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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 November 
 

 

Zondag 3 nov. 15.00 uur. 
Wim Theunissen en  
Riek Theunissen vd Hoogen. 

       overl. fam. v Kempen Gerrits 
       overl. Fam. Ebben v Bree    
       Jan Broeder, 
       Mien Broeder Stevens en zoon Piet 
       Tien en Tony Swinkels 
       Tonnie Swinkels Verheyen en  

Paulien Brekelmans 
       Jan en Bets Martens Brienen 
 
  
Zondag  9 nov.  9.00 uur.                                                                
                           Wilie en Sjef van Hout. 
 
 
 
Zondag 23 november  9.00 uur. 
                                                                          
 
-  zondag 14 december 9.00 uur. 
-  24 december 20.00 uur nachtmis 
-  26 december 2de kerstdag  10.30 uur gezinsviering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je graag je stem beter leren te gebruiken? Ben je op zoek 
naar betaalbare muzieklessen? Ik ben Loes Wijnhoven, 
afstuderende aan het conservatorium in Maastricht. Ik geef 
al een aantal jaar met veel plezier zangles in Sambeek. Ook 
leer ik mijn leerlingen (indien gewenst) zichzelf begeleiden op 
piano en gitaar. In deze instrumenten geef ik ook les aan 
beginners.  
Voor een gratis proefles kun je mailen naar 
loeswijnhoven@gmail.com 
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Werknemers aan de slag als 
vrijwilliger bij maatschappelijke 
organisaties! 
 
 

Actieradius, het steunpunt voor vrijwilligerswerk in land van Cuijk, heeft voor 
veevoerbedrijf Nutreco een succesvolle vrijwilligersdag georganiseerd bij 
maatschappelijke organisaties in de omgeving van Boxmeer.  
 
Op vrijdag 26 september waren 35 werknemers van Nutreco een hele dag aan de 
slag als vrijwilliger bij zes verschillende maatschappelijke organisaties. De projecten 
waren door Actieradius geselecteerd en voorbereid. Er waren werknemers die als 
vrijwilliger een dagje als begeleider op pad gingen met deelnemers van Stichting de 
Zonnebloem naar het Zooparc in Overloon. Bij Oogsttuin ‘In het volle leven’ in 
Vortum-Mullem is een start gemaakt met het bouwen van een nieuw afdak. En bij 
woonzorgboerderij ‘De Haartse Hoeve’ in Beugen, is ongewenste begroeiing 
verwijderd, net als op het natuurterrein van de IVN. Verder zijn er klussen gedaan bij 
de woonzorg- en paardenhouderij ‘De Hultenhoek’ in Groeningen en hielpen een 
aantal werknemers mee bij Kringloopbedrijf Stichting Actief.  
 
Nutreco organiseert elk jaar een dag waarop de medewerkers vrijwilligerswerk 
verrichten in de omgeving. Dit jaar heeft het veevoerbedrijf Actieradius gevraagd om 
dit teamevent te organiseren.  
 
Het was een leuke en succesvolle dag, zowel voor de werknemers als voor de 
mensen van de diverse maatschappelijke organisaties. De werknemers hebben het 
fysieke werk met veel plezier gedaan en ze hebben kennis gemaakt en contact 
gelegd. De maatschappelijke organisaties hebben allen aangegeven dat ze zich 
aanbevolen houden voor meer van dit soort dagen: er kan dan met veel mensen 
tegelijk flink geklust worden.  
 
Actieradius zet zich in voor vrijwillige inzet in het Land van Cuijk en is onderdeel van 
Radius, organisatie voor welzijn Land van Cuijk. Zij hebben met veel plezier en 
kennis van zaken klussen geregeld en afspraken gemaakt met de organisaties. 
Naast het reguliere werk van Actieradius, onder andere mensen die op zoek zijn 
naar vrijwilligerswerk matchen met een vrijwilligersbaan, kunnen bedrijven in het 
Land van Cuijk ook bij Actieradius terecht voor de organisatie van dit soort dagen. 
Zo’n dag is bijvoorbeeld ook goed in te zetten in het kader van maatschappelijke 
betrokkenheid.  
 
Bezoek de websites www.radius-lvc.nl of www.actieradius.nu voor meer informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radius-lvc.nl/
http://www.actieradius.nu/
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Artikel Landelijke site helpt burenproblemen 

oplossen 
 

Zo’n 80 lokale organisaties voor Buurtbemiddeling, 
waaronder Buurtbemiddeling Land van Cuijk, hebben gezamenlijk één 
website ontwikkeld, www.problemenmetjeburen.nl. Op deze site is 

algemene informatie over de 10 meest voorkomende burenproblemen 
te vinden en worden tips gegeven voor mogelijke oplossingen. 
Bezoekers worden direct doorverwezen naar de voor hen 

dichtstbijzijnde organisatie voor Buurtbemiddeling. 
 

Maar liefst 27 procent van de Nederlanders heeft wel eens last van 
omwonenden en 6 procent van de Nederlanders heeft vaak overlast van de 
buren. Dat kan gaan om geluidsoverlast, rommel, erfafscheidingen, 

pesterijen en andere zaken. Frannie Herder van het onafhankelijke Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is content met de nieuwe 

website. “Tijdig met elkaar in gesprek gaan is dé oplossing voor problemen 
tussen buren. Daardoor wordt escalatie voorkomen en de ervaring leert dat 
de burenruzie in twee van de drie situaties wordt opgelost dankzij de 

helpende hand van buurtbemiddelaars. Doordat men via deze 
laagdrempelige website snel terecht komt bij de Buurtbemiddeling die in 
hun stad actief is, kan het gesprek snel worden aangegaan.” 

 
Bemiddeling versus rechtspraak 

Het grote verschil tussen Buurtbemiddeling en een door de rechter 
opgelegde oplossing is volgens Herder de bewustwording die ontstaat in de 
gesprekken tussen buren. “Onder begeleiding van de buurtbemiddelaar 

gaan beide partijen met elkaar in gesprek. Het onafgebroken gehuil van een 
baby is ineens een stuk minder storend als je weet dat het kind ziek is en de 

ouders er alles aan doen om het stil te krijgen. In de gesprekken krijgen 
buren begrip voor elkaars situatie en daardoor is een oplossing sneller 
gevonden. Legt de rechter een oplossing op, dan is daarmee nog niets aan 

het onderliggende probleem en de burenrelatie zelf gedaan.” 
 
Zwols initiatief 

Het initiatief voor de landelijke website, die zowel de bekendheid van 
Buurtbemiddeling in het algemeen als de vindbaarheid van lokale 

Buurtbemiddelingsorganisaties moet vergroten, komt vanuit Zwolle. 
Buurtbemiddeling Land van Cuijk is een groot voorstander van deze website. 
Radius, organisatie voor welzijn Land van Cuijk en de andere organisaties 

die bijdroegen aan www.problemenmetjeburen.nl hopen dat met de komst 
van de nieuwe site ook meer mensen het bestaan van Buurtbemiddeling 
ontdekken. “Nog lang niet iedereen kent dit fenomeen waarbij vrijwillige 

bemiddelaars burenrelaties helpen verbeteren. Zouden meer mensen dit 
kennen, dan konden veel conflicten in een vroeg stadium voorkomen 

worden”, aldus Froukje Drent, coördinator Buurtbemiddeling Land van 
Cuijk (www.buurtbemiddelinglvc.nl).  
 
 
 

http://www.problemenmetjeburen.nl/
http://www.problemenmetjeburen.nl/
http://www.buurtbemiddelinglvc.nl/
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Radius is op zoek naar Vrijwillige Buurtbemiddelaars! 
 
Buurtbemiddeling is een succesvolle methode om conflicten tussen buren op te 
lossen. Getrainde vrijwilligers brengen buren weer met elkaar in gesprek. Ze helpen 
partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict 
te bedenken.  
Buurtbemiddeling, een onderdeel van Radius welzijnsorganisatie Land van Cuijk, is 
op korte termijn op zoek naar enthousiaste buurtbemiddelaars die graag 
ondersteuning bieden bij oplossen van burenruzies in het Land van Cuijk.  
Buurtbemiddeling is heel afwisselend en doorgaans ookl dankbaar werk. Het kost 
gemiddeld 6 uur per maand. U hoeft geen bepaalde opleiding te hebben. Het 
belangrijkste is dat u goed kunt luisteren en niet te snel oordeelt.  
Alle bemiddelaars krijgen een training en hebben met regelmaat een 
teamvergadering. De buurtbemiddelaar maakt deel uit van een enthousiast en 
deskundig team. De coördinator maakt graag een afspraak met u voor een 
oriënterend gesprek. 
Kortom: 
- kunt u goed luisteren;  
- heeft u een neutrale en onpartijdige houding;  
- benadert u mensen op een open en positieve manier;  
- dringt u uw eigen waarden en normen niet op;  
- staat u open voor en respecteert u mensen uit andere culturen en vindt u het 
interessant om de gecertificeerde training te volgen?  
Neem dan contact op via info@buurtbemiddeling.nl of bel naar 0485-574440 en 
vraag naar Froukje Drent, coördinator Buurtbemiddeling 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Volksdansdag 
Dit jaar vindt de intergemeentelijke volksdansdag plaats 
in het Multi Functioneel Centrum Oelbroeck  aan de 
Breestraat  1D in Sint Anthonis, georganiseerd door de 

stichtingen welzijn ouderen van de gemeenten Boxmeer en Cuijk. De zaal gaat open 
om 9.30 uur.  
Van 10.00 -13.30 uur  zullen een aantal groepen optreden uit Beugen, Boxmeer, Mill 
& St. Hubert, Sambeek en Stevensbeek. Na de middagpauze zullen  van 14.00-
16.30 uur  ook een aantal groepen voor u optreden afkomstig uit Cuijk, Haps, Oploo, 
Overloon, Wanroij, Westerbeek en Wilbertoord. In het ochtend- en 
middagprogramma is een korte pauze ingelast. 
Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep Dansdagen, 
Wim Willems, via e-mail w.willems3@home.nl of via tel. 0478-636321. 
. 

 
 

mailto:info@buurtbemiddeling.nl
mailto:w.willems3@home.nl
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Geacht bestuur van KBO Maashees, Holthees, Vortum-
Mullem, 

 
Eens in de twee jaar bezoeken wij een kerstmarkt.  
Vrijdag 28 november willen we, samen met KBO Overloon 

met een bus naar de kerstmarkt: Country en Christmas 
fair bij kasteel Haarzuilen. Ik heb het nagekeken en twee jaar geleden zijn er 
ook leden van uw vereniging mee geweest naar de kerstmarkt. Wij hopen dat 

er dit jaar ook mensen zijn die hier interesse in hebben. 
Onderstaand staat een tekst die u kunt gebruiken en aanpassen om het 

onder de aandacht van uw leden te brengen. Voor eventuele vragen kunt u 
een mail sturen of bellen. 
 

Groetjes, 
Maria Rouwens 
Secr. KBO Vierlingsbeek/Groeningen 

631919 / 0623546771 
rouwens@home.nl 

 
 
 

KERSTMARKT HAARZUILEN  

KBO Vierlingsbeek/Groeningen en KBO Overloon, Maashees, Holthees en 

Vortum-Mullem gaan samen naar de Country en Christmas fair bij kasteel 
Haarzuilen  
op vrijdag 28 november 2014, vertrek vanaf het Vrijthof om 11.45 uur.   

Deze kerstmarkt vindt plaats op het landgoed van Kasteel de Haar. Het 
landgoed zelf is al een indrukwekkende bezienswaardigheid. Je vindt hier 
vele kraampjes met originele kerstcadeaus en accessoires en je kunt ook 

volop genieten van heerlijke delicatessen.                       
Prijs van deze Kersttocht inclusief entree Haarzuilen is € 29,50 per 

persoon. 
Opgeven kan tot 14 november bij Maria Rouwens, Laurentiusstraat 23, tel 
631919. Het bedrag graag overmaken op bankrekening:  

NL51 RABO 0154 3045 06 tnv KBO Vierlingsbeek/Groeningen met 
vermelding van “kerstmarkt 2014”.   

 

mailto:rouwens@home.nl
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Cheapass Kleurpoeder is een webshop die onlangs is opgericht door Guido Stevens en Nick van Mullekom uit 

Vortum-Mullem. Wellicht heeft u ons al voorbij zien komen op Facebook. Daarnaast hebben wij onze producten 

ook aangeboden bij de veiling die afgelopen week plaats vond voor Furaha Orphans. 

 

Wij bieden  de volgende producten aan in onze webshop: 

 Kleurpoeder – 100 gram voor maar €1,35 
 Neon verf  - 10 ML voor maar €2,- 
 Glow in the dark verf  - 10 ML voor maar €3,50 

De allergoedkoopste van de BeNeLux! 

 

Hartstikke leuk tijdens evenementen, festivals, fotoshoots en alle andere bijeenkomsten die opgekleurd kunnen 

worden.  

 

Speciaal voor alle mensen uit Vortum-Mullem bieden wij 10% extra korting boven op de laagste prijs! Voor 

meer informatie mail naar: 

info@cheapasskleurpoeder.nl 

 

Like onze Facebook-pagina! 

https://www.facebook.com/cheapasskleurpoeder 

 

www.cheapasskleurpoeder.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cheapasskleurpoeder.nl
https://www.facebook.com/cheapasskleurpoeder
http://www.cheapasskleurpoeder.nl/
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Geslaagd Toep Tournooi 2014!  

di 30-09-2014  

Gisteravond vond voor het tweede jaar op rij het Open Vortum-Mullemse Toep 

Tournooi plaats. 

Dit jaar was de arena waar zich dit alles afspeelde, gesitueerd in café en 

zalencomplex Spoorzicht. 

 

Met nóg meer deelnemers, verbeterde faciliteiten zoals een volledig door-ontwikkelde 

TSSA (Toep Score & Schema Applicatie), een goed (lees: lekker) gesponsorde 

toeptafel door Coop Supermarkten en Plus Supermarkten én bovenal heel 

enthousiaste "toepers", kunnen we wederom spreken van een geslaagde avond! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 5 speelrondes van elk 25 

minuten zuivere speeltijd, menige 

discussies en klop- en bluf acties,  

kwam Frans Broeder als beste toeper  

2014 uit de bus.  

Hij mag zich voor een jaar lang 

"Toepkoning der Vortum-

Mullem" noemen en we zijn ervan 

overtuigd dat hij de wisselbeker vol trots  

een mooie plaats geeft op de schoorsteenmantel! 

 

 

 

   

 

Notulen dorpsraadvergadering 6 oktober 2014  

ma 06-10-2014  

 

Dorpsraadvergadering 6 oktober 2014 

  

  

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

http://www.vortum-mullem.info/
http://www.coop.nl/
http://www.plus.nl/
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Notulen 

De notulen van 1 september 2014 worden goedgekeurd 

  

Werkgroepen aan het woord: 

Wonen 

Week 38 zijn de werkzaamheden weer gestart aan de Luinbeekweg. Deze 

werkzaamheden moeten begin november zijn afgerond. Op plan de Bosch-Akker zijn 

de bouwwerkzaamheden reeds voorzichtig gestart. Een historisch moment voor 

Vortum-Mullem! 

  

MFA 

Maarten Ebben geeft een korte update. Het rapport is besproken met de 

gebouwencommissie die zich positief heeft uitgesproken. Daarna is gesproken met 

wethouder Hendriks van de gemeente Boxmeer. Wethouder Hendriks heeft zich op 

persoonlijke titel positief uitgesproken. Zij legt het rapport voor een het college van 

B&W om te kijken hoe het college tegenover het rapport staat. 

  

Benefietdag 

De benefietdag komt er bijna aan! Deze week zijn de laatste afrondingen en dan kan 

zondag 12 oktober om 11 uur het festijn beginnen. De dorpsraad heeft toegezegd 

een bijdrage te doen in de kosten van de organisatie. 

  

CPO 

Donderdag 9 oktober is er een voorlichtingsbijeenkomst  in Groeningen waar ook het 

CPO gebeuren op de agenda staat.  Peter van Raaij en Jan v.d. Bosch gaan hier naar 

toe. Andere geïnteresseerden zijn welkom om mee te gaan 

  

Goede doelen week 

Marian en Petra Broeder hebben contact gehad met alle instanties die collecteren in 

Vortum-Mullem. Met behulp van enkele draaiboeken willen ze in 2015 een goede 

doelen week organiseren. 

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid 

De toneelvereniging heeft van de Rabobank een bedrag van € 1000,-- gekregen 

vanuit het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid. Alle verenigingen in Vortum-

Mullem kunnen hiervoor in aanmerking komen. Er wordt afgesproken dat de 

coördinatie voor aanmelding bij de dorpsraad ligt. 

  

70 jaar bevrijding 

Op 19 april 2015 wordt in Vortum-Mullem een dag in het teken van 70 jaar bevrijding 

georganiseerd door de werkgroep. Het volledige programma van deze dag zal 

binnenkort volgen. 

  

Symposium “het dorp van de toekomst” 

Op 12-11-2014 is er een dag met als thema “het dorp van de toekomst”. De dag 

vindt plaats in Elsendorp. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden. 

  

Partneroverleg 

Op 15 oktober om 20.00 uur is het volgende partneroverleg. Peter van Bree en Frans 

Broeder gaan hier naar toe. 

  

Rondvraag 

Ronny Graat vraagt wanneer de dorpsraad de receptie organiseert voor de 

toepkoning omdat die lid is van de dorpsraad. Dit punt zal worden meegenomen in 

de evaluatie van de kermis die nog plaats moet vinden. 

  

Patrick Peeters kaart een onveilige situatie aan in de bocht van de St. Cornelisstraat 

bij het Gemeenschapshuus. Hier is door de gemeente al meerdere malen naar 
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gekeken en er zullen door de gemeente geen aanvullende maatregelen worden 

genomen. 

  

Volgende vergadering is op 3 november om 20.30 uur bij Café Spoorzicht 

  

  

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering 

 

 

 

Licht op jong!  

ma 20-10-2014  

 

OPROEP VOOR JONGEREN 

Licht op Jong! 

Een community van jongeren over het wonen in een kleine kern 

  

Wat vind jij leuk aan het wonen in een dorp? 

Heb je moeite met het vinden van een leuk huis in je dorp? 

Wil je het liefst zo snel mogelijk weg uit je dorp? 

Of wil je er juist zo lang mogelijk blijven wonen? 

  

  

Wegtrekkende jongeren 

Belangrijke vragen, want het platteland vergrijst en ontgroent. Relatief veel jongeren 

trekken weg uit kleine kernen en vestigen zich in de stad of in de grotere dorpen. Het 

wegtrekken van jongeren uit kleine kernen heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid 

daar, maar tot op heden is er weinig bekend over de motieven van jongeren om in 

een kleine kern te (blijven) wonen of waarom ze weggaan. 

  

Wat beweegt jou? Vertel het in onze research community Licht op Jong! 

Samen met de vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en de provincie Noord-

Brabant start het PON (kennisinstituut  voor sociaal-culturele vraagstukken) een 

research community. Dit is een afgesloten online platform waar je gedurende een 

korte periode van twee weken op een intensieve en interactieve manier met anderen 

in gesprek gaat.  

  

Via de Licht op Jong! community willen we vooral van jongeren zelf horen waarom zij 

in een kleine kern (blijven) wonen of waarom zij zijn vertrokken en wat zij belangrijk 

vinden in hun woonomgeving. Met deze kennis gaan we met de dorpsraden, 

gemeenten en andere organisaties in Brabant in gesprek om te kijken hoe we de 

kleine dorpen in Brabant aantrekkelijk kunnen houden of maken voor jongeren. 

  

De gegevens worden anoniem verwerkt en de resultaten van de community worden 

in ieder geval (anoniem) gepubliceerd in de kleine kernen krant. 

  

Hoe, wat en waar 

De community Licht op Jong! start op maandag 10 november en loopt tot en met 

maandag 24 november. We vragen deelnemers om gedurende twee weken een 

aantal keer in te loggen op het community platform en vanuit de eigen ervaringen bij 

te dragen aan de discussies over dit thema. 

  

Doe mee en laat je horen! 

Ben jij tussen de 18 en 35 jaar oud en woon je momenteel in een kleine kern in 

Noord-Brabant of ben je er opgegroeid, dan willen we je van harte uitnodigen om 

deel te nemen! Ook als je inmiddels niet meer in Brabant woont, maar wel bent 
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opgegroeid in een Brabantse kleine kern, ben je van harte welkom om deel te 

nemen! 

  

Meedoen kan via het invullen van een korte vragenlijst. We stellen je hierin enkele 

achtergrondvragen om te bepalen of je tot de doelgroep van de Licht op Jong! 

Community behoort. Uit alle aanmeldingen maken we een selectie van deelnemers. 

Onder deze deelnemers verloten we drie Bol.com bonnen van € 50,--. 

Aanmelden is mogelijk tot en met woensdag 5 november aanstaande. 

  

De aanmeldvragenlijst voor de community vind je hier: 

  

www.hetpon.nl/lichtopjong 

  

Ken je nog meer mensen die aan onze selectiecriteria voldoen? Stuur deze 

uitnodiging dan gerust door en vraag of zij ook willen deelnemen aan de community! 

  

 

Meer informatie? 

Wil je meer informatie over de Licht op Jong! community? Neem dan contact op met 

Karin du Long, werkzaam als onderzoeker bij het PON, via lichtopjong@hetpon.nl. 

  

 

College op bezoek in Vortum-Mullem  

do 23-10-2014  

College bezoek aan Vortum-Mullem 

 

Op 8 december a.s. brengt het college van B en W van de gemeente Boxmeer een 

bezoek aan ons dorp. 

Dit bezoek zal in het teken staan van kennis maken met het nieuwe college. 

De wethouders zullen zich voorstellen en vertellen welke taken ze hebben en wat ze 

daarmee voor ons dorp kunnen betekenen. 

Dit wil echter niet zeggen dat wij geen vragen aan B en W mogen stellen. 

Om een mooie informatieve avond te krijgen, roept de Dorpsraad inwoners op om 

met onderwerpen te komen. 

Op deze manier kunnen we te weten komen wat er onder de mensen leeft richting B 

en W. 

Vragen kunt U kenbaar maken bij Peter van Bree en John Ebben. 

 

Plaats en aanvang van deze avond word nog nader bekend gemaakt. 

 

De Dorpsraad  
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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  
 

  

  6 november  samen koken          
14 November        Kienen 
18 november  Broem opfriscursus           

20 november  samen koken 
25 november  Broem opfriscursus 

28 november  kbo naar kerstmarkt  
  4 december  samen koken 
  8 december  bezoek college b en w 

18 december  samen koken                         
19 December        Kerstviering  
 13 t/m 18 jan  seniorenexpo 
 

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

