtlijn wordt voor de kleinere scholen, maar de 

huidige situatie is niet zo dat er direct sluiting dreigt. Dit thema kan tijdens een volgende 

bijeenkomst als discussiepunt terugkomen. 

 

Henk Broeren meldt dat er in Beugen een goed initiatief is opgestart waarbij zorg voor 

ouderen wordt geboden. Ook dit is een thema om een volgende bijeenkomst breder ter 
discussie te stellen. 

 

10. Sluiting 

Peter bedankt Jos en Jacob voor hun inzet de afgelopen jaren en sluit de vergadering.  
 

 

Koningsdag en Piraten bouwdagen in Vortum-Mullem  

di 09-04-2013  

Uiteraard organiseren we ook dit jaar voor jong én oud diverse activiteiten 

rondom“Koningsdag Vortum-Mullem 2013”! 

 

De ochtend van de troonswisseling bekijken we deze 

plechtigheid op een groot beeldscherm bij ’t Benkske, 

onder het genot van een hapje en een drankje. Hierbij is 

iedereen welkom en voor de kinderen zijn er voldoende 

speelactiviteiten. 
 

Zoals jullie inmiddels jarenlang gewend zijn is er ‘s 

middags de welbekende fietstocht vanaf 15.00 uur. Hierbij 

wordt je via een fietspuzzeltocht langs de mooiste plekjes 

in de prachtige omgeving rondom Vortum-Mullem geleidt. 

Let op; deze keer steken we de Maas over, dus zorg dat je 
geld bij je hebt voor de veerpont. 

  

 

Ook al kun je niet aan de activiteiten zelf deelnemen, iedereen is van harte welkom 

tijdens het afsluitend feest in ’t Gemeenschapshuus vanaf 17.00 uur. Met discotheek van 

een lokale, tot op heden nog niet ontdekte ras DJ, willen we voor een spetterende 

afsluiting zorgen met piratenmuziek voor jong en oud. In de loop van de avond zal dan 

de prijsuitreiking plaatsvinden van de fietstocht. 
Ook dit jaar hopen we op een grote opkomst tijdens deze Koningsdag. 

Voor de kinderen is er een lang weekend met 

activiteiten gepland. Met als thema “Piraten” 
mogen ze zelf hun hutten gaan bouwen. 

Daarnaast vinden er nog tal van andere 

activiteiten plaats. 

 

 

Voor de fietstocht en aansluitend feest is aanmelden niet nodig. Voor de activiteiten 
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bedoeld voor de kinderen is aanmelden wel verplicht; graag aanmelden voor 21 

april. Dit kun je eenvoudig doen door op >>deze link<< te klikken en de gevraagde 

gegevens in te vullen om daarna de mail te versturen. 

 

Hierbij een overzicht van alle activiteiten en de daarbij horende tijden. 
 

Programma: 

Zat. 27 april 10.00u: Voor groep 4 t/m 8 beginnen op zaterdagochtend de 

activiteiten al. Dit onder begeleiding van stichting 

Jeugdhuis en deze activiteit start op 10.00 uur (ivm 

sportverplichtingen is het mogelijk later aan te sluiten dit 

svp melden) met aansluitend een overnachting. 

Zon. 28 april 11.00-15.00u: Groep 1 t/m 8 bouwactiviteiten 

Ma. 29 april 10.00-15.00u: Groep 1 t/m 8 bouwactiviteiten 

Di. 30 april 10.00-12.00u: Koningsdag: Voor iedereen van 10.00-12.00u 

troonswisseling op groot beeldscherm bij ’t Benkske en 

activiteiten voor de kinderen. 

  

15.00u: Aanvang Fietstocht 

Let op; deze keer steken we de Maas over, dus zorg dat 

je geld bij je hebt voor de veerpont 

  17.00u: Koningsfeest in ‘t Gemeenschapshuus. 

      

 

Enkele regels omtrendt de bouwdagen: 

 De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen vanaf groep 1 t/m 8 woonachtig in het 

dorp Vortum-Mullem. Kinderen die jonger zijn mogen deelnemen, maar ouders 

dienen in dat geval zelf toezicht te houden. 

 Graag vooraf opgeven vóór zondag 21 april via de website 
 De kosten voor de bouwdagen zijn 7,50 euro per kind ongeacht deelname 1 of 2 

dagen. Dit graag gepast betalen bij aanvang bij de leiding. 

 Zondag 28 april zorgen wij voor de lunch. Op maandag 29 april verwachten we dat 

er een lunchpakketje wordt meegegeven (voor tussendoor drinken en een hapje 

wordt gezorgd). 

 Alle deelnemende kinderen nemen een duidelijk "gemerkte" hamer en zaag mee 
als gereedschap om mee te werken. (let wel: de leiding is niet aansprakelijk voor 

het kwijt- of stukraken van het gereedschap. Wij zullen wel zoveel mogelijk toezien 

op het juiste gebruik hiervan) 

 Als activiteiten zijn afgerond worden kinderen van groep 1 t/m 3 door ouders 

opgehaald. Kinderen vanaf groep 4 gaan zelfstandig naar huis tenzij ouders anders 

hebben doorgeven bij de leiding.  
 Bij slecht weer gaan de activiteiten zoveel mogelijk door. Het kan zijn dat het 

programma wordt aangepast. Houd hiervoor de website goed in de gaten 

aangezien alle communicatie via deze site verloopt. 

Bij vragen omtrendt deze activiteiten kunt u terecht bij: 

Lino Litjens: llitjens87@gmail.com of 

Linda van Raaij: Koninginnedag@Vortum-Mullem.info  
 

 

 

mailto:Koninginnedag@Vortum-Mullem.info?subject=Aanmelding%20Piraten%20bouwfestijn%202013&body=Aanmeldingsformulier%3A%0A%0A1.%20Activiteit%20door%20stichting%20jeugdhuis%20zaterdag%2027%20april%20met%20overnachting%20voor%20groep%204%20t%2Fm%208.%0AKosten%207%20euro%2C%20voldoen%20bij%20aanvang%0ANaam%20kind(eren)%3A%0A%0A2.%20Bouwdagen%20zondag%2028%20april%20en%20maandag%2029%20april%20voor%20alle%20kinderen.%20%0AKosten%207%2C50%20euro%2C%20voldoen%20bij%20aanvang%0ANaam%20kind(eren)%3A%0A%0AZijn%20er%20bijzonderheden%20m.b.t.%20uw%20kind%20(bijv.%20dieet%20etc.)%2C%20dit%20hier%20graag%20vermelden%3A%0A%0AOp%20welk%20telefoonnummer%20is%20de%20ouder%2Fvoogd%20deze%20dagen%20bereikbaar%3A%20%0A
mailto:llitjens87@gmail.com
mailto:Koninginnedag@Vortum-Mullem.info
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Aan alle inwoners van Vortum-Mullem,  

zo 21-04-2013  

                                                                

Beste mensen, 

 
Via deze brief willen wij de jaarlijkse collecte van het Anjerfonds onder 

uw aandacht brengen. 

In de week van 27 mei tot 7 juni komen leden van de fanfare weer bij 

u langs om uw bijdrage te vragen voor het Anjerfonds. 

Dit fonds bevordert onder andere activiteiten op het gebied van 

cultuur - en natuurbehoud in Nederland. Ze doen dit o.a. door het 

verlenen van subsidies en garanties voor organisaties op de volgende 
terreinen: wetenschappelijk werk, muziekbeoefening, letterkunde, 

beeldende kunst, theater, film, fotografie, culturele vorming, cultureel 

jeugdwerk, folklore, musea, monumenten en natuurbehoud. 

 

Ook onze fanfare krijgt regelmatig een financiële bijdrage van het Anjerfonds. Door mee 

te doen met collecteren krijgt de vereniging een deel van het bedrag wat opgehaald 
wordt in Vortum-Mullem en verder krijgen we regelmatig een groter bedrag. Hiervoor 

kunnen o.a. instrumenten, uniformen en muziek aangeschaft  worden. 

Daarom aan u de vraag om in  mei uw bijdrage te geven als onze leden bij u langs 

komen. 

 

Wij zijn er vaak voor u, bent u er nu voor ons? 
 

Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur en leden van Koninklijke fanfare St. Cornelius. 
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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: 

 

 

22-27april   kbo sambeek busreis 

27-30 april   bouwdagen 2013 

28 april   Voorverkoop proms fanfare St.Cornelius 
5 mei    Zorgboerderij samen open dag 

17 mei   lekker eten 
23 mei    Bus dagtocht Vierlingsbeek 

27 mei-7 juni  collecte anjerfonds 
05 juni    Bestuursvergadering 

8 juni    In het volle leven: familiedag  
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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

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

