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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 December 
 

 

Zondag 14 dec.  9.00 uur.                           

                           Wilie en Sjef van Hout. 

 

Woensdag   24 dec.  20.00 uur          

                Thij en Marie van Bree-Peters vw. sterfdag 

                   Jan en Truus v Mullekom vd Vleut en Jo Jacobs 

                   Overl fam Broeder Jacobs.    

                     

Donderdag  26 dec.   10.30 uur.  

                   familie Dammers-Ermers en zoon Wim. 

                   Gedachtenis sterfdag Nelly Bernards Jakobs. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Op een regenachtige zondag hebben we Sinterklaas en zijn 
pieten weer mogen  

verwelkomen hier in Vortum-mullem. 
Kinderen hebben heerlijk gedanst en geknutseld, voor ons 

een geslaagd feestje. 
We willen graag even alle sponsoren bedanken, door hen is 

dit feestje mede  
mogelijk! 

Bedankt, groetjes van het Sinterklaas comité. 
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Hallo kinderen van groep 4, 5, 6, 7 en 8, 

 
Op vrijdag 26 december is er op Tweede Kerstdag een gezinsviering om 

10.30 uur in de kerk van Vortum-Mullem. Wij zijn op zoek naar kinderen die 
graag willen zingen en mee spelen met het kerst-spel en kinderen die iets 

willen voorlezen. Speel je met het opleidingsorkest mee dan is het geen 
probleem om mee te doen met het kerst-spel. 
De rollen van het kerst-spel gaan we verdelen op woensdag 10 december om 

13.15 uur in de gerfkamer van de kerk. Zodat de kinderen de tekst thuis 
kunnen door lezen. 

Kan je op die dag niet en je wilt toch graag mee doen, laat het dan even 
weten.  
Tevens willen we op die woensdag ook alvast gaan oefenen tot ongeveer 

14.00 uur.  
Dus, als je zin hebt om mee te doen, zet dan de volgende datums in jullie 
agenda om het kerst-spel en liedjes te gaan oefenen in de gerfkamer/kerk: 

-woensdag 10 december om 13.15 uur tot ongeveer 14.00 uur, 
-maandag 15 december om 15.15 uur tot ongeveer 15.45 uur,  

Tot dan! 
 
Werkgroep gezinsviering: Maria van Duren, Gonnie Schuurmans en Trudy 

Jacobs tel. 0478-631766 
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                             Uitnodiging  Kerstviering  KBO  

 

 

 
Kerstviering vrijdag 12 december 2014  

In het Gemeenschapshuus te Vortum-Mullem 

                                    Aanvang :  14.00 uur 

                                      
                                    Programma : 

 

                                         Opening door de voorzitter 

 

                                         Koffie met kerstbrood 

 

                                         Adventsviering  

 

                                         Pauze met consumptie . 

                                         [ ondertussen worden loten verkocht voor de loterij ] 

 

                                         Optreden toneelvereniging Vier uit Een  uit Mill 

                                         Kerst in Benidorm is het stuk dat o.l.v. Catrien  

                                        Verschuren word voor gedragen . 

 

                                        Trekking loterij 

 

                                         Sluiting door de voorzitter 

 

 

Wij wensen allen een Zalig Kerstfeest 

       En een voorspoedig 2015 

 

 

 

                                              Bestuur KBO afd. Vortum Mullem                                                        
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pdJmMw5Jjo5CJM&tbnid=x8mk_wcGH8x6_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kerst-plaatje.nl/kerstbomen.html&ei=S0GGUqS7Bead0AXCz4D4Bg&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNFa4uejwnXzb8b-W_NJDhiVCXgV2w&ust=1384616575973215
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Start computercursussen: 

Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer (SWOGB) start in januari 
2015 weer met, 
nieuwe speciaal op ouderen gerichte, cursussen van maximaal 1 cursist per 

docent. 
 

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 nadere informatie krijgen of een inschrijfformulier aanvragen bij de 
heer P. Ermers (coördinator) via: permers@ziggo.nl of bellen: tel.nr. 0485-
362311. 
 

 

 

  KBO  Nieuws 

 
Programma december 
 

11 December is er een bijeenkomst over de nieuwste ontwikkelingen in de 
zorg per 1 januari 2015 . Langer thuis wonen en de zorg in Nederland is 

het thema en word  gehouden 11 December om 9.30 uur in zaal Riche 
Boxmeer en om 13.30 uur in de Pit in Overloon voor meer informatie zie 
artikel in dit blad . 

 
12 December Kerstviering in het Gemeenschapshuus aanvang 14.00 uur . 
 

19 December met 65 PLUS aan tafel aanvang 15.00 uur . 
 

 Verder gaan alle wekelijkse activiteiten gewoon door. 
 
Het bestuur wenst  U allen een fijn Kerstfeest en een gezond 2015 . 
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Belangrijke Uitnodiging voor alle senioren – Zegt het voort! 
 

Voorlichting; ‘Langer thuis wonen en de zorg in Nederland’. 
 

Onze KBO-Afdeling Overloon organiseert, in samenwerking met KBO-
Brabant en de KBO Cluster Plus gemeente Boxmeer, de gratis 
voorlichtingsbijeenkomst ‘Langer thuis wonen en de zorg in Nederland’.  

Deze bijeenkomst vindt plaats op 11 december a.s. om 13:30 uur in de 
Pit (14 Oktoberplein 2 – 5825 CC Overloon – 0478 642079) in Overloon. 

De zaal gaat om 13:00 uur open. 
 
De verzorgingsstaat wordt omgebouwd naar de participatiesamenleving. We 

blijven langer thuis wonen. En als we daar begeleiding en ondersteuning bij 
nodig hebben zullen we daarvoor in onze eigen kring moeten aankloppen.  
De georganiseerde zorg wordt minder vanzelfsprekend en als dat kan aan 

huis geleverd.  
Ook onze gemeente Boxmeer is per 1 januari 2015 daarvoor 

verantwoordelijk. De drempel tot de toegang tot een instelling wordt 
bovendien hoger. De kosten van de zorg voor u zullen in de toekomst verder 
oplopen.  

Tijdens de informatie bijeenkomst worden de verschillende facetten van de 
veranderingen toegelicht. De informatie is specifiek gericht op senioren.  

 
De bijeenkomst duurt 2,5 uur (met pauzes). Daarin is ruimte voor 
presentatie en uitleg en voor het behandelen van algemene vragen van de 

bezoekers. Er wordt tijdens de presentatie zelf niet ingegaan op persoonlijke 
situaties. 
 

Aan de hand van een presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod: 

- de aanleiding voor de veranderingen; 

- oplossingen vanuit de overheid; 

- de wetten die veranderen en het tempo waarop die veranderingen 

worden doorgevoerd; 

- de directe gevolgen van de veranderingen voor u; 

- terminologie en zorgvarianten; 

- de toegang tot zorg; 

- mantelzorg en informele zorg; 

- financiële gevolgen; 

- de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente; 

- “op de valreep”; 

- wat kunt u zelf doen. 

 
Ook de Gemeente is uitgenodigd om een korte toelichting te geven over de 
specifieke gemeentelijke situatie. 

 
Wij nodigen bij deze álle geïnteresseerde senioren uit (ook niet KBO-Leden 
zijn van harte welkom!). Zegt het voort! 
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De voorlichting wordt ondersteund met een presentatie en recent informatie 
materiaal. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de 

veranderingen die zich in snel tempo voltrekken. Het is de bedoeling dat de 
deelnemers worden geïnformeerd en bewust gaan nadenken over wat men 
zelf kan doen aan de eigen (toekomstige) situatie.  

 
De voorlichting wordt verzorgd door speciaal door KBO-Brabant opgeleide 
Wmo-voorlichters. De ondersteuning omvat voorts voor de bezoekers: 

 

- de hand-out van de presentatie voor alle bezoekers; en 

- een informatiemap met de meest belangrijke informatie voor alle 
bezoekers. 

 
Voor meer informatie over de voorlichting kunt u contact opnemen met 

Anton van Erve (0485 – 57 81 50)  
 
 

 
 

 
 

Aanvragen informatiepakket voor  
Vrijwilligersorganisaties 
 

Actieradius, vrijwillige inzet Land van Cuijk, zet zich actief in voor het 
ondersteunen van vrijwilligersorganisaties door het aanbieden van 

informatiebijeenkomsten en workshops. Afgelopen september heeft 
Actieradius aan Vrijwilligersnet gevraagd om de vrijwilligersorganisaties uit 
de gemeente Boxmeer te informeren over de huidige vrijwilligersverzekering. 

Deze bijeenkomst werd druk bezocht. De volgende punten kwamen daarbij 
aan bod en zijn belangrijk om te onthouden: 

1. Gemeente Boxmeer heeft de vrijwilligersverzekering afgesloten bij 
Vrijwilligersnet. 

2. Alle inwoners van de gemeente Boxmeer die vrijwilligerswerk doen zijn 

automatisch verzekerd. 
3. De verzekering is secundair. Dat wil zeggen dat altijd eerst gekeken 

wordt naar de verzekering van de vrijwilliger zelf. De 

vrijwilligersverzekering vult dit aan. 
4. De volgende verzekeringen vallen binnen de vrijwilligersverzekering: 

aansprakelijkheidsverzekering voor de vrijwilligers én 
vrijwilligersorganisaties, ongevallenverzekering (inclusief inzittenden), 
verzekering verkeersdeelnemers, 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de 
rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers en organisaties. 

5. Vrijwilligersnet is voor vragen over de vrijwilligersverzekering te 
bereiken via 040-2193400 of info@vrijwilligersnetnederland.nl en u 
kunt natuurlijk altijd contact opnemen met Actieradius. 

Wilt u meer informatie over de vrijwilligersverzekering, dan kunt u gratis een  
informatiepakket opvragen via Actieradius met een e-mail naar 
info@actieradius.nu of bel 0485-350855 en vraag naar Froukje Drent. 

 

 

mailto:info@vrijwilligersnetnederland.nl
mailto:info@actieradius.nu
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Allen hartelijk dank voor de spontane bijdragen van deze loterij. 
 

Tilly Claassen 
Miep van Well 
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Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting  
 
 

In de week van 5 tot en met 11 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 
vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Vortum-Mullem gingen de 
collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 276,77 
opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar 
werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.  
 
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen 
operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische 
ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers 
moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol 
aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij. 
 
Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit 
doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door 
onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan 
de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke 
collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Vortum-
Mullem voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’. 
 
Karin Deenen 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

CARNAVAL IN HET PLEKKERSRIEK KAN BEGINNEN!!  

zo 09-11-2014  

CARNAVAL IN HET PLEKKERSRIEK KAN BEGINNEN!! 

 

Sinds afgelopen zaterdag zijn in het vortumse Plekkersriek alle carnavalshoogheden 

bekend. In een sfeervol gemeenschapshuis werd vroeg in de avond eerst het 

jeugdtrio bekend gemaakt. Jeugdprins Teun (van Gaal) 1e zal samen met zijn 

jeugdprinses Suus (van Raaij) en adjudant Jarno (van den Hoogen) heersen over de 

jeugdplekkers en plekkerinnekes. Nadat de jeugd volop had gefeest werd het tijd 

voor het boerenbruidspaar. Niemand minder dan Tom en Gonny Jansen zullen 

carnavalsdinsdag in de echte onecht worden verbonden. Ze zullen bijgestaan worden 

door hun getuigen Pedro en Tiny Lamers. En toen werd het langzaamaan tijd om de 

Prins der Plekkers te gaan onthullen. Tot ieders verbazing kwam prins Lino (litjens) 

1e  het podium opgelopen gevolgd door zijn adjudant Brigitte (Peeters). Hiermee 

hebben de plekkers wederom een primeur want Brigitte is de eerste vrouwelijke 

adjudant in de regio. 

 

En dan is nu de grote vraag natuurlijk wie de pot van de PPPPPP heeft gewonnen. Dit 

zal later op www.vortum-mullem.info bekend worden gemaakt.  

 

 
 

Geplaatst door: Ilse Lamers-Fleuren  
  

 

 

Notulen dorpsraadvergadering 11 november 2014  

ma 10-11-2014  

 

Dorpsraadvergadering 11 november 2014 

   

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Notulen 

De notulen van 6 oktober 2014 worden goedgekeurd 

  

CPO bouwen in Vortum-Mullem 

William Meulman en Tiny van der Horst van SABO (Samen Bouwen) CPO projecten 

geven een toelichting over de mogelijkheden van CPO bouwen in Vortum-Mullem. De 

presentatie is als bijlage aan de notulen bijgevoegd. Mensen die geïnteresseerd zijn 

kunnen zich melden bij de dorpsraad. 

  

Werkgroepen aan het woord 

MFA 

Geen nieuws te melden. 

  

Benefietdag 

De benefietdag is een geweldig succes geworden. De totale opbrengst is op € 10.000,-- 

uitgekomen. Wilhelmien wil dan ook iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk 

bedanken. 

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

Bezoek college op 8 december 

Op 8 december komt het college op bezoek. Voorstel is om enkele belangrijke 

http://www.vortum-mullem.info/
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onderwerpen op de agenda te zetten. Enkele voorstellen zijn de veranderingen rondom 

WMO en (CPO) bouwen in Vortum-Mullem. 

  

BPR 

Op 20 november is er een bijeenkomst van de Burger Participatie Raad. 

Belangstellenden die hier naartoe willen kunnen zich melden bij de dorpsraad. 

  

Partneroverleg 

Frans en Peter zijn onlangs op het partneroverleg geweest. De gemeentelijke begroting 

is daar toegelicht en ook het gebeuren rondom 70 jaar vrijheid. Verder worden 

ervaringen (bijv. bestemming van budget) met andere dorps- en wijkraden 

uitgewisseld. 

  

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 om hier samen 

met Jacob Fleuren naar toe te gaan. 

  

Verkeersveiligheid 

In overleg met de gemeente is er parkeergelegenheid gecreëerd (boetevrij!) langs het 

spoor zodat de auto’s niet in de bocht bij het bewindvoerderskantoor geparkeerd 

hoeven te worden. 

  

Licht op Jong 

Dit is een community die zich bezig houdt met jongeren over het wonen in een kleine 

kern. Saskia Broeder gaat naar een bijeenkomst hiervan. 

  

AED 

Tijdens de benefietdag is de deur van de AED-kast geblokkeerd. Graag bij een 

volgende activiteit hiermee rekening houden. 

  

Rondvraag 

Volgende vergadering is op 8 december om 20.30 uur bij Café Spoorzicht. 

  

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering 

 

Activiteiten BiblioPlus voor vrouwenverenigingen  

za 15-11-2014  

In november organiseert BiblioPlus in het kader van Nederland Leest een activiteit voor  

vrouwenverenigingen op dinsdag 25 november in de bibliotheek te Boxmeer, De 

Raetsingel 1  

(gesitueerd in De Weijer). 

 

Programma Dinsdag 25 november: 11.00- ongeveer 13.30 uur Laat U inspireren, Lees 

en Ontmoet! 

 

 11.00-12.00 uur Gezamenlijke discussie met leden van de leesclubs en eventuele 

geïnteresseerden over  

het boek Een vlucht regenwulpen en de schrijver Maarten ’t Hart.  

 

U kunt ook aansluiten vanaf: 
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12.00-13.00 uur Voorleeslunch. Tijdens de  lunch presenteert Cora Leek haar boek De 

buikschuiver en  

leest voor uit eigen werk en ander werk. 

 

13.00 uur Voor belangstellenden zijn er  rondleidingen door de bibliotheek. Er  wordt 

informatie  

gegeven over het aanbod lezingen, cursussen en andere activiteiten bij BiblioPlus, uitleg 

over  

Bibliotheek aan Huis etc. 

 

Fotowedstrijd Vogels 

Vanwege Maarten ’t Hart, natuurliefhebber en schrijver van het boek dat tijdens 

Nederland Leest centraal staat, wordt deze fotowedstrijd gehouden.  

Deelnemen? Kijk op www.biblioplus.nl/activiteiten 

Graag nodig ik de leden van de vrouwenvereniging bij deze uit voor deelname aan het  

programma van 25 november vanaf 11.00 of 12.00 uur. Deelname is gratis. Tot 22 

november  

aanstaande kunt u zich inschrijven door: 

? het formulier per post op te sturen naar BiblioPlus, Antwoordnummer 29, 5830 AH te  

Boxmeer (postzegel niet nodig). 

? U kunt zich via de website van BiblioPlus inschrijven via www.biblioplus.nl/activiteiten  

? U kunt mailen naar bibliotheekboxmeer@biblioplus.nl  onder vermelding van 

Nederland  

Leest. Voor meer informatie kunt u terecht bij de bibliotheek Boxmeer of  

ondergetekende. 

Wij hopen u en de andere deelnemers te mogen begroeten tijdens Lees en ontmoet! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anita van Stiphout-Roche BiblioPlus  

Tel: 0485-571971 Bibliotheek Boxmeer. Tel: 0485-583500 Hoofdkantoor BiblioPlus  

 

 
 

 

Koninklijke Fanfare St. Cornelius rond Kerst en Nieuwjaar  

di 18-11-2014  

PRIMEUR KONINKLIJKE FANFARE ST. CORNELIUS TIJDENS 

NIEUWJAARSCONCERT. 

 

De carnavalshoogheden zijn bekend, Sinterklaas is in Vortum-

Mullem gearriveerd en de 1e kerstkaarten zijn alweer verkocht. 

Bij Koninklijke Fanfare St Cornelius beginnen ze dan te denken 

aan de tijden rond de jaarwisseling. 

Allereerst speel het combo van de fanfare in de Nachtmis. 

Op Tweede Kerstdag zal het Opleidingsorkest weer haar 

medewerking verlenen aan de Kerstviering.  

Daarna komt het Nieuwjaarsconcert in het vizier 

Op zaterdag 3 januari opent Koninklijke fanfare St. Cornelius het jaar 2015 

weer met haar traditionele nieuwjaarsconcert. 

En dit jaar is er een primeur. 

Het nieuwjaarsconcert wordt niet gehouden in “’t Gemeenschapshuus”, maar zal 

dit jaar worden georganiseerd in de kerk. 

Het nieuwjaarsconcert zal dit jaar in het teken staan van “70 jaar bevrijding”. 

Dit wordt in April 2015 worden gevierd. 

Meer informatie over het Nieuwjaarsconcert zal later dit jaar op deze site worden 

vermeld, maar noteer nu alvast 3 januari in uw agenda 
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VORTUM-MULLEM oktober 2014  

Beste mensen,  

Het eerste bord met de datum voor het Prinsenbal van de carnavalsvereniging is 

weer te aanschouwen in en rond Vortum-Mullem. Dat betekent dat de carnaval 

2014 / 2015 weer begint te draaien. Zo ook met de Pronkzittingsavonden, 

waarvoor de commissie weer een aantal malen bij elkaar is geweest.  

Met grote trots en bewondering mogen we toch wel stellen dat de pronkzitting in  

Vortum-Mullem, elk jaar weer, een groot succes is.  

Natuurlijk kan het altijd beter en professioneler. Maar belangrijk is wie wat waar 

wanneer en waarom zegt.  

Dat maakt de pronkzitting nou zo mooi. De complimenten aan de grote groep 

vrijwilligers die er elk jaar weer op geheel eigen wijze twee mooie avonden van 

maken.  

Dit alles kan niet tot stand komen zonder de inzet van de mensen in Vortum-

Mullem. De pronkzitting is er voor u maar ook zeer zeker door u.  

Wat is er nu mooier dan meedoen, ja natuurlijk met een drankje en  

een hapje in de zaal zitten.  

Maar als u eenmaal meegedaan hebt wilt u niet anders meer . Wij nodigen 

daarom jonge en oude lefgozers en creatievelingen uit om mee te denken en 

eventueel actief mee te doen aan de pronkzitting 2015.  

Deze brainstormsessie zal plaatsvinden op VRIJDAG 21 NOVEMBER bij  

Math en Lies in cafe “Spoorzicht” om 20.30 uur.  

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om te komen kunt u met uw tips en goede 

hints altijd terecht bij Pedro Lamers ( T: 0653825790 P.lamers014@home.nl )  

Carnavals groet,  

De Pronkzittingcie. 

 

ORGANISATIE JANUARI FEST SPOORLOOS?????????????????????????  

do 20-11-2014  

ORGANISATIE JANUARI FEST SPOORLOOS????????????????????????? 

 

Het lijkt erop dat de organisatie van het Plekkers Januari Fest van de aardbol is 

verdwenen. In het Plekkersriek bestaat dan ook het vermoeden dat ze zich 

“undercover” onder de plekkers begeven. Maar niets is minder waar. Volop zijn 

ze bezig om de 3e editie van dit Januari Fest tot een grandioos  succes te 

maken. En dat gaat ze lukken ook. 

 

Niemand minder dan de razend populaire top 40 band “ANDERKOVVER” zal dit 

jaar te zien en te horen zijn op het Fest. Op zaterdag 17 januari 2015 zal “’t 

Gemeenschapshuus” de deuren openen en kunt u getuige zijn van een 

fantastisch “FESTJE”. Nu zult u denken, het was toch altijd een februari Fest? 

Dat klopt. Maar gezien het korte carnavalsseizoen is de organisatie 

genoodzaakt om dit feest dit jaar in januari te organiseren. 

 

De entree van deze avond bedraagt 5 euro.  
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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  
 

  
  25 november  Broem opfriscursus 
28 november   kbo naar kerstmarkt  
  4 december   samen koken 
  8 december   bezoek college b en w 
10 december    13.15 rollen verdelen en oefenen 
11 december   KBO bijeenkomst langer thuis wonen 
12 december   KBO kerstviering 
13 december   Liedjesbal 
18 december   samen koken                         
19 December        Kerstviering  

11 januari   Kaartverkoop pronkzitting 
 13 t/m 18 jan  seniorenexpo 
17 januari   januari fest 
25 januari   jeugdpronkzitting 
30/31 januari  pronkzitting 
1 februari   jeugdprinsreceptie 
8 februari   receptie prins der plekkers 
13 februari   carnaval op school 
15/16/17 februari  carnaval 

  
 

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 zijn: 

       A4: € 14, -- 

½    A4: €  7, -- 

 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

