
 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

                            
 

 

 

 

 
 
 
 

Inhoud Dorpsblad: 
 

 
 

Diensten in de maand maart ...................................................    2 
KBO nieuws ............................................................................    2 

Uitnodiging jaarvergadering kbo ..............................................    3 
Hulp bij invullen belastingpapieren  .........................................    4 
SWOGB  ..................................................................................    4 

Toneelvereniging  .....................................................................    5 
Groeters gezocht  .....................................................................    7 

Boxmeer kiest voor breedband  ................................................    7 
Vortum-mullem.info  ...............................................................    9 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Maart 2014 

www.Vortum-Mullem.info 
De website door en voor Vortum-Mullem 

 

Nieuw E-mail adres dorpsblad: redactie@vortum-mullem.info 

Kopij inleveren vóór  de  22 e van de maand. 

 
 

Jaargang…..  32  

Nummer ….. 3 



    2 

 

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 Maart 
 

  Zondag    2 febr.         10.30 uur  carnavalsviering  

woord en communie dienst.  

                                      Guus Arts       v. w. verjaardag. 

                         Alle levende en overleden leden van cv ‘de Plekkers’. 

                                         

                                                         

 

Zondag       9 mrt.   9.00 uur   

                                  overl. fam. Winkelmolen Ebben.                                               

                                  overl. fam. Jansen Hendriks en zoon Wim. 

                                  Sjef en Wilie v. Hout.                                  

                                  Piet Jansen       jaargedachtenis. 

                                 . 

 

 

Zondag        23 mrt.     10.30 uur   gezinsviering palmzondag.                                 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

KB0 Nieuws 
 

Beste leden nu de carnavalsgekte achter de rug is gaan we er weer 

serieus tegen aan,  donderdag 6  maart gaan we naar de Smakt 

aanvang van de dienst 14.30 uur vertrek uit Vortum 14.00 uur van af 

het kerkplein. 

De algemene jaarvergadering  is vrijdag 14 maart om 14.00 uur  . 

In dit nummer ook een artikel van de gemeentelijke ouderen adviseurs 

voor hulp bij het invullen van u belastingsaangifte , heb je hier vragen 

over kun je ook contact opnemen met Henk Broeren  0485 – 575818 .  
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  K B O afd. Vortum – Mullem 
 

UITNODIGING 

 

Op vrijdag 14 maart houden we onze. 

 

Algemene Jaarvergadering 

In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem 

Aanvang: 14.00 uur. 

 

 

Agenda: 
 

1 Opening door de voorzitter . 

2 Koffie met gebak . 

3 Notulen vergadering 22 februari 2013 . 

4 Jaarverslag 2013 . 

5 Financieel jaarverslag en begroting 2014 . 

6 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie  

7 Bestuursverkiezing,aftredend en herkiesbaar Jo van der Horst. 

Om het bestuur  voltallig te maken stelt het bestuur ,                   

Riet Swinkels-Overbeek als kandidaat voor .  

8 Wilhelmien Roelofs geeft namens de commissie Welzijn een 

korte toelichting over de stand van zaken .  

9 Mededelingen en rondvraag .  

10  Pauze met een consumptie . 

11  Toon van Opbergen uit Overloon  zal ons muzikaal 

onderhouden en een gast optreden van  ???? 

12  Koffie met worstenbrood . 

13  17.00 uur Sluiting . 

 

 

    Namens het bestuur,   Henk Broeren  tel: 0485-575818     
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Heeft u graag hulp bij het invullen van uw belastingpapieren? 
 
 
Vrijwillige ouderenadviseurs bieden hulp aan iedere oudere vanaf 55 jaar 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  €30939 voor een 
alleenstaande en  €42438 voor  gehuwden of daarmee gelijkgestelden, is 

deze hulp gratis. Eventueel te maken kosten ( bv autokosten, printkosten) 
dienen te worden vergoed. 
Ook ouderen die specifieke uitgaven in 2013 hebben gehad,  bv. 

tandartskosten, hoorapparaat  of andere hulpmiddelen, dokterskosten en/of 
medicijnen of andere kosten die niet door een verzekering werden vergoed, 
en normaal geen aangifte doen kunnen zich melden bij een van 

onderstaande ouderenadviseurs  om de mogelijkheden voor een eventuele 
teruggave  van inkomstenbelasting te bekijken. 

 
Boxmeer: Dhr.G. van Esch  tel.0485-574358  en Mevr. M. Verhees tel.0485 -
211610   

Sambeek: Dhr. J. Hooiveld, tel.0485-573218   
Vierlingsbeek: Mevr. E. Verdijk-Verbeeten, tel.0478-631235 
Overloon: Mevr. L. v. Opbergen, tel.0478-641623, Dhr. J. Lamers, tel.0478-

640125 en Dhr. C. Hofmans, tel.0478-641613 
 

 
 
 

 
 

 
                  Dansen! 

 
 

Bewegen is goed voor een mens en dat is gelukkig niet aan leeftijd gebonden. 

Maar voor senioren is het juist extra belangrijk om regelmatig te bewegen. 
Het is duidelijk dat voldoende bewegen een positief effect heeft op de 
lichamelijke én geestelijke gezondheid. Behalve dat geeft het plezier, biedt 

sociale contacten enz. Maria Lemmens, docente bij de SWOGB, geeft al jaren 
dansles aan senioren. O.a. in de dorpen Boxmeer, Beugen en Sambeek 

wordt volop gedanst. 
Om te laten zien hoe leuk een dansactiviteit kan zijn, geeft Maria op 12 en 
19 maart open dansmiddagen van 13.30 16.00 uur in De Weijer te Boxmeer. 

Op 12 maart komt werelddansen aan bod en op 19 maart is het 
countrydansen. U kunt een kijkje nemen en zelfs meedoen. Geniet van een 

mooie middag in een gezellige sfeer. Toegang is gratis. 
Wilt u meer weten? Mailt u dan naar swogb@radius-lvc.nl of bel naar het 
secretariaat Radius/Swogb, tel. 0485-574440. 

 
 

mailto:swog@radius-lvc.nl
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Boeiend 

De SWOGB geeft ook in 2014, in samenwerking met BiblioPlus, op vijf 

achtereenvolgende woensdagen een serie interessante en boeiende lezingen 
over ‘Gezondheid en ouder worden’. Zelfs na meer dan tien jaar wordt met 
belangstelling naar de lezingen uit gezien. Het aanbod voldoet duidelijk in 

een behoefte. Voor de werkgroep waarvan de leden soms al vanaf het begin 
betrokken zijn, is het elke keer weer een hele uitdaging afwisseling in het 
programma te houden. En tot nu toe lukt dat prima. De aftrap is op 

woensdag 5 maart en niet op een dinsdag zoals eerder werd vermeld! 
In de aanloop naar 5 maart, worden in de media de thema’s  wat 

uitgebreider onder de aandacht gebracht. 
 
Waar 

De lezingen vinden plaats in De Weijerdonck te Boxmeer en zijn van 14.00-
16.00 uur. De kosten per lezing bedragen € 3, incl. een consumptie in de 
pauze.  

 
Programma 

Op 5 maart: ‘Slimme zorg’. Een lezing door mevrouw Saskia Smeenk. 
Op 12 maart: ‘Gezonde voeding, feiten en fabels’. Een lezing door mevrouw 
Nolanda van Well. 

Op 26 maart: ‘Leren loslaten’. Een lezing door mevrouw Monique van der 
Veen.  

Op 2 april: ‘Hoe krijg ik mijn dag gevuld?’ Een lezing door mevrouw Miranda 
van Amersvoort. 
Op 9 april: ‘Schrijven met Licht’. Een lezing door de heer Jos Hagens. 

 
Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via swogb@radius-lvc.nl, of telefonisch via het 

secretariaat tel 0485-574440. U kunt ook op het contactformulier vermelden 
op de website www.swogb.nl  welke lezing(-en) u wilt bezoeken. U betaalt 

voor aanvang van de lezing 

 
 
 
 
 
 
 

Weet u het nog? 
 
 
Dit jaar is het officieel 40 jaar geleden dat de 

toneelvereniging Vortum-Mullem is 
opgericht. Door de jaren heen zijn er heel wat stukken ten tonele gebracht. 
Uiteraard gaan we dit jubileum vieren, en wel samen met jullie. We voeren 

namelijk in mei een stuk op dat speciaal is herschreven door Mientje Wever 
zodat we kunnen spelen in het dialect van onze eigen streek. We gaan in het 

stuk terug in de tijd: het speelt zich af in een herberg begin jaren zestig. 
Maar eerst gaan we even met u terug in de tijd met onderstaande foto. Weet 

mailto:swogb@radius-lvc.nl
http://www.swogb.nl/
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u nog hoe dit stuk heette? Mail uw antwoord voor 15 maart naar Trudy 
Hermans (trudy.hermans@planet.nl). Onder de juiste inzendingen verloten 

we een gratis kaartje voor de uitvoering! 
 

 

 
 
 

 
 

Noteert u ook alvast de speeldata van de komende uitvoeringen in uw 

agenda, want dit mag u niet missen: Zaterdag 10 en zondag 11 mei aanvang 
20.00u in ’t Gemeenschapshuus te Vortum-Mullem, en zondag 18 mei 
aanvang 14.30u in de Elsenhof in Sambeek. Komt dat zien!  

 
 
 

 

 

 

mailto:trudy.hermans@planet.nl
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Groeters gezocht. 
 
 

 
De sectie toerisme van de ondernemersvereniging OVRV is samen met het 
RBT LvC (Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk) aan het bouwen 

van de toeristische kwaliteit van het hele Land van Cuijk en in het bijzonder 
van de dorpen in de gemeente Boxmeer. 

Speerpunt is op dit moment het opzetten van een Groeters collectief. 
Een Groeter is een persoon die het leuk vindt om te vertellen over 
bijzondere, gezellige en leuke dingen van je eigen dorp of streek. 

Op enig moment bezoekt een toerist je eigen dorp. Deze geeft aan dat ie het 
wel leuk zou vinden om tijdens een wandeling(etje) iets meer te weten te 
komen van bijvoorbeeld De Maasheggen, de oorlog, de wederopbouw, het 

geloof, het verenigingsleven, de Peel, de Maas etc. etc.. Er wordt contact 
gelegd en gekeken of er een match is voor het moment dan zowel de toerist 

als de Groeter. Afspraak wordt gemaakt en vertellen en genieten maar. Per 
dorp zouden we graag 4 tot 10 Groeters in ons bestand willen hebben. 
Groeters zijn vrijwilligers en krijgen dus geen vaste vergoeding. Een fooi is 

uiteraard altijd mogelijk.  
We zoeken dus vooral mensen die met passie kunnen vertellen en de sfeer 
van de regio mover kunnen brengen.  

Groeters worden hierin ook geholpen door ze een mogelijkheid aan te bieden 
tot het volgen van een training op de Gastvrijheidacademie van het Land van 

Cuijk. 
Heb je interesse dan even melden bij Nicole Huibers (ezelgasterij aan De 
Maashegge), Wim Hofmans of Piet Verbeeten. 

Wim Hofmans,   hofmansoverloon@hotmail.com; 0478-642127  
Nicole Huibers-Lamers, ezelgasterij@gmail.com; 06-11150846 

Piet Verbeeten, PVerbeeten@plusverbeeten.nl; 06-54661197 
 
 

 
 

 

Boxmeer kiest voor breedband 
 
 

De gemeenteraad van Boxmeer heeft vorig jaar uitgesproken dat de 
gemeente een actieve rol inneemt bij het ontwikkelen van een 

breedbandnetwerk.  
Ook heeft de raadbesloten dat zij breedband als nutsvoorziening beschouwt, 

dus dat het voor iedereen beschikbaar moet kunnen zijn. 
Ingezet wordt op een gemeentedekkend, open en toekomstvast 
breedbandnetwerk.  

Dit moet tegen een aantrekkelijk en transparant tarief beschikbaar zijn voor 
de eindgebruikers.  

Grote voordelen van breedbandcommunicatie zijn de snelheid en de 
capaciteit. Via breedband kunnen grote hoeveelheden data worden 
uitgewisseld met hoge snelheid. 

mailto:hofmansoverloon@hotmail.com
mailto:ezelgasterij@gmail.com
mailto:PVerbeeten@plusverbeeten.nl
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“Een goede breedbandverbinding is noodzakelijk om optimaal voorbereid te 
zijn op de toekomst”, aldus wethouder Erik Ronnes. ”In alle sectoren neemt 

de rol van ICT steeds meer toe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onder andere 
de zorg (patiëntbegeleiding op afstand), onderwijs (digitaal onderwijs) en de 
agrarische sector (mechanisatie)”. 

Recentelijk heeft het college van B&W het traject opgestart om het 
raadsbesluit verder uit te werken. Tot welke vorm van breedband dit gaat 
leiden is nog niet bekend. 

Glasvezel wordt veelal toegepast, maar wellicht kan een draadloze 
verbinding de best passende toepassing zijn voor de aansluiting bij delen 

van de huishoudens in de gemeente Boxmeer. 
Een haalbaarheidsonderzoek medio dit jaar moet uitwijzen op welke manier 
een breedbandnetwerk in de gemeente Boxmeer gerealiseerd kan worden. 

Hierna kan een concreet aanbod aan de burgers gedaan kan worden. Op 
basis van dit aanbod kunnen burgers besluiten om over te stappen op 
breedband. Bij voldoende animo wordt daadwerkelijk overgegaan tot aanleg. 

De aanleg van breedband in Boxmeer maakt onderdeel uit van het project 
breedbandnetwerk Land van Cuijk. Dit project volgt uit de Strategische Visie 

Land van Cuijk. In deze visie is de aanleg van breedband één van de 
speerpunten.  
Binnen de gemeenten van het Land van Cuijk is een project opgestart 

waarbij verschillende trajecten doorlopen worden. In de gemeenten Cuijk, 
Grave en Mill wordt in twee stappen naar de uitrol toegewerkt.  

De gemeenteraden en of commissies daarvan worden door middel van 
presentaties regulier op de hoogte gehouden van de voortgang. 
Ze voeren ook een haalbaarheidsonderzoek uit waar een draagvlakmeting 

onder de burgers onderdeel van uitmaakt.  
In St. Anthonis vindt besluitvorming inzake breedband op korte termijn 
plaats. 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de 
afdeling 

Communicatie van de gemeente Boxmeer, 06-22299377, 
communicatie@boxmeer.nl. 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Dorpsraadvergadering 3 februari 2014  

ma 03-02-2014  

Opening 
Peter van Bree opent de vergadering. De nieuwjaarsborrel aangeboden door de 
dorpsraad is goed bevallen en zal volgend jaar weer herhaald worden. 

  
Werkgroepen aan het woord 

Zorg en welzijn 
De werkgroep heeft een oproep rondgestuurd in Vortum-Mullem waarin 
vrijwillgers worden gevraagd voor bepaalde hulp aan ouderen. Dit kan zijn het 

zorgen voor vervoer, een wandelingetje maken, het helpen met invullen van 
papieren etc.  

 
70 jaar vrijheid 
Hennie de Haas en Toon Gerrits gaan samen met de zus van Hennie Vortum-

Mullem in deze werkgroep vertegenwoordigen  
 

Multifunctionele accommodatie 
De dorpsraad en werkgroep multifunctionele accommodatie hebben een 

gesprek gehad met Willy Hendriks. De gemeente is bereid hieraan mee te 
werken, maar het initiatief ligt in eerste instantie bij de dorpsraad/werkgroep 
om met een concreet plan te komen. Streven is om dit omstreeks april gereed 

te hebben.  
 

Mededelingen 
Dorpenderby 
Wilhelmien en Maarten vragen of de verenigingen in het dorp bereid zijn om 

medewerking te verlenen om volgend jaar weer aan te melden voor de 
dorpenderby. Eerste conclusie is dat dit in Vortum-Mullem (te klein) niet mee 

zal vallen omdat het organiseren vaak op dezelfde mensen neer komt. Een 
idee is wel om bijvoorbeeld rondom Koning(inne)dag enkele activiteiten voor 
ouderen erbij te organiseren. 

Partneroverleg 
Tijdens het partneroverleg is gesproken over de organisatie van de kermis in 

de kleine dorpen. In 2014 zal van de Salm nog in Vortum-Mullem staan met 
zijn attracties.Het aankondigingsbeleid van de gemeente Boxmeer is 
toegelicht. Bedoeling is om op enkele vaste plaatsen in de gemeente borden te 

plaatsen en wildgroei van dit soorten borden te voorkomen. 
De gemeente heeft een App aangemaakt. Via deze App kunnen meldingen 

worden gemaakt over bijvoorbeeld zwerfvuil, kapotte verlichting etc. 
De gemeente heeft de regels toegelicht rondom het leefbaarheidbudget. Dit is 
geld dat de dorpsraad jaarlijks krijgt om de leefbaarheid in het dorp te 

bevorderen. 
Op 19 februari is er om 13.30 uur een bijeenkomst ‘Maak werk van een lege 

kerk’. Tijdens de bijeenkomst wordt gekeken naar mogelijkheden van 
herbestemming van kerken. 
De basketbalpaal is inmiddels geplaatst op het sportveld. De verharding moet 

nog komen. 
Als er een evenement wordt georganiseerd in of bij het gemeenschapshuus 

waarbij veel stroom nodig is, dan moet er een formulier worden ingevuld voor 
gebruik worden van de stroomkast. 

http://www.vortum-mullem.info/
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De dorpsraad is op dit moment in gesprek met de gemeente over de 

verlichting op het kerkplein.  
 
Rondvraag 

De dorpsraad zal de verenigingen benaderen voor deelname aan het fonds 
Maatschappelijke Betrokkenheid. 

Wilhelmien vraagt of er mensen mee willen denken over de organisatie van 
een benefietconcert. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Wilhelmien. 
Maarten geeft aan dat de bocht bij het Gemeenschapshuus erg gevaarlijk is. 

De dorpsraad zal contact opnemen met de gemeente of hier mogelijkheden 
zijn.  

 
Sluiting 

 
 

Wijziging datum lezing over de Maasheggen  

vr 07-02-2014  

In verband met de verkiezingen op 19 maart a.s. is onze lezing over de 
Maasheggen verzet naar 12 maart.  

 
 

"Zangtalenten gezocht voor The Passion”  

di 11-02-2014  

Beste meisjes en jongens 

   
13 april 2014 15:00 uur geeft Vomuzi  een concert onder de naam  “The 
Passion”. 

In dit concert  wordt het lijdensverhaal van Jezus op moderne wijze vertelt en 
gezongen. 

  
Nu lijkt het ons leuk om ook jullie er bij te betrekken. 
Dit doen we door samen een paar liedjes te zingen en d.m.v. een kort filmpje. 

  
Dit filmpje wordt zondag 9 maart opgenomen en met slecht weer zondag 16 

maart. 
Verzamel om 11:00 uur op het schoolplein en graag in een wit shirtje. 
Jullie krijgen daar verdere uitleg. 

  
Zoals ik net al zei willen we ook graag een paar liedjes met jullie samen 

zingen. 
Welke houd ik nog even geheim maar ik kan wel verklappen dat er een van 
Nick en Simon bij zit. 

Daar moet natuurlijk voor geoefend worden. 
Dit gaan we doen op een 4 maandagavonden en één vrijdagavond. 

Deze repetities zijn op:                                                
Maandag 17 maart 
Maandag 24 maart                                                      

Maandag 31 maart                                        
Maandag 7 april 

Vrijdag 11 april (generale repetitie) 
Van  19:00 uur tot 19:45  in de kerk.  
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Het zou wel fijn zijn dat je er zo vaak mogelijk bent zodat we goed kunnen 

oefenen. 
  
Tot 9 maart op het schoolplein en/of 17 maart in de kerk! 

 
Als er nog vragen zijn kun je mij altijd bellen. 

0485-574208 
  
Groetjes Petra Broeder. 

 
 

Burgerparticipatieraad  

wo 19-02-2014  

 

Burgerparticipatieraad zoekt versterking. 
  

Als gevolg van het regulier aftreden van enkele leden, zijn er enige vacatures 
ontstaan. 
  

Wie of wat is de Burger Participatie Raad (BPR)? 
  

De BPR is een groep inwoners die signalen m.b.t. sociale- welzijnspunten uit 
de samenleving met de gemeente bespreekt in een ambtelijk overleg. Verder 
geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgermeester 

en wethouders over het sociale- en welzijnsbeleid. 
  

Wij zoeken wie? 
  
Wij zoeken geïnteresseerden met belangstelling om mee te praten over de 

sociale/welzijnsaspecten in onze samenleving. Daarnaast zijn wij op zoek 
naar enkele personen die belangstelling hebben voor communicatie/PR 

namens de BPR. 
  

Spreekt het bovenstaande u aan, aarzel niet meldt u aan of vraag om 
informatie bij de secretaris van de BPR, dhr. F. Fleuren, tel 0485-362300 of 
e-mail: bprboxmeer@gmail.com.  Ook is er info op www.bprboxmeer.nl 

 

Bedankje van Zr. Ancilla  

za 22-02-2014  

 

Zr. Ancilla / Riek Huijbers heeft ons een kaart gezonden naar aanleiding  van 

de storting van de opbrengst van de kerstloterij, met de volgende tekst: 
"Beste supporters van mijn nog steeds geliefde missie in Congo-Brazzaville. 
Dank voor de € 87.50 die ik van u mocht ontvangen voor onze zo dierbare 

missie in Congo-Brazzaville. Dat land heeft mijn hart gestolen en ik ben zo 
dankbaar dat onze zusters weer met een nieuwe missie zijn gestart, meer in 

het noorden van het land. We hebben nu al 22 congolese zusters van onze 
Julie Postel, dus het werk gaat door en het is zo'n dankbaar werk. 
Veel dank, Gods zegen en hartelijke groeten, van Zr. Ancilla, Riek Huijbers."  
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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: 

Maandag  14.00 u   KBO: meer bewegen voor ouderen in ’t Gemeenschapshuus 

Dinsdag 13.30 u   Jeu de boule 

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. 

06 Maart               Bedevaart Smakt   
12 en 19 maart  Open dansmiddagen               

14 maart               Jaarvergadering 
13 april   Vomuzi: the passion 

10 en 11 mei  Toneel                                
15 Mei                  Fietstocht cluster zuid         
Eind mei-begin  juni     Busreis Vierlingsbeek   

20 Juni                 Kienen                                
19 September        Kienen                                

24 Oktober           Dag van de ouderen            
14 November        Kienen                                   
19 December        Kerstviering  
 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

