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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 November 
 
 

Zondag  1 november  15.00 uur. 

Wim Theunissen en Riek Theunissen   vd Hoogen.  

      Jo Derks jaar     gedachtenis   

en ouders Johan v Bree en Marie v Os.    

       Jan Broeder, 

       Mien Broeder Stevens en zoon Piet 

       Tien en Tony Swinkels 

       Tonnie Swinkels Verheyen en Paulien Brekelmans 

       Jan en Bets Martens Brienen  

      Ato Brienen v Bree. 

      Nol Brienen en Karin Brienen   jaargedachtenis. 

 

  

Zondag  8 november   9.00 uur.                                                                

                                       Wilie en Sjef van Hout. 

 

Zondag  22 november  9.00 uur. 

                                                                          

 

-  6 december 9.00 uur. 

-  13 dec. Vormselviering. 

-  24 december 20.00 uur nachtmis 

-  26 december 2
de

 kerstdag  10.30 uur gezinsviering. 
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K. B. O.     

                                                                                                            

 

          

Beste leden in de maand november staat er naast de 
wekelijkse activiteiten het volgende op de agenda . 
 
Kienen Vrijdag 13 november aanvang  14.00 uur in het 
Gemeenschapshuis . 
 

Met 65 PLUS aan tafel        Vrijdag  20 november aanvang 16.00 

uur . 
 
Verder wil ik u attenderen  dat er dinsdag 3 november  een 

bijeenkomst is over dementie  10 00 uur in de Pit Overloon  en om 
14.00 uur  bij Riche in Boxmeer zie ook het artikel verder op in dit 

blad . 
 
Noteer in U agenda 11 december Advent/ Kerstviering in het 
Gemeenschapshuis  
 

  

 

Voorlichtingsbijeenkomsten  over vergeetachtigheid en 
dementie in Boxmeer en Overloon  
 

Op dinsdag 3 november wordt, om 10.00 uur in De Pit, 14 
Oktoberplein 2 in Overloon en om 14.00 uur in hotel Riche, 
Steenstraat 51 in Boxmeer, door Dementie, óók onze zorg! een 

voorlichtingsbijeenkomst gegeven over het thema ‘Mijn geheugen laat 
me in de steek……heb ik dan dementie?’. De bijeenkomst is bedoeld 
voor alle 50-plussers van de gemeente Boxmeer. De voorlichtingen 
duren twee uur. 
 
De voorlichting wordt gegeven door het Verenigde Bonden Overleg 

Brabant op verzoek van de provincie Noord-Brabant en is tot stand 
gekomen met medewerking van de gemeente Boxmeer, Stichting 

Alzheimer Nederland en de ouderenbonden KBO-Brabant, NOMB, 
PCOB en PVGE, KBO Boxmeer en KBO Overloon. 
 
Het doel van deze bijeenkomst is enerzijds geruststellen. Dementie is 

het schrikbeeld voor vele ouderen, maar iets vergeten wil lang niet 
altijd zeggen dat je dement aan het worden bent. Anderzijds willen de 
initiatiefnemers goede informatie bieden voor mensen met dementie, 
partners en kinderen, het thema bespreekbaar maken en onnodige 
angst bij ouderen proberen weg te nemen. 
Tijdens de voorlichting krijgt men antwoorden op de vragen:  
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• Wat is normale vergeetachtigheid en wanneer kan er sprake zijn 

van dementie?  

• Welke kansen en risico’s loopt u, uw partner of familielid om een 

vorm van dementie te krijgen?  

• Hoe verloopt het ziekteproces?  

• Wat zijn de gevolgen voor het dagelijks leven? 

• Waar kunt u in de gemeente Boxmeer voor dienstverlening, 

ondersteuning, hulpmiddelen, veiligheid en praktische zaken 

terecht?  

 
Het voorlichtingsprogramma bestaat uit een PowerPoint presentatie, 
een film en een vragenronde met een panel bestaande uit deskundigen 
uit de gemeente Boxmeer.   
 
De bijeenkomsten in Boxmeer en Overloon staat onder leiding van de 

heer Delhaas. Aanmelden hoeft niet. De bijeenkomst is vrij 
toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema. De zalen 
zijn een half uur voor aanvang open en zijn rolstoelvriendelijk.  
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www.Vortum-Mullem.info 

 
Goed werk in Kenia!  

ma 28-09-2015  

 

Lieve familie & vrienden van Furaha,  

Wilhelmien en Francien zijn inmiddels 

alweer ruim twee weken bij onze Furaha 

Orphans in Kenia. Volgende week 

dinsdag 29 september komen ze alweer 

terug naar Nederland. Dankzij jullie 

hebben zij samen met Boniface, de 

kinderen en het hele Furaha-team 

ontzettend veel werk kunnen verzetten! 

Wij als stichting zijn apetrots op deze 

kanjers en zijn jullie ontzettend 

dankbaar voor alle donaties en het in 

ons gestelde vertrouwen! We blijven 

keer op keer versteld staan en worden keer op keer geraakt. 

 

Onder leiding van Boniface Awuor zijn in de afgelopen twee weken, twee klaslokalen 

gebouwd waar we vanaf januari ’16 van start gaan met het voortgezet onderwijs! De 

voorbereidingen van Boni waren opnieuw tot in de puntjes georganiseerd, waardoor de 

bouw volgens planning kon verlopen! 

 

Wilhelmien en Francien    Het terrein met school en weeshuis 

 

 

De twee kanjers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Francien heeft alle meubels van de school gerepareerd en opgeknapt! Bovendien heeft 

ze een prachtige opbergkast gemaakt voor in de huiskamer, waar ieder kind zijn eigen 

spulletjes kwijt kan. 

 

 

Ook de muren van het 

nieuwe huis zijn 

geschilderd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francien slaat spullen in 

voor de nieuwe meubels 

 

 

 

 

De nieuwe opbergkast in de 

woonkamer 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe outfit! 

 

 

 

Wilhelmien heeft coachgesprekken gevoerd met Millicent (moederfiguur en 

maatschappelijk werkster), de docenten en Boniface. In overleg met elkaar hebben zij 

ons beleid aangescherpt, zodat we de weeskinderen zo goed mogelijk toe blijven leiden 

naar volledige zelfstandigheid. 

 

Dankzij velen van jullie hebben Francien en Wilhelmien de kinderen ontzettend blij 

mogen maken met een volledig nieuwe outfit! 

 

Ook handwerklessen stonden op het programma. Wilhelmien en Francien hebben de 

kinderen en Millicent geleerd om hun eigen kleding te herstellen met de super handige 

naaimachine gesponsord door Dianne Roelofs. 
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Samen met de kinderen hebben onze top vrijwilligers voor meer gezelligheid en knusheid 

gezorgd in het nieuwe huis. Zij hebben samen de muren geschilderd en 

decoratiemateriaal gemaakt. De prachtige letters gesponsord door Lydia Panning-Weren 

gaven de finishing touch! 

 

 

Prachtig knutselwerk zelf gemaakt voor in het nieuwe huis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilhelmien heeft Tulinter, onze kleuterjuf, 

verrast met nieuw meubilair, waardoor 

kinderen nu in groepjes kunnen samenwerken. 

Het nieuwe meubilair 

 

 

 

 

Wassen op zijn keniaans 

 

Handjes uit de mouwen! Francien en 

Wilhelmien hebben op zijn Keniaan leren 

ploegen en wassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploegen op zijn keniaans 
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Naast alle werkzaamheden met de kinderen en op het terrein van Furaha hebben 

Francien, Wilhelmien en Boni hebben genetwerkt met verschillende 

ontwikkelingsorganisaties in Homabay. Ook hebben ze voortgezet onderwijs scholen 

bezocht om ideeën op te doen voor ons onderwijs. 

 

En vooral genieten zij van de lieve kinderen, de mooie Keniaanse mensen, de prachtige 

cultuur, de vreugde en alle kleine dingen die het doen! 

 

Het bestuur van Furaha Orphans is Boni, Francien, Wilhelmien en team Furaha 

ontzettend dankbaar! Together we can!  

Namens het bestuur van Furaha Orphans, Janske 

 

 

 

Genieten van de mooie mensen in Kenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilhelmien met alle weeskinderen 
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OPROEP!!  

di 06-10-2015  

 

Hallo Plekkers en Plekkerinnekes,                                                      

   

Wij, de jeugdcommissie van cv de plekkers, zijn alweer begonnen met 

het organiseren van de jeugdcarnaval. 

  

Graag zouden wij willen weten of er jongens en meisjes zijn die hier niet op de 

basisschool zitten, maar wel in gr. 7 of gr. 8 zitten en die graag bij de jeugd raad 

willen. 

 

Laat je ouders vóór 11 oktober 2015 mailen naar: Sandravdw6@gmail.com 

  

Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden om onze jeugdcommissie te 

versterken. Dus altijd al de jeugdcarnaval mee willen organiseren?? Op de voorgrond of 

liever achter de schermen?? Dan horen wij dit heel graag. Voor meer informatie kunt u 

terecht bij Saskia Broeder, 06-13193177 of tijdens de bals bij een van de 

commissieleden te herkennen aan de blauwe shirts. 

  

Met vriendelijk groet, 

de jeugdcommissie 

 

 

 

 

 

Start ehbo cursus  

za 10-10-2015   

                                                               Vierlingsbeek, 05-10-2015 

  

  

  

Beste mensen, 

Zoals we al eerder dit jaar aangegeven hebben, gaan we starten met een EHBO cursus. 

De cursus zal bestaan uit een e- learning dit kunt u thuis in ‘eigen’ omgeving m.b.v. pc 

of laptop volgen.  (e-learning is theorie bestaande uit verschillende modules die 

afgesloten worden met een toets ) De praktijk zal in 3 avonden ( waarschijnlijk de 

dinsdag) van +/- 3 uur en 1 zaterdag van 6 uur gegeven worden, indien nodig wordt de 

praktijk uitgebreid. De cursus wordt gegeven door Sjaak Barten onze kaderinstructeur. 

Data i.o.m. de cursisten met als uitgangspunt om voor de kerst klaar te zijn. 

De cursus kost € 175,- pp  inclusief materialen, voor koffie of thee tijdens de lessen 

wordt gezorgd . 

De cursus gaat door bij minimaal 5 deelnemers.  Er zijn div. ziektekostenverzekeraars 

welke  de cursuskosten vergoeden vanuit een aanvullende verzekering, de moeite waard 

om na te kijken. 

  

Opgave mogelijk  t/m 30 oktober via onderstaand emailadres. 

  

Voor opgave of meer informatie kunt u terecht bij Mevr. G. Baltussen tel nr : 0478-

632239 of via email : ehbovierlingsbeek@gmail.com 

  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur EHBO Vierlingsbeek e.o. 
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Uitwisselingsconcert Fanfare St Cornelius  

zo 11-10-2015  

  

Op zondag 1 november organiseert de Koninklijke fanfare St. 

Cornelius een uitwisselingsconcert met fanfare Concordia uit de 

Rips. 

Om 11.30 uur zal St. Cornelius het spits afbijten in “’t 

Gemeenschapshuus”. 

Onder leiding van dirigent Bart Deckers zal de fanfare een zeer 

gevarieerd programma ten gehore brengen. 

Na de Koninklijke fanfare is dan de beurt aan fanfare Concordia 

uit de Rips. 

Ook zij zullen “’t Gemeenschapshuus” vullen met hun muzikale 

klanken. 

  

U bent van harte uitgenodigd op 1 november vanaf half 12 in “’t 

Gemeenschapshuus”. 

   

 

 

 

 

Kampvuurconcert Vomuzi  

zo 11-10-2015  

 

 

Beste mensen uit Vortum-Mullem, 

  

Vanwege het 25 jarig bestaan van VOMUZI wordt er een concert gegeven in de 

vorm van een kampvuur. 

Het geurende hout knettert, we worden omgeven door warmte en licht. 

Dit wil VOMUZI ook aan U geven. 

Graag wil Vomuzi U hierbij uitnodigen. 

Kaartjes kun je bestellen via de mail bij Bertie Peeters ( gb@peetersvortum.nl ) 

Of bij een van de leden. 

Wij hopen veel dorpsgenoten te zien op ons concert. 

 

 

 

  

 

 

mailto:gb@peetersvortum.nl
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Nieuw weekblad DeBoK  

vr 16-10-2015  

  

BOXMEER/MILL/SINT ANTHONIS - In navolging van de gemeenten Mill en Sint Hubert en 

Sint Anthonis krijgt ook de gemeente Boxmeer een eigen weekblad. De eerste editie van 

Dé Boxmeerse Krant, kortweg DeBoK, wordt eind november in de elf Boxmeerse kernen 

huis aan huis verspreid. Het verschijnen van DeBoK betekent tevens de geboorte van 

het nieuwe mediacollectief NieuwsGroep Land van Cuijk. 

  

Het collectief wordt gevormd door De Neije Krant die sinds eind 2012 in de Millse 

brievenbussen valt, door Omstreeks dat vanaf september 2013 wekelijks in de gemeente 

Sint Anthonis verschijnt en DeBoK. 

DeBoK is een initiatief van journalist en Boxmerenaar Henk Baltussen. Hij werkte bijna 

25 jaar in het Land van Cuijk voor regionaal dagblad De Gelderlander.  Baltussen is 

ervan overtuigd dat DeBoK snel een eigen plek gaat veroveren in de Boxmeerse 

nieuwsvoorziening. “DeBoK brengt uitsluitend nieuws uit de eigen gemeente. Nieuws uit 

alle elf dorpskernen, nieuws dat dicht bij de inwoners staat. Ook voor herkenbare 

columns en rubrieken van bekende en terzake deskundige inwoners, cultuur, sport, 

bedrijven en de gemeentepolitiek is ruimschoots plek in DeBoK. Het wordt een krant 

voor en door inwoners. Met veel verhalen en interviews die alleen in DeBoK staan. 

Natuurlijk staan er om Boxmeer geen muren.  

Op verschillende terreinen is sprake van samenwerking tussen de vijf Land van Cuijkse 

gemeenten. Uiteraard bericht DeBoK daar ook over. Dat geldt tevens voor nieuws uit 

Sint Anthonis, de partnergemeente van Boxmeer. Dat kan ook omdat wij een 

samenwerkingsverband hebben met Omstreeks, de evenknie van DeBoK in Sint 

Anthonis.” 

Dezelfde afspraken zijn ook gemaakt met De Neije Krant in Mill. 

DeBoK, Omstreeks en De Neije Krant zijn geen reclamekranten. Hoogstens de helft van 

het aantal pagina’s wordt ingeruimd voor advertenties. Ondernemers hoeven daardoor 

niet bang te zijn dat hun boodschap teloor gaat in de grote massa. Tevens hebben 

ondernemers de mogelijkheid advertenties door te plaatsen naar een van de andere 

weekkranten. 

Onder meer daarom besloten DeBoK, De Neije Krant en Omstreeks samen te aan werken 

onder de naam NieuwsGroep Land van Cuijk.  

“Mensen raken steeds meer geïnteresseerd in het nieuws uit hun eigen omgeving”, weet 

Millenaar Corné Kremers, initiatiefnemer van De Neije Krant. “Lokale weekbladen zijn het 

perfecte medium om dit lokale nieuws te brengen. Daarom is het heel belangrijk dat 

ieder weekblad de eigen identiteit behoudt en redactioneel zelfstandig blijft. 

Ondernemers zijn juist geïnteresseerd in het plaatsen van advertenties in goed gelezen 

weekbladen met een zo groot mogelijk bereik. Door samen te gaan werken kunnen we 

ze scherpe tarieven bieden.” 

Werner van Sambeek van Omstreeks stelt eveneens dat in zijn weekkrant dát nieuws 

staat waar de inwoners van de gemeente Sint Anthonis naar op zoek zijn. “Met een 

goede balans tussen redactie en commercie. Daarom wordt Omstreeks erg goed gelezen. 

Daardoor krijgen ook de advertenties alle aandacht.” 

Kremers: “We zetten de krant niet vol advertenties wat natuurlijk wel minder inkomsten 

betekent. Maar omdat we geen grote kantoren hebben, geen vast personeel en geen 

dure managers is het met een kleiner budget mogelijk een kwalitatief prima en 

aansprekende weekkrant te maken.” 

NieuwsGroep Land van Cuijk bestaat momenteel uit drie weekkranten. Dat in de 

toekomst meer media aansluiten is denkbaar. “Maar ze moeten wel passen bij de werk- 

en denkwijze van de nu al aangesloten kranten”, zegt Van Sambeek. “Dus lokaal gericht 

en geen reclamekrant zijn”, vult Kremers aan. “De redactionele inhoud van de krant is 

voor ons erg belangrijk en we richten ons op dit moment op het Land van Cuijk. Dat sluit 

aan bij de samenwerking tussen de vijf gemeenten in dit gebied en op bijvoorbeeld de 

diverse samenwerkende toeristische platformen in het Land van Cuijk.” 

Ook verdere samenwerking op de terreinen van internet en beeld en geluid sluiten de 

drie samenwerkende weekbladen niet uit. 
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Meer info: 

Corné Kremers              (De Neije Krant Mill)              06.1083.8612 

Werner van Sambeek    (Omstreeks, Sint Anthonis)   06.1504.8414 

Henk Baltussen              (DeBoK, Boxmeer)               06.1285.8795 

 

 

 

P.P.P.P.P.P. nieuws  

za 17-10-2015  

 

Pakhuus Peeters Prestigieuze Plekkers Prinsen Poule weer van 

start                    

  

(van onze verslaggever) 

VORTUM-MULLEM. Afgelopen donderdag is de 

9e editie van de P.P.P.P.P.P weer van start 

gegaan. 

Een bijzonder jaar, omdat dit jaar De Plekkers 

55 jaar bestaan, en daarom wordt er groots 

uitgepakt. 

Een gigantisch spandoek aan de provinciale 

weg moet er voor zorgen dat de populaire 

poule ook buiten de dorpsgrenzen een fenomeen wordt, zoals dit al jaren in Vortum-

Mullem het geval is. 

Ook zullen er dit jaar borden in de tuin verschijnen van de top 3 prinsen die 

bovenaan in de poule staan. 

Vanaf donderdag kan er na de repetitie gepould worden en na afloop zullen de 

borden in de desbetreffende tuin geplaatst worden. 

Harald van Gaal al jaren lang genoemd als prins, maar nog nooit een top 3 notering 

gehaald, heeft eigenhandig voor de borden gezorgd. 

Volgens ingewijden timmert Harald hard aan de weg om dit jaar een top 3 notering 

te krijgen. 

Of dit gaat lukken valt nog te bezien. 

Deze week zullen de eerste hints de deur uitgaan en omdat De Plekkers dit jaar 55 

jaar bestaan zullen er geen 3, maar 5,5 aanwijzingen gegeven worden. 

Bijna 40 aanmeldingen zijn al binnen, maar aanmelden kan nog steeds. 

Stuur dan een appje, naar 0623950859 met je naam er bij en je dingt mee 

naar de jackpot….   

Wordt vervolgt 

 

 

 

HARTENTROEF VOOR UNICEF in Cuijk en Boxmeer  

di 20-10-2015  

 

 

In het weekend van 21/22 november vindt voor de tweede keer de landelijke 

bridgedrive Harten troef voor UNICEF plaats. Sport en spel is voor volwassenen net 

zo belangrijk als voor kinderen. Helaas kunnen miljoenen kinderen niet zorgeloos 

kind zijn. Op zaterdag 21 en zondag 22 november kunnen bridgers in heel Nederland 

hierin verandering brengen door met elkaar een leuke en ontspannen dag te hebben. 

  

Samen met Bridgeclub Cuijk ’71 en Bridgeclub De Bok in Boxmeer organiseert het 

regionale team UNICEF Land van Cuijk en Maasduinen wederom – dit jaar twee maal 

- een bridgedrive. Deze gezellige kaartmiddagen in combinatie met een goed doel, 

vinden plaats op zaterdag 21 november in het Merlet College, Grotestraat 144 te 

Cuijk en op zondag de 22e in het Elzendaalcollege, Stationsweg 38 te Boxmeer. 
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Aanvang om 13.30 uur en 

sluiting om 18.00 uur; zaal 

open om 12.30 uur. 

De kosten per paar bedragen € 

35,00, inbegrepen zijn koffie of 

thee met vlaai, één consumptie 

per persoon en hapjes tijdens 

het spel. 

Informatie over het aanmelden 

treft u aan op de website van 

Bridgeclub Cuijk ’71 en op die 

van Bridgeclub De Bok 

(doorlinken naar 

Toernooipagina). 

  

UNICEF dankt het Merlet College en het Elzendaalcollege voor het ter beschikking 

stellen van de ruimte en hoopt dat deze gezellige speelmiddag ook bijzonder 

succesvol zal zijn voor kinderen wereldwijd. 

 

 

Vanuit het sinterklaascomite een hulpvraag.  

wo 21-10-2015  

 

Margareth en Linda zijn nu voor het vierde jaar in de weer om het sinterklaasfeest in 

goede banen te leiden, maar we gaan er allebei mee stoppen na dit jaar. 

We hopen dat er mensen zijn die het stokje over willen nemen want het zou jammer 

zijn als dit leuke kinderfeest niet meer door kan gaan. 

We  horen graag of er geinteresseerde zijn of mensen die dit jaar al mee willen 

helpen, we kunnen alle hulp gebruiken. 

linda@sonnekempke.nl 

 

Verder zouden we aan jullie willen vragen of jullie ons willen helpen met het 

verzamelen van lege Pringlesbussen, plastic flessen en boterkuipjes. Inleveren mag 

bij Margareth Ermers, Linda Peeters of in een plastic zak voor in de school. 

Alvast bedankt voor de moeite, zijn we heel blij mee. 

Groetjes van Margareth en Linda, Sinterklaascomite. 

 

 

Sint Maarten in Vortum-Mullem  

do 22-10-2015  

 

Ook dit jaar vieren we Sint Maarten in Vortum-Mullem! 

 

We lopen op donderdag 12 november (dus NIET de 11e) met zo veel mogelijk kindjes, 

ouders, opa’s en oma’s etc. vanaf het kerkplein gezamenlijk een route. 

 

We lopen via de Akkervoortweg, door de st. Cornelisstraat tot aan het gele speeltuintje 

en via de st. Hubertusstraat weer terug naar het kerkplein. Het zou gezellig zijn als de 

bewoners van deze route kaarsjes en of verlichting buiten neer willen zetten. 

 

We verzamelen ons op donderdag 12 november om 18.00 uur op het kerkplein. Na het 

welkomstwoord en het verhaal van Sint Maarten, lopen we gezamenlijk door het dorp. 

De kinderen lopen natuurlijk met een (zelfgemaakte) lampion. Na de wandelroute sluiten 

we buiten op het kerkplein met wat lekkers af. 

 

 

Groetjes namens het st. Maarten comité Anja van de Horst, Ineke van de Groes en 

Ingrid Bongarts 

mailto:linda@sonnekempke.nl
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P.P.P.P.P.P. update  

za 24-10-2015  

 

TON VAN MIL EN MARK CREMERS UIT 

ELKAAR 

 

(van onze verslaggever) 

VORTUM-MULLEM. Een echte verrassing 

was het eigenlijk niet, maar toch kwam het 

gister hard aan. 

Op een belegde persconferentie in ’t 

gemeenschapshuus,  kondigde Ton van Mil 

aan dat er een einde komt aan de jaren 

lange samenwerking met Mark Cremers. 

In herkenbare, eigenzinnige, bewoordingen legde hij uit dat het tijd werd voor wat 

nieuws en het tijd werd een nieuwe koers te gaan varen. 

Ingewijde zeggen dat hij bang is dat Mark dit jaar wel eens ECHT de nieuwe prins gaat 

worden en dat Ton dan de poule zou winnen. 

Iets wat hij verafschuwt. 

Volgens Mark is het zeker jammer dat hij nu net dit jaar niet meer gebruik kan maken 

van Ton, omdat hij verschrikkelijk graag het bord met de NR 1 in zijn tuin zou willen 

hebben. 

Maar niks is onmoglijk en hij kondigde dan ook een aan om er alles aan te doen om toch 

in de top 3 te eindigen. Grote vraag bleef echter wie dan de nieuwe protoge van Ton van 

Mil zou worden. 

We hoefden niet lang te wachten, want op het podium achter het bekende rode doek 

stond de nieuwe vertrouweling al klaar en kwam met een grote grijns achter het doek te 

voorschijn. 

Niemand minder dan Guus van Bree zal het komend jaar ge(mis)bruikt worden in de 

poule. 

En meteen met resultaat, want op dit moment staat hij ruim boven aan in de peilingen. 

Guus liet weten vereerd te zijn met deze nieuwe job en zal vol goede moed het nieuwe 

Poule seizoen ingaan. 

De eerste aanwijzingen zijn inmiddels de deur uit. Aanmelden kan nog steeds op tel. 

Nr 0623950859. Kosten zijn 50 cent, poulen per prins 1 euro. 

WORDT VERVOLGD….. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

30 oktober    Vomuzi kampvuurmuziek in de 

     weijer 

1  november  11.30u  uitwisselingsconcert met Rips in 

    gemeenschapshuus 

12 november  18.00u  St.maartenoptocht 

13 november  14.00u  kbo kienen 

15 november  11.00u  Intocht Sinterklaas 

20 november  16.00u  Met 65+ aan tafel 

11 december  14.00u  kbo kerstviering 

21 mei    Drumnight 

28-31 juli    ’t Benkske Kamp 
 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

