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Beste parochianen, 
 

De beste weg is om de mis intenties in de brievenbus 
te doen 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 Juli en augustus 
 

Zondag   12 juli           9.00 uur .                                     

                                       Wilie en Sjef van Hout. 

   

    

 

Zondag   26 juli         9.00 uur      samenzang   

                                      

                             

 

Zondag   9 aug.            9.00 uur      samenzang                            

                                          Wilie en Sjef van Hout. 

 

            

 

 

Zondag 23 aug.             9.00 uur        

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wij zoeken nog elke mensen voor onderhoud van het kerkhof. 

 

Om de 14 dagen op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur het  

kerkhof schoffelen en bij harken. 

Voor de koffie wordt gezorgd. 

Informatie bij: Arie van Bree   telefoon 0485-573183  of 

                           Toon.Gerrits     telefoon 0485-571690 
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 NIEUWS  

 

Zomer dansactiviteit voor 50plussers in Overloon 

  
Op de dinsdagen 7 en 21 juli  a.s. wordt er door de SWOGB  een 
dansmiddag georganiseerd. U maakt deze middag kennis met country-, 

gezelschaps- en volksdans. De dansactiviteit staat onder leiding van Ans 
Versteegen en 
Nellie Nabuurs. 

Aan deze middag kunnen alle inwoners van 55 jaar en ouder uit Overloon en 
omgeving deelnemen.   
Heeft u interesse om samen op een gezellige ontspannen manier te bewegen, 

dan bent u van harte welkom. 
Dit alles vindt plaats in gemeenschapshuis “De Pit” in Overloon en duurt 

van 14.00u tot 16.00u. 
Entree is gratis. 
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Maand mei Statiegeld-estafette UNICEF in Gennep, 
Bergen en Overloon 

 
UNICEF vervolgt haar statiegeldactie in de maand mei 
in Gennep, Bergen en Overloon. Er staan 

statiegeldbussen bij Albert Heijn, Supercoop, Jumbo en 
Plusmarkt. 

 

De opbrengst van deze statiegeldactie is bestemd voor de UNICEF-campagne 
tegen ondervoeding in Mozambique. Maar extra financiële middelen zijn ook 

nodig voor hulp in andere noodsituaties. Zoals we dagelijks in het nieuws 
zien, heersen o.a. in Syrië, Irak en Jemen geweld, angst, honger en ziekte. 
Er is dan ook dringend behoefte aan medische zorg, voedsel, schoon 

drinkwater, psychosociale zorg en onderwijs. 
 
U kunt uw steentje bijdragen door uw statiegeld-bon in de daarvoor 

bestemde bus te doen. 
 
 

                                                                              
 

 

C o m m u n ic a t i e ,  R a a d h u is p l e i n  1 ,  P o s tb u s  4 5 0 ,  5 8 3 0  A L  B o x m eer ,  t e le fo o n  ( 0 4 8 5 )  5 8 5 9 1 1 .  

3 juni 2015 
 

 
Informatieavond over werkzaamheden aan N264 
Op donderdag 11 juni houdt de provincie Noord-Brabant een inloopbijeenkomst in Oeffelt over de 
werkzaamheden aan de N264 die dit jaar gepland zijn. Het betreffende tracé loopt vanaf de 
aansluiting met de A73 bij Haps tot aan de Maasbrug richting Gennep. 
 
Groot onderhoud 
Het werk buiten de bebouwde kom van Oeffelt bestaat uit groot onderhoud, vernieuwen van 
bebording en aanbrengen van verlichting bij kruisingen. Nabij de Maas wordt de weg iets verlegd om 
ruimte te maken voor het fietspad. Binnen de bebouwde kom zorgt het werk voor wat meer overlast 
omdat ook aanpassingen plaatsvinden aan uitritten, fietspaden, komgrenzen en de rotonde. Voor de 
werkzaamheden die aanvullend op het onderhoud plaatsvinden is een belangrijk doel het 
verbeteren van de verkeersveiligheid. Het verkeer krijgt tijdens de uitvoering te maken met 
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. Volgens de huidige planning vinden de werkzaamheden 
plaats van begin oktober tot eind december 2015, mogelijk met een uitloop tot begin 2016. 
 
Inloopbijeenkomst 
Donderdag 11 juni 
Vanaf 17.00 tot 20.00 uur 
Dorpshuis De Kleppenburg, Oeffelt 
 
Aanwonenden van de N264 hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Aanmelden is niet 
nodig. 
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Beste muziekliefhebbers, 
 

Met trots willen wij  u mededelen dat drie van onze 
leden een D-examen gaan doen. Dit is het hoogst 
mogelijke examen op amateur niveau.  Wij willen u 

uitnodigen om te komen luisteren naar het openbare D-
examen van deze 3 leden. Deze leden zijn Ilona 
Hendriks, Lisa Ebben en Bram Cremers. Zij zullen 

onder begeleiding van de fanfare een muziekstuk 
uitvoeren. Tevens zal er door Ilona en Lisa een duet uitgevoerd worden.  Het 

openbare examen is op donderdag avond 9 juli. De examens beginnen om 9 
uur en u dient voor die tijd aanwezig te zijn. Na die tijd kunt u de zaal niet 
meer binnen. Aangezien dit zeer storend is voor de jury en de solisten.     

 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Koninklijke Fanfare Sint Cornelius 

 
 
 
 

Zomerlezen op tablet of smartphone met de 
Vakantiebieb 

 
Lekker makkelijk boeken meenemen op vakantie. 
Gewoon op een tablet of telefoon. 
 
Vanaf 1 juni is de VakantieBieb-app voor 

smartphone of tablet weer gratis te downloaden. In de app zitten e-books 

voor kinderen en spannende titels voor volwassenen. Vanaf 1 juli komen 
daar nog eens tientallen titels bij waaronder romans, tijdschriften en 

taalgidsen. De VakantieBieb blijft beschikbaar tot en met 31 augustus. 
 
Kinderen die tijdens de zomervakantie bijna niet lezen, lopen de kans maar 

liefst 1 à 2 AVI-niveaus terug te vallen in hun leesontwikkeling. Lezen in de 
zomer is daarom belangrijk en dat kan ook heel goed digitaal met de 

VakantieBieb-app van de Bibliotheek.  
 
Omdat juni de maand van het spannende boek is staan er nu al diverse 

spannende boeken voor volwassenen in de VakantieBieb, zoals De aanslag 
van David Baldacci, de bestseller Als padden schreeuwen van Lieneke  

Dijkzeul, In mijn bloed van Lisa Unger en Drift van Marion Pauw.  
 
Lezen zonder internet 

De app VakantieBieb is gratis te downloaden via de App Store of Google Play 
Store. De geselecteerde boeken komen in de boekenkast in de app te staan. 

Na het downloaden is voor het lezen van de e-books geen internetverbinding 
meer nodig. Ideaal dus voor de vakantie.  

 

 
 



7 

 

Kinderleesclub in Boxmeer 
 

Houd jij ook zo van boeken en verhalen? En vind jij het ook leuk om daar 
met andere kinderen over te praten en er creatief mee aan de slag gaan?  
 

Op de eerste zaterdag van juli wordt er in bibliotheek Boxmeer een 
kinderleesclub georganiseerd voor kinderen uit groep 7 en 8. Tijdens de 
leesclub vertel je de anderen wat je van jullie gelezen boek vond. Vervolgens 

ga je samen manieren bedenken om jullie mening over het boek met andere 
kinderen te delen. En deze uitvoeren, natuurlijk! De kinderleesclub vindt 

plaats op 4 juli van 13.30 uur tot 15.00 uur. Bij veel aanmeldingen wordt er 
een tweede leesclub ingepland, die plaatsvindt van 15.00 uur tot 16.30 uur.  
 

Ook meedoen? Meld je snel aan via https://biblioplus.biblio-
shop.nl/activiteiten of via het aanmeldingsformulier bij de balie van de 
bibliotheek. Je kunt je aanmelden tot 27 juni, dus wees er snel bij!  

 
Spannende zaken in de bibliotheek tijdens de Maand van het 
Spannende Boek 

  
Het gaat om spannende zaken in Juni – Maand van het Spannende Boek 

2015! Alles draait om ‘politieverhalen’ in boeken tijdens deze spannende 
maand, van 29 mei tot en met 30 juni. In de bibliotheken van BiblioPlus 
kunt u uw hart ophalen bij de thrillers en misdaadverhalen die we voor u 

verzameld hebben.  
 
De Maand van het Spannende Boek 2015 brengt een ode aan de politie, met 

het motto; Spannende Zaken. Politieverhalen in boeken. Dit keer staan niet 
de misdadigers centraal, maar hun bestrijders. De fictieve én de echte. Want 

tussen de schrijvers van de misdaadromans zitten heel wat ‘professionals’. 
Denk bijvoorbeeld aan Appie Baantjer, Simon de Waal, Joop van Riessen, 
Carina van Leeuwen en niet te vergeten Janwillem van de Wetering. 

 
De Bibliotheek: Plaats Delict 

Ook BiblioPlus wordt, tijdens Juni - Maand van het Spannende Boek, Plaats 
Delict. 
 

Feit en fictie in thrillers: Politie en auteurs op tournee 
Politie-expert John Tamerus en thrillerauteur Simon Vuyk gaan dinsdag 23 
juni tijdens een uniek podiumoptreden in de bibliotheek Boxmeer op zoek 

naar het spanningsveld tussen feit en fictie in (politie)thrillers. De lezing 
start om 20.00 uur.  

 
De ontvoering Toos van der Valk en Meld Misdaad Anoniem  
Guus Wesselink, leider van het intensieve onderzoek dat destijds tot de 

arrestatie van een internationale bende en de vrijlating van Toos van der 
Valk leidde, vertelt op vrijdag 19 juni over deze ontvoeringszaak. Daarnaast 

vertelt hij over de oprichting en de meerwaarde van ‘Meld Misdaad Anoniem’ 
(M.). Hij doet dit samen met Anouk Schallenberg, manager communicatie bij 

https://biblioplus.biblio-shop.nl/activiteiten
https://biblioplus.biblio-shop.nl/activiteiten
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M. Deze unieke presentatie vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in de 
bibliotheek Cuijk.  

 
De toegang tot beide lezingen is gratis. Vooraf aanmelden is wel wenselijk. 
Dit kan online via de website van BiblioPlus.  

 
Spannend welkomstgeschenk 
Iedereen van 18 jaar en ouder die in juni lid wordt van BiblioPlus ontvangt 

het spannende spel Cluedo (t.w.v. 12,95). Een mooie cadeautip voor 
Vaderdag! 

 
Kijk voor meer informatie over de Maand van het Spannende Boek op onze 
speciale pagina op www.biblioplus.nl 

 
 
 

 
 

Boekenmarkt bij Bibliobeek van 26 juni tot en met  4 juli!!  
Koop op vrijdag en zaterdag 26 en 27 juni én op 3 en 4 juli leuke boeken 
voor de vakantie bij de boekenkraampjes van Bibliobeek. Op vrijdag en 

zaterdag vindt deze Boekenmarkt buiten plaats. In de week ertussen zijn 
er binnen boeken te koop bij Bibliobeek.  

 
U kunt een hele week rustig snuffelen tussen allerlei boeken en zo uw 
vakantievoorraad aanvullen. Houdt u van romans, leest u graag detectives, 

of bent u op zoek naar een leuk kookboek? Bibliobeek heeft de afgelopen 
maanden weer haar kasten opgeruimd, zodat er voor elk wat wils te vinden 

is. Voor een klein prijsje vindt u misschien net dat ene boek waar u al jaren 
naar op zoek bent of u neemt gewoon een stapel boeken mee voor op uw 
vakantiebestemming. 

Voor de allerkleinsten zijn er prentenboeken te koop, maar ook voor de iets 
oudere jeugd zijn er mooie en interessante boeken. 
De prijzen liggen weer erg laag; iedereen kan voor weinig geld een flink 

aantal boeken verzamelen!  
Iedereen is van harte welkom om te snuffelen tussen de afgeschreven 

boeken.  
U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om iets te kopen! 
Sla uw slag en kom naar Bibliobeek! 

 
Boekenmarkt bij Bibliobeek van 28 juni tot en met 4 juli. 

Tijden: Maandag tot en met vrijdag van 14 tot 17.30 uur en zaterdag van 10-
13 uur. 

 

 

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

BHIC historische kranten Land van Cuijk online za 30-05-2015 

 

 

Het BHIC heeft de drie oudste regionale kranten uit het Land van Cuijk gedigitaliseerd. Ze zijn nu 

online doorzoekbaar via www.bhic.nl/kranten. Het gaat om de Graafsche Courant (1852 - 1945), 

de Echo (1881 - 1945) en het Boxmeers Weekblad (1868 - 1945). Voor lokaal geïnteresseerden en 

onderzoekers een bron bij uitstek om grote en kleine gebeurtenissen uit het verleden te 

achterhalen. 

 

Met deze krantencollectie is een periode van bijna 100 jaar (ca. 1852 tot 1945) woord voor woord 

via internet beschikbaar en doorzoekbaar gekomen.  

 

Historische gebeurtenissen 

 

In deze regionale kranten vind je veel lokale mededelingen zoals geboorten, overlijden, 

benoemingen en bekendmakingen van gemeenten, notarissen, parochies en vervoersdiensten. 

Daarnaast zijn er uiteraard nog de advertenties van bedrijven, kleine zelfstandigen, personeel en 

contactadvertenties. Zeer waardevol zijn ook de notulen en verslagen van allerlei lokale clubs en 

verenigingen die in deze kranten werden gepubliceerd. Zij geven een mooi tijdsbeeld.  

 

Verder is het interessant om te zien wat de kranten vermelden over (inter)nationale 

gebeurtenissen, rampen en voorvallen tussen pakweg 1852 en 1945. Wat betekende de Tweede 

Wereldoorlog voor Grave en hoe beleefde Cuijk de koninklijke inhuldiging? 

 

Het gaat om de drie oudste regionale kranten uit Noordoost-Brabant, in totaal ruim 64.000 

krantenpagina’s:  

 Graafsche Courant, periode 1852 - 1945, verspreidingsgebied stad Grave tot Boxmeer met 

omstreken. 

 Boxmeers Weekblad, periode 1868 - 1945, verspreidingsgebied Boxmeer en omstreken. 

 De Echo, periode 1881 - 1945, verspreidingsgebied Cuijk en omstreken, Gennep en Zuid-

Gelderland. 

 
 

Notulen dorpsraadvergadering 1 juni 2015 ma 01-06-2015  

Dorpsraadvergadering 1 juni 2015 

  

 Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

 Notulen 

De notulen van 13 april 2015 worden goedgekeurd. 

Werkgroepen aan het woord 

 

http://www.vortum-mullem.info/
http://www.bhic.nl/kranten
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Zorg en Welzijn 

De vrijwilligersgroep is uitgebreid. De werkgroep begint te werken als een olievlek. Verschillende 

mensen in het dorp krijgen inmiddels zorg van de werkgroep. 

  

MFA 

Een afvaardiging van de DORA is onlangs op bezoek geweest in Horst. Daar wordt een kerk 

omgebouwd tot school. Een heel ander project en moeilijk te vergelijken met de kerk in Vortum-

Mullem. Toch interessant geweest om een keer te zien. Status in Vortum-Mullem is dat de 

werkgroep intensief in gesprek is met de parochie en de gemeente. Volgende bijeenkomst zal er 

waarschijnlijk meer duidelijkheid hierover zijn. 

   

Mededelingen en ingekomen stukken 

De voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente rondom de WMO vindt plaats op   

  

Peter van Bree heeft contact gehad over de stroomkast op het kerkplein. Het is nog niet duidelijk 

wat het beleid van de gemeente is omtrent het afsluiten van de kast. Als hierover duidelijkheid is 

komen we hierop terug. 

  

ONI en HBSV hebben geklaagd over het (slechte) maaien van het voetbalveld en de staat van de 

vangnetten achter de goal. De gemeente heeft hierover nog geen standpunt ingenomen. Wordt 

vervolgd! 

  

Op 17 juni is er een bijeenkomst over de nieuwe Woningwet. Geïnteresseerden kunnen hier naar 

toe. 

   

Rondvraag 

Herman van Bree vraagt of het mogelijk is om bordjes met een tekst met toelichting te plaatsen 

bij het Joelvuur en de Canadese Eik bij ‘Het Kruis’. Henk Broeren (boom) en Jos Tamminga 

(Joelvuur) zorgen voor de juiste tekst. 

  

De opbrengst van de dag ‘70 jaar Vrijheid’ heeft ruim € 800,-- opgebracht die ten goede komt aan 

de herbestemming Calvarieberg. Complimenten voor de organisatie van deze mooie dag. 

  

Jos Tamminga meldt dat het NL-alert niet is doorgekomen.  Dit is een landelijk probleem dat 

mogelijk te maken heeft met het 4G netwerk. 

  

Toon Gerrits meldt dat de quizvragen binnenkort op de website komen (nog niet gebeurt vanwege 

het crashen van de computer van Henny de Haas). 

   

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 6 juli om 

20.30 uur in het Gemeenschapshuis. 

 

Bedankt! 

 zo 07-06-2015 

 

 Een woord van dank aan de vrijwilligers die het kruisbeeld op de provinciale weg hebben 

opgeknapt! 

Mooi gedaan! 

 

Tevens dank voor het bankje op het laarzenpad, namens José die er diverse malen gebruik van 

heeft gemaakt. 

Een mooi aanwinst.  
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Speurtocht naar nieuwe leden ma 01-06-2015  

 

 

 

De zonnebloem  

vr 12-06-2015  

 

 

 

De jaarlijkse loten verkoop Afd. Sambeek/Vortum-Mullem 

  

Van juni t/m 15 september. 

 

Verkoop van loten wordt telkens een deel uit Vortum-Mullem doorlopen. 

Dit vinden wij, uit ervaring, voor iedereen beter. 

 

Door de overweldige snelle verkoop zijn we afgelopen jaar niet zover gekomen als aangegeven 

was. 

Nu is nog aan de beurt: 'n deel van de provincialeweg vanaf het kruisbeeld richting 

Vierlingsbeek/Brembroeken/ De Steeg en Klein-Vortum. 

 

Het nieuwe deel is de Langstraat en Herselsedijk met alle zijstraten die daar aangegeven zijn. 

 

De dames zijn voor Vortum-Mullem: Tilly Claassen en Miep van Well 
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Opleidingsorkest speelt tijdens Kerkennacht  

za 13-06-2015  

 

 

 
Informatiebijeenkomst Mijn Buurtje.nl  
ma 15-06-2015  

Vind jij ook jouw buurt belangrijk? 
Wil jij ook iets betekenen voor jouw eigen buurt? 
  
Kom dan woensdag 24 juni naar Dorpshuis de Poel in Rijkevoort 
De gemeente Boxmeer streeft - samen met Mooiland en Wonen Vierlingsbeek - naar wijken en 
buurten waar het fijn wonen is en waar mensen oog en oor voor elkaar hebben. Om dat te 

bereiken heeft de gemeente Boxmeer gekozen voor de aanpak van Mijn Buurtje.nl. In deze aanpak 

zorgen buurtbewoners zelf, in de rol van buurtverbinder, voor meer verbinding in hun eigen buurt 
of wijk. 
Daarnaast krijgt elke buurt de toegang tot een ‘online dorpsplein’ waar je makkelijk kunt vinden 
wat er gebeurd en wordt gedeeld in jouw buurt. 
  
Ben jij zo’n buurtverbinder? 

Samen met andere buurtverbinders krijg je een training waarin je leert hoe je verbinding in een 
buurt kan leggen. 
  
Nieuwsgierig? 
Kom dan op woensdag 24 juni om 19.30 uur naar de gezellige en belangrijke informatieavond in 
Dorpshuis De Poel in Rijkevoort. En neem vrienden, vriendinnen en collega’s mee! 
Laat je het even weten als je komt, dan houden wij daar rekening mee. Stuur voor 20 juni een 

mailtje naar: i-bi@boxmeer.nl  

mailto:i-bi@boxmeer.nl
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Cheque ontvangen voor sport en spel materialen  

do 18-06-2015  
 

De doekoe cheque's zijn uitgereikt! 
 

Wij hebben donderdag maar liefst 214,95 euro ontvangen 
van de Coop in Gennep dit geld is afkomstig van de aktie 
van de 
afgelopen weken. U heeft  als klant muntjes in verschillende 
buizen mogen gooien voor 3 geselecteerde scholen. Deze 
muntjes zijn omgezet in geldbedragen voor sport en spel 

materialen. 
 
Wij zijn hier erg blij mee !!!!!! 
 
 
 
Bedankt !!!!!  

 

 
 
 
 
 

 

 

Uitbreidingsplan Vortum-Mullem krijgt eerste bewoners.  

za 20-06-2015  
 
Eerste bewoners in de "Molenhof". 

   
Jochem v/d Groes en Niekie Ruijs, met hun kinderen, worden de eerste bewoners van de 
"Molenhof" in Vortum-Mullem. 
Ze hebben hun huis in Boxmeer verkocht, om zich in Vortum-Mullem te vestigen. 
Hun tijdelijke woning is zo goed als gereed. 

Bij de woning gaan ze een nieuw  huis bouwen, samen met de zus van  Jochem. 
Op deze manier maken ze gebruik van de bouwmogelijkheid, die Vortum-Mullem te bieden heeft. 

Naast het plan "Molenhof", heeft Vortum-Mullem ook nog de gelegenheid om te bouwen in het 
uitbreidingsplan "Bosch-Akker". 
Ook in dit plan wordt momenteel al gebouwd aan het eerste huis. 
Informatie over de bouwmogelijkheden in dit levendige dorp is te vinden op www.vortum-
mullem.info 

 

 
 
 

http://www.vortum-mullem.info/
http://www.vortum-mullem.info/
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Nieuws van het Opleidingsorkest  

zo 21-06-2015  

Opleidingsorkest schitterde tijdens Kerkennacht 2015! 

 

Zaterdagavond gaf het opleidingsorkest een geweldig optreden in een volle St. Petersbasiliek! 

Boxmeer was onder de indruk van het jonge muzikale talent van Koninklijke Fanfare Sint Cornelius. 

Ook het nieuwe top 40 nummer 4/5 Seconds, gearrangeerd door Bart Dekkers, klonk prachtig! 

 

Om 21 uur was het tijd voor een humoristische en inspirerende ‘lekenpreek’ van Guido Weijers. 

De kern van zijn verhaal was dat iedereen elkaar de vrijheid moet geven om te geloven wat je wilt 

geloven. Voorafgaand aan de lekenpreek kregen de leden van het opleidingsorkest Guido zo ver om samen 

met hen op de foto te gaan en handtekeningen uit de delen. 

Zelfs een handtekening voor juffrouw Tanja werd binnengehaald. 

 

Later op de avond durfden Dennis en Sander Ruhl en Bram Creemers het aan om met Guido in debat te 

gaan over het geloof en de kerk over 20 jaar. 

Bram verwacht dat de kerk over 20 jaar nog leger zal zijn en er een stukje Nederlandse cultuur verloren 

zal zijn gegaan. 

Sander heeft deze verwachting niet, omdat er nog steeds veel mensen zijn die vasthouden aan het geloof. 

Guido gaf aan dat hij zijn kinderen niet wil laten dopen, omdat zij zelf een keuze moeten kunnen maken. 

Dennis weerlegde dit argument door te zeggen dat niet kiezen voor doop, ook een keuze is. 

Wat een lefgozers! 

 

De BLOS heeft de hele avond gefilmd, dus binnenkort zal er meer te zien zijn van deze geslaagde avond 

op Blos-TV. 

 

Excuses aan alle ouders die het optreden van het opleidingsorkest hebben gemist, omdat we 15 min 

eerder op het programma stonden dan gepland! Helaas waren wij hier vooraf niet over ingelicht. 

 

Muzikale groet, 

 

Janske  Roelofs 

  

Opleidingsorkest trots op Gijs, John & Ilona! 

 

Twee weken geleden reisde de familie Hendriks samen af naar Frankrijk, waar Gijs het presteerde om de 

Alpe d’huzes 3x te beklimmen met zijn wielrenfiets! 

John beklom de berg te voet!  Afgelopen week is Ilona geslaagd voor haar VWO-examen! 

 

Het opleidingsorkest feliciteert Gijs, John & Ilona en is heel erg trots op deze 3 kanjers!  

 
 

 
 
Tanya heeft de mooiste dag van haar leven  
ma 22-06-2015  

 
Maandag 8 juni 2015 tijdens de 

uitzending van het NPO Radio 2 

programma 'De Staat van Stasse': de 
grote wens van Tanya. 
 
Bekijk en beluister het fragment via 
onderstaande link: 

http://www.radio2.nl/uitzending/id-286077/date-20150608/de-staat-van-stasse.html  
 

http://www.radio2.nl/uitzending/id-286077/date-20150608/de-staat-van-stasse.html
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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 

 

 

7 juli  14.00u  Swogb: Dansmiddag  

9 juli  21.00u  Fanfare St.Cornelius: Openbaar D 

   Examen 

16 juli  19.45u             FanfareSt.Cornelius:uitzwaaiconcert  

21 juli  14.00u  Swogb: Dansmiddag 

24 juli  16.00u  met 65 plus aan tafel 

18 september 14.00u  kbo kienen 

23 september    sociaal culturele dag mill 

23 oktober 14.00u  Dag v.d. ouderen 

13 november 14.00u  kbo kienen 

   11 december    14.00u            kbo 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

