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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 maan september 
 
 

Zondag 28 sept  9.00 uur. 
                                Overleden familie Thelosen-Deenen. 
                                Willie en Sjef van Hout. 
                               Oud pastoor  van de Munckhof. 
                               Oud pastoor  Vossen. 
                               Oud pastoor  Sweens. 
                               Oud pastoor  van der Loveren.   
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
Samen koken, ja gezellig! 
 
 
 

In de professioneel ingerichte keuken van dorpshuis De Poel in Rijkevoort wordt, onder 
toeziend oog van Wilma Jansen-de Haardt, een workshop van acht kooklessen verzorgd. 
Samen koken en daarna samen eten. Op 11 en 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 
november, 4 en 18 december. Van 17.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. Op de laatste avond, 
op 18 december, worden ook de partners uitgenodigd. Organisator SWOGB biedt deze 
workshop aan voor € 180,- p.p. en is toegankelijk voor alle ouderen uit de gemeente 
Boxmeer. Aanmelden kan nog tot 30 augustus bij het secretariaat van SWOGB/Radius tel. 
0485-574440. 

 
 
 

Mede namens het Prins Bernhard Cultuurfonds breng ik hierbij 

mijn welgemeende dank over voor uw medewerking aan de 

Anjercollecte 2014. 

 

De totale opbrengst die door de collecterende verenigingen is 

opgehaald, bedraagt dit jaar € 3.285,42. Ook dit jaar mag de collecterende 

vereniging één derde deel van haar eigen collecteopbrengsten behouden.  

Uw vereniging heeft dit jaar in totaal € 178,56 opgehaald. Uw premiedeel bedraagt dus € 

59,52 en zal zo spoedig mogelijk op rekeningnummer NL66RABO 0154.30.4042 worden 

overgemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 
 
Ivanka Meuleman 
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Geacht bestuur, 

Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat onze  

 

  Sociaal Culturele Dag 

 op  woensdag 24 september 2014 

wordt gehouden in:  

                                             

              Party- en Evenementencentrum Fitland Mill   

                                         Hoogveldseweg 1 Mill Tel. 0485-455000 

 

Om de organisatie goed te laten verlopen, is het zaak, dat bij uw kringbestuur tijdig bekend 

is, op hoeveel deelnemers er gerekend mag worden.  

We stellen u daarom de volgende aanmeldingsprocedure voor en rekenen daarbij op uw 

medewerking, zoals dat in voorgaande jaren ook gebeurde. 

 

Bijgaand ontvangt u het programma, tevens aanmeldingsformulier voor de KBO-leden van 

uw afdeling. Wilt u dit bij uw leden bezorgen?  

Graag vòòr 1 september 2014 de leden zich laten aanmelden bij u, en de voor deze dag 

verschuldigde bijdrage van € 22,00 per deelnemend lid, bij u laten betalen. 

 

Vóór 15 september maakt u het totale bedrag over op de bankrekening van de kring. 

Rekening nummer: NL49 RABO 0156 2283 43 t.n.v KBO-Brabant, kring-Land van 

Cuijk. 

Vergeet hierbij niet te vermelden: SCD ,  afdeling en aantal. 

Tevens kunt u het aantal deelnemers doorgeven aan de kringpenningmeester dhr. Ad Rijkers, 

Scheperstraat 2, 5445 AV, Landhorst, tel. 0485-215080. E-mail: ad.rijkers@ziggo.nl 

U ontvangt van het kringbestuur tijdig het benodigde aantal toegangskaarten voor de leden 

die zich hebben aangemeld. 

 

Wij menen een aantrekkelijk programma te kunnen bieden op een goed bereikbare locatie, en 

dus verwachten wij ook dit jaar een grote belangstelling. Omdat door de brandweer aan het 

aantal deelnemers een maximum is gesteld, moeten we afgaan op: 

 “wie het eerst komt en betaalt, het eerst maalt”.  
Wij zouden het niet prettig vinden, als we een afdeling niet zouden kunnen plaatsen. Daarom 

rekenen we op uw medewerking! 

 

Wij verzoeken u met klem aan uw deelnemende leden te laten weten dat de deur van Fitland 

die dag niet eerder open gaat dan 9,30 uur. Mensen die eerder komen zullen  buiten moeten 

blijven wachten. 

 

Wij hopen dat u één en ander kunt organiseren, en danken u voor uw medewerking in deze.  

Wij zien u en/of uw leden graag op 24 september a.s. bij Fitland in Mill. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Kring KBO-Land van Cuijk 

Leo van Els, secretaris. 

mailto:ad.rijkers@ziggo.nl
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  Sociaal Culturele Dag 
WOENSDAG  24 september 2014 

in  “Party- en Evenementencentrum Fitland Mill” 
                        adres:  Hoogveldseweg 1  Mill    tel. 0485-455000      

 

Programma 
 

09.30 uur      Zaal open en ontvangst gasten met koffie/thee  

10.00 uur      Opening door kringvoorzitter en overdracht aan dagvoorzitter 

10.15 uur      Openingsdienst met woord / gebed door Harm de Raaf met zang. 

                      Aansluitend pauze met 2
e
 kopje koffie/thee en koekje 

 

                      Informatief Ochtendprogramma 
 

11.00 uur      Lezing/spreekbeurt mevr. Miranda van den Broek of mevr. Marjolet Kamps  

                      over: Stichting VPTZ Land van Cuijk  (VPTZ=Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).                 

                              Met speciale aandacht voor “De Cocon”   ( http://www.hospicehuis-land-van-cuijk.nl/ ) 

 

11.50 uur      Forumdiscussie n.a.v. ingediende vragen 
 

12.00 uur      Drie-gangen diner  
 

                   Cultureel Middagprogramma 
 

14.00 uur      Optreden van  Wim van Oort. (www.deentertainer.nl)  

                      (Wim loopt al jaren mee, en is een echte vakman op zijn terrein) 

 

                      - eenmaal korte pauze met consumptie 

 

15.55 uur      kringvoorzitter sluit de dag! 

 

Zoals u ziet biedt het kringbestuur u rond het gekozen thema 

een zinvol en zinnig programma. 
 

Als u daaraan toevoegt het menu van het diner, zult u deze dag niet willen missen.  

Gezien de zeer goede ervaringen van vorige jaren is wederom gekozen voor Fitland in Mill. 
 

Ik wil u er graag op attenderen dat de deuren van Fitland pas om 9.30 uur opengaan. Deelnemers die 

vroeger komen zullen helaas buiten moeten wachten. 
 

VERGEET NIET op de SCD de uitgereikte TOEGANGSKAART mee te nemen! 

 

 

Vòòr 01 september 2014 inleveren bij afdeling KBO-……………… 

 

(bij penningmeester...................................…) Indien vervoer gewenst hier opgeven. 

Ondergetekende, NAAM………………………… AFDELING…………………………….... 

 

Straat en huisnr.........……………………     Neemt met ……personen deel aan de Sociaal Culturele Dag op 

woensdag 24 september 2014 te Mill en heeft bij aanmelding € 22,- pp. betaald. 

 

Datum,........................................      Handtekening…………………….. 

 

 
   

http://www.hospicehuis-land-van-cuijk.nl/
http://www.deentertainer.nl/
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 nieuws 

 
KIENEN 

Vrijdag 19 september is het weer zover om 14.00 uur gaan we weer kienen we rekenen op 

jullie komst en een fijne middag . 

 

CULTURELE  dag in Mill   in het vorige nummer was een opgave formulier afgedrukt voor 

deze dag als er nog interesse  bestaat kan men bij de penningmeester informeren of men nog 

kan deelnemen ,Dus bel Riet Swinkels 

06 37444083 of ga even langs bij st Hubertsstraat 14 . Zie voor meer informatie het opgave 

formulier in dit blad . 

 

VERJAARDAGSTAARTEN,  

Het is de gewoonte dat de leden die 80 jaar of ouder worden op hun verjaardag een kaartje in 

de bus krijgen .Maar om dat Toos van Velthoven dit wegens ziekte niet meer kan verzorgen 

,vragen we U begrip als je geen kaartje heb ontvangen het bestuur hoopt de vacature zo snel 

mogelijk op te vullen . 

We wensen Toos en alle andere leden die ziek zijn veel beterschap .  
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Start computercursussen: 
 

Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer (SWOGB) start in de 3e week van 
september weer met, 
nieuwe speciaal op ouderen gerichte, cursussen van maximaal 1 cursist per 
docent. 
Door de groeiende vraag naar computercursussen voor ouderen  heeft de SWOGB 
een nieuw programma samengesteld. 
De cursussen worden op verschillende plaatsen in de gemeente Boxmeer gegeven. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid van docenten zal 
een cursus starten in: Overloon, Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, 
Beugen en Oeffelt. 
Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk op de hoogte worden gebracht. 
 
Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor Windows (Vista,7,8. 8.1), Word, 
Excel en speciaal op Internet gerichte cursussen. Ook de cursus Foto-bewerken 
(met Picasa) geniet veel belangstelling. 
U kunt ook deelnemen aan een cursus "gebruik van iPad of Tablet". 
Programma’s als Skype, Facebook, Twitter, Linkedin enz. komen dan aan bod. 
 
Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U betaalt hiervoor slechts € 30,- Het 
cursus boek kost ca. € 20,-. 
 
U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij Radius-LVC, De Raetsingel 1 te 
Boxmeer, 
tel.nr. 0485-574440 of per e-mail info@radius-lvc.nl.  
Voor nadere informatie kunt u ook mailen naar de heer P. Ermers (coördinator) via: 
permers@ziggo.nl of bellen: tel.nr. 0485-362311. 

 
 
 
 

 
Informatieve bijeenkomst Collectieve Vrijwilligersverzekering 
Boxmeer. 
 
De gemeente Boxmeer heeft enkele jaren geleden een collectieve 

vrijwilligersverzekering afgesloten bij De Vrijwilligerspolis. Hoe gaat deze verzekering in zijn 
werk? Wanneer is een vrijwilliger verzekerd? Wat is gedekt en wat niet?  
 
Naar aanleiding van deze en vele andere vragen die leven bij stichtingen en verenigingen uit 
de gemeente Boxmeer, heeft Actieradius aan De Vrijwilligerspolis gevraagd deze 
verzekering te komen toelichten. Deze voorlichtingsavond is op woensdag 3 september in 
De Weijer te Boxmeer om 19.30 uur. 
 
U kunt zich aanmelden via een e-mail naar info@radius-lvc.nl en geef de naam van uw 
organisatie door en met hoeveel personen u deelneemt. U ontvangt van ons daarna een 
bevestiging.  
 
 
 
 

 

mailto:info@radius-lvc.nl
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Stichting Furaha Orphans zet zich in voor de weeskinderen in Homa Bay, Kenia 

Het doel van Stichting Furaha is de leefomstandigheden van de kinderen verbeteren door 

onder anderen een opleiding, gevarieerd voedsel, persoonlijke hygiëne, gezondheidszorg en 

onderdak te bieden. Daarnaast willen we de kinderen naast spullen ook het echte 

familiegevoel meegeven omdat dit het verschil kan maken voor een gelukkige jeugd. 

Het doel voor 2014 is het bouwen van een echt huis voor de kinderen (ze slapen nu nog in 2 

klaslokalen) en het in dienst nemen van een “moederfiguur”. Een vrouw die zich buiten de 

schooltijden ontfermt over de kinderen. Om dit te kunnen realiseren organiseren we diverse 

activiteiten. De benefietdag op 12 oktober is zo’n activiteit. 

Benefietdag Vortum-Mullem. 
Op 12 oktober 2014 organiseert de Dorpsraad Vortum-Mullem i.s.m. alle plaatselijke verenigingen een grote 

benefietdag. Van 11.00 uur tot ongeveer 18.00 uur zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden in en 

rondom een grote tent op het kerkplein. Activiteiten zullen o.a. bestaan uit optredens van de diverse 

muziekverenigingen, workshops, diverse activiteiten voor de kinderen en een  goederen –en dienstenveiling.  

We willen deze dag zoveel mogelijk geld ophalen voor een huis voor Furaha Orphans in Kenia.                                                                                                                         

Ons motto is: Together we can! 

Voor de goederen- en dienstenveiling zijn we nog op zoek naar diensten en 

goederen.   Draagt u of uw bedrijf een steentje bij aan het huis voor onze 

weeskinderen? Stel goederen of een dienst beschikbaar!!!! Dit kan van alles 

zijn. Van ramen wassen, klussen, tuinieren tot het aanbieden van diner, 

organiseren van een kinderfeestje, schoonheidsbehandeling, oppassen enz. enz. 
Voor bedrijven is het mogelijk om hun naam te presenteren op 12 oktober via de 

beamer en verder kan de naam van uw bedrijf geplaatst te worden op onze vernieuwde 

website. 
Voor meer info zie www.furaha.nl       of Wilhelmien Roelofs 06-20856306  

Furaha Orphans Kenia                                                                                                                        NL39 

INGB0004657258                                                                                                                           o.v.v. 

benefietdag Vortum-Mullem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.furaha.nl/
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Notulen dorpsraadvergadering 7 juli 2014  

ma 07-07-2014  

 
Dorpsraadvergadering 7 juli 2014 
  

  
Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
  
Notulen 

De notulen van 2 juni 2014 worden goedgekeurd 
  

Werkgroepen aan het woord 
MFA 
De werkgroep heeft in kaart gebracht wat het gebruik is van de verschillende 

locaties: kerk, gemeenschapshuus, ’t Benkske, school en Spoorzicht. De 
verschillende locaties hebben aangegeven wat hun wensen/eisen zijn voor de 

nieuwe accommodatie. Verder is een eerste voorzichtige exploitatie opgezet. 
Deze informatie is eind juni besproken met de gebouwencommissie 
(ingeschakeld door de parochie). De gebouwencommissie is positief over het 

rapport, maar het is nu wachten op een reactie van het parochiebestuur. 
  

Benefietdag 
De werkgroep benefietdag is volop in voorbereiding. Er is contact met de 

verenigingen in het dorp en er worden diverse workshops georganiseerd. Ook 
zal er een goederen- en dienstenveiling worden gehouden. Goederen en 
diensten kunnen nog steeds worden aangeboden bij de organisatie. Info is 

ook terug te vinden op facebook en op de site. 
  

Zorg en welzijn 
Een groepje vrijwilligers is bereid gevonden om hulp te bieden aan ouderen. 
Enkele leden van de werkgroep gaan ouderen benaderen die nu nog niet 

betrokken zijn bij activiteiten in het dorp. Deze ouderen worden een keer 
benaderd of ze wel behoefte hebben om deel te nemen aan bepaalde 

activiteiten.  Verder wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn voor het 
geven van een cursus Tai ? ‘opvangen van vallen voor ouderen’. 
  

Burgerparticipatie 
Petra Broeder is aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de 

burgerparticipatieraad. Tijdens deze bijeenkomst worden thema’s besproken 
die leven in het dorp. De notulen hiervan worden nog teruggekoppeld. 
  

Collecte 
In plaats van allemaal afzonderlijke collectes kan er ook een gezamenlijke 

collecte worden georganiseerd in de vorm van een ‘goede doelen week’. Deze 
‘goede doelen week’ wordt door elk dorp op haar eigen manier ingevuld. In 
Vortum willen Petra en Marian Broeder inventariseren of er draagvlak is om 

dit op deze manier te organiseren. Het draaiboek van Sambeek wordt als 
voorbeeld genomen. 

http://www.vortum-mullem.info/
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Mededelingen en ingekomen stukken 
Verlichting kerkplein 
De spotjes op het kerkplein werken. 

  
Wandelen met Mariëlle Wijnen 

Mariëlle is raadslid in de gemeente Boxmeer. Inwoners van de gemeente 
Boxmeer kunnen met haar een afspraak maken om samen te gaan wandelen 
en tijdens deze wandeling van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen 

in het eigen dorp. Petra Broeder neemt met haar contact op. 
  

Collegebezoek veranderde opzet 
Het college wil eind 2014 begin 2015 een keer een bezoek brengen aan 

Vortum-Mullem. De dorpsraad wil dit in middels een open vergadering voor 
het hele dorp gaan organiseren. 
  

Straatnaamgeving 
Tijdens de vergadering heeft er een stemming plaatsgevonden onder alle 

aanwezigen. De vergadering heeft de voorkeur uitgesproken voor de 
volgende namen: 
Plan Luinbeekweg: Molenhof 

Plan van den Bosch: Bosch-akker 
Deze namen zullen met de motivatie erbij worden voorgedragen aan de 

gemeente Boxmeer 
  
Rondvraag 

Plan Luinbeekweg ligt stil vanwege problemen met asbest. Het is onduidelijk 
hoelang dit nog gaat duren. 

  
Wilhelmien meldt dat op de site van de dorpsraad staat dat er geen 
werkgroepen actief zijn terwijl er wel degelijk veel mensen heel actief zijn. 

John zal dit aanpassen op de site. 
  

Volgende vergadering is op 1 september om 20.30 uur bij Café Spoorzicht 
  
Sluiting 

Peter sluit de vergadering en wenst iedereen een prettige vakantie 
 

 

 
 
Rabobank nomineerd V.E.S.T.  

ma 11-08-2014  

Beste mensen 

Vortums en Sambeeks toneel ook wel V.E.S.T. genoemd is genomineerd voor 
maatschappelijk betrokkenheid van de Rabobank. 
Wij willen heel graag een verplaatsbaar decor omdat we op verschillende 

locaties spelen. Ook voor het Tiepies Toneel zou dat heel makkelijk zijn. 
De Rabobank gaat ons hier in ondersteunen maar eerst moeten we op 

donderdag 2 oktober ons idee presenteren op de ledenvergadering in 
Overloon. 
Er zijn meerdere verenigingen die komen met hun aanvraag. Alle leden die 
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dan aanwezig zijn mogen dan stemmen op de beste presentatie. Uit die 

stemming wordt bepaald hoeveel geld die vereniging krijgt. 
Wij hopen dat alle mensen die lid zijn van de Rabobank van 
Vierlingsbeek/Overloon . 

komen stemmen. Ben je nog geen lid en wil je graag stemmen op ons en van 
de voordelen van de bank genieten, 

word dan snel gratis lid. 
ieder lid krijgt een uitnodiging van de bank en je kan je dan opgeven en mag 
je stemmen. 

Hopelijk willen jullie ons ondersteunen. 
Groetjes V.E.S.T. 

 

 
 
 

Koninklijke Fanfare St. Cornelius terug van vakantie.  

do 14-08-2014  

Muzikanten weer aan de slag. 
  
  

De muzikanten van de Koninklijke Fanfare St. 
Cornelius en van het Opleidingsorkest zien het einde 

van de vakantie naderen. 
Voor de leden van het fanfareorkest gaan de repetities 
weer van start op donderdag 21 augustus. 

Er zal dan aan nieuwe muziek gewerkt gaan worden, 
speciaal voor het Benefietconcert, dat op zondag 12 

oktober plaats zal vinden. 
U zult in de komende tijd nog voldoende berichten zien 

over het programma van deze dag. 
  

Ook het Opleidingsorkest zal de repetities weer hervatten, en wel op 29 

augustus. 
Evenals het fanfareorkest zullen zij ook gaan werken aan muziek voor het 

Benefietconcert. 
Het Opleidingsorkest draagt dan namelijk ook haar steentje bij om daar een 
geweldig evenement van te maken. 

Het zal voor de 17 nieuwe leden van dit orkest het eerste optreden worden. 
  

Maar eerst is er op 14 september de Rommelmarkt. 
Deze dag begint om 9.00 uur en behoeft eigenlijk geen nadere uitleg. 
  

De muzikale spits word echter afgebeten door het combo van de Fanfare. 
Zij spelen op zondag 7 september om 10.30 uur, in de Basiliek in Boxmeer. 
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 Vernielingen op het sportveld  

vr 22-08-2014  

H.B.S.V. gedupeerd. 
 

Afgelopen zondag is een lid van hondensportvereniging H.B.S.V. op het 
sportveld gekomen en heeft vernielingen aangetroffen. 

Voor het clubgebouw lagen zo’n 20 maïskolven die tegen het clubgebouw zijn 
gesmeten . 
De tl verlichtingen zijn kapot gemaakt en evenals een plastic hondenbak . 

Onder de overkapping lag het dus bezaaid met kolven en glas van de tl 
buizen. 

H.B.S.V. is bijzonder teleurgesteld om haar clubgebouw zo aan te moeten 
treffen. 
Van de vernielingen is aangifte gedaan bij de politie. 

 
Indien iemand in het bewuste weekend iets vreemds op of in de omgeving 

van het sportveld gezien heeft, kan deze zich altijd in contact stellen met 
Oscar de Wit, mail: jwm.jakobs@home.nl 
 

Natuurlijk mag dit ook anoniem. 
 

 

mailto:jwm.jakobs@home.nl
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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 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 

 

 
 

                                   
 vierlingsbeek  
 

11 september  samen koken 

14 september  Fanfare: Rommelmarkt                              
19 September        Kienen   
24 September  Sociaal culturele dag KBO 

25 september  samen koken 
  9 oktober   samen koken 

12 Oktober   benefietdag thema Afrika  
23 oktober   samen koken                             
24 Oktober           Dag van de ouderen   

  6 november  samen koken          
14 November        Kienen           
20 november  samen koken 

  4 december  samen koken 
18 december  samen koken                         

19 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. 

 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

