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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 December 
 
 

zondag    6 dec.  9.00 uur.                           

                            Wilie en Sjef van Hout. 

 

Zondag   20 dec.  9.00 uur. 

 

             

 Donderdag  24 dec.  20.00 uur          

                     Thij en Marie van Bree-Peters vw.sterfdag 

 

Zaterdag   26 dec.   10.30 uur.  

                    Nelly Bernards Jakobs  jaargedachtenis. 

                    Fam. Bernards Jakobs. 
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KBO  Nieuws  december 2015  

 
 

Beste leden  

 

11 december is er de kerstviering waar wij u allen voor uitnodigen aanvang 

14.00 uur . 

  

Met 65 PLUS  aan tafel , 18 december KERSTDINER aanvang 16,00 uur . 

 

Het bestuur van de KBO wenst allen een Zalig Kerstfeest en een gezond en 

gelukkig 2016 
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Uitnodiging  Kerstviering  KBO  

 

 
 

 

Kerstviering vrijdag 11 december 2015 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 

                                         Bericht uit Zeezicht is het stuk dat o.l.v. Erica  

                                         Verbeeten word opgevoerd . 

 

                                        Trekking loterij 

 

                                         Sluiting door de voorzitter 

 

Wij wensen allen een Zalig Kerstfeest En een voorspoedig 2016 

 

                                              Bestuur KBO afd. Vortum Mullem 
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www.Vortum-Mullem.info 

 
Graafmachines in "Molenhof"  

di 27-10-2015  

 

Bouwactiviteiten in Vortumse "Molenhof" gestart. 

 

Voorlopig is de rust verdwenen in een van Vortums uitbreidingsplannen. 

Afgelopen maandag was Jochem van der Groes de eerste, die begon met het uitgraven van zijn 

nieuwe woning. 

Vandaag, dinsdag, werd ook begonnen met het graafwerk op het volgende kavel. 

Het betreft hier een 'twee onder een kap' die i.o.v. Jacob Fleuren gebouwd gaat worden. 

Deze woningen zijn bestemd voor de verhuur, waar overigens al gegadigden voor zijn 

 

Eerste bijeenkomst artiesten pronkzitting  

di 27-10-2015  

VORTUM-MULLEM  oktober  2015 

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 2015 / 2016  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. 

  

http://www.vortum-mullem.info/
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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 2016. 

  

Deze brainstormsessie zal  plaatsvinden  op VRIJDAG 30 OKTOBER 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. 

 

 

Aankondiging liedjesbal 2015  

vr 30-10-2015 

 

 

Hallo inwoners van  Vortum-Mullem en verre omstreken. 

  

Zaterdag 12 december 2015 is het zover. 

Dan organiseert  de Vortum-Mullemse carnavalsvereniging “De Plekkers” alweer de 15 de editie 

van ons jaarlijkse schlagerbal, waar iedereen nog lang met plezier aan terug denkt, en ieder een 

andere mening heeft over wie uit eindelijk de beste schlager ten gehore heeft gebracht. Gelukkig 

oordeelt de jury. 

Evenals voorgaande jaren belooft het weer een zeer spannende en vooral gezellige avond te 

worden. 
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Waar       :     Gemeenschapshuus Vortum-Mullem 

Wanneer :      Zaterdag 12 december 

Hoelaat   :      Zaal open 20.30 uur  aanvang 21.00 uur 

                     Kom op tijd anders mist u de eerste schlagers 

Entree      :     Gratis 

  

Voor de oudere Plekkers worden enkele tafels met stoelen neer gezet zodat 

er ook zitten genoten kan worden. 

  

MIS DIT NIET!!! 

 

Voor diegene onder u die denken, ik wil wel eens een keer mee doen, goed plan! 

Voor info en opgave kun je terecht bij Jan Hendriks tel 573325 of mobiel 0617746800  

 

Notulen dorpsraadvergadering  

di 03-11-2015  

Dorpsraadvergadering 2 november 2015 

   

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Notulen 

De notulen van 7 september 2015 waren de vorige (kleine) vergadering al goedgekeurd. Van die 

vergadering zijn geen notulen gemaakt. 

   

Burgerparticipatieraad 

Frans Fleuren, Ans de Wit en Marie-Louise van de Cruijzen van de burgerparticipatieraad (BPR) 

geven een toelichting op wat de BPR doet. Het rijk maakt wetten en voorschriften en de gemeente 

(beleidsambtenaren) vertaalt deze in beleidsverordeningen waarover de gemeenteraad uiteindelijk 

beslist. Een van de taken van de BPR is deze verordeningen beoordelen en een advies uitbrengen 

aan de gemeenteraad.  Daarnaast geeft de BPR ook ongevraagd advies. Dit kan naar aanleiding 

van opmerkingen door de inwoners over het uitvoeren van dezelfde beleidsregels. Het gaat dan 

over de 3 groepen jeugd,  werk en inkomen (participatiewet) en de WMO. 

Meer informatie over de BPR is terug te vinden op www.bprboxmeer.nl. Vanuit ons dorp hebben 

Ineke van de Groes en Ilse Lamers zich aangemeld als lid van de BPR. 

  

Werkgroepen aan het woord 

Licht op jong 

Binnen het project Licht op Jong is Vortum-Mullem uitgekozen als dorp om een pilot te gaan doen. 

Uit een enquête die is gehouden onder 64 personen kwamen o.a. de volgende zaken naar voren 

die men belangrijk vindt voor de leefbaarheid in het dorp: vraag naar een MFA (ontmoetingsplek), 

betaalbare woningen, school, promotie/aanzicht van het dorp. De werkgroep is nu bezig met het 

uitwerken van een actieplan om verdere stappen te kunnen zetten. 

  

Wonen 

De werkgroep wonen  is in gesprek met Wonen Vierlingsbeek, gemeente Boxmeer en een 

bouwbedrijf. Er wordt op dit moment serieus gekeken of het haalbaar is om sociale woningen in 

Vortum-Mullem te bouwen. Het is belangrijk dat geïnteresseerden voor huurwoningen in Vortum-

Mullem dit kenbaar maken bij de dorpsraad. De dorpsraad wil nog wat extra PR maken in de vorm 

van flyers en  info op de site en facebook. 

  

Kermis 



9 

 

Afgelopen week heeft een evaluatie plaatsgevonden tussen de werkgroep kermis van de Dora en 

de gemeente over het verloop van de kermissen in de dorpen. Belangrijkste conclusie was dat er 

bijna geen mensen meer naar het kermisterrein komen. De exploitant krijgt vanuit de gemeente 

een vergoeding om in de verschillende dorpen te staan. De verschillende evenementen werden 

over het algemeen redelijk tot goed bezocht. Vraag vanuit de gemeente is of er nog wel behoefte 

is aan een exploitant. De werkgroep bekijkt of hiervoor een enquête gehouden gaat worden. 

  

Zorg en welzijn 

De werkgroep is afgelopen jaar behoorlijk actief geweest en mensen uit het dorp weten de 

werkgroep steeds beter te vinden. Dit kan zijn in de vorm van vervoer, hulp bij het koken of 

ondersteuning bij zaken die via de WMO verkregen kunnen worden. 

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

Vanuit Beugen is de vraag gekomen over de bezorging van het Boxmeers Weekblad. In Vortum-

Mullem vindt de bezorging over het algemeen correct plaats (buitengebied niet altijd!!). Peter van 

Bree stemt dit verder af. 

  

Op 14 november vindt er in Zutphen een bijeenkomst plaats om ervaringen uit te wisselen rondom 

de thema’s welzijn en zorg en WMO. Dit is een initiatief van het plattelandsparlement. 

  

De Rabobank  heeft de Clubkas Campagne in het leven geroepen. Voor alle verenigingen/clubs is 

in totaal           € 135.000,-- beschikbaar dat wordt verdeeld middels een stemming door alle 

leden. De fanfare heeft zich hiervoor ingeschreven. Leden van de Rabobank kunnen van 3 tot 16 

november hun stem uitbrengen. 

  

Rondvraag 

Pedro meldt dat er een artikel in de krant heeft gestaan over verbreding van het spoor op traject 

tussen Cuijk en Vierlingsbeek. Hij vraagt of de dorpsraad hierover meer info kan verkrijgen. 

  

Ronnie meldt dat hij samen met enkele andere vrijwilligers draagvlak/bekendheid moet creëren 

voor het glasvezelnetwerk binnen het Land van Cuijk. Bij deze!! 

  

Mat meldt dat het fabeltje leeft dat de school hier in Vortum-Mullem op korte termijn zou stoppen. 

Er worden op korte termijn enkele acties opgestart om de school in Vortum-Mullem te gaan 

promoten. 

  

Actie met tekst met toelichting te plaatsen bij het Joelvuur en de Canadese Eik bij ‘Het Kruis’ staat 

nog open. Henk Broeren (boom) en Jos Tamminga (Joelvuur) zorgen voor de juiste tekst en Maria 

Ebben maakt de bordjes (herhaling!) 

  

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 7 december 

om 20.30 uur in café Spoorzicht. 

 

Actieradius Boxmeer ook op woensdag open  

di 03-11-2015  

 

Steunpunt vrijwilligerswerk Actieradius in Boxmeer verruimt haar openingstijden. Vanaf 1 

november is de balie van Actieradius in de Bibliotheek Boxmeer ook op de woensdag geopend van 

13.00 - 15.00 uur. Het team Actieradius Boxmeer bestaat uit inmiddels zes medewerkers. De 

openingstijden zijn als volgt; op maandag, woensdag en donderdag van 13.00 - 15.00 uur. Op 

dinsdag van 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 -15.00 uur. U kunt ook buiten de vermelde 



10 

 

openingstijden een afspraak maken met een van de medewerkers. U bent van harte welkom als u 

op zoek bent naar leuk en interessant vrijwilligerswerk of daar vragen over hebt. Voor meer 

informatie mail info@actieradius.nu of bel naar tel. 0485-575575. De website www.actieradius.nu 

laat zien op welke locaties Actieradius nog meer actief is en volg Actieradius op facebook 

www.facebook.com/Actieradius 

 

De kop is eraf, het jubileumseizoen kan beginnen!!!  

zo 08-11-2015  

 

Jubileumhoogheden CV de Plekkers bekend. 

 

Zaterdag 7 november was voor de Plekkers uit Vortum-Mullem 

de aftrap van hun 5x11 jubileumjaar. In een bomvol 

gemeenschapshuus werden allen hoogheden bekend gemaakt. 

Als 1e was het de beurt aan het jeugdtrio. Dit jaar gaat in de 

polonaise voorop Prins Stijn (van Kempen) dun Urste samen met 

zijn prinses Meike (Ebben) en Adjudant Giel (Ebbers). Het 

boerenbruidspaar dat op carnavalsdinsdag in de echte onecht zal 

worden verbonden zijn Roel en Marian Jakobs met als getuigen 

aan hun zijde Roel en Maria Ebben 

 

En toen naderde toch wel het hoogtepunt... Wie zou de Jubileumprins zijn? Niemand minder dan 

Prins Peter (van Bree) dun derde gaat samen met zijn prinses Suus en adjudant Koos (van Bree) 

het jubileumjaar voorop. De foto’s van de onthullingen staan alweer op de site en ook op BLOSTV 

kunt u de onthulling volgen.  

 

Verslag bezoek Furaha di 10-11-2015  

 

Aan iedereen die Stichting Furaha een warm hart toedraagt. 

 

Inmiddels zijn Francien en ik al weer 6 weken terug uit Kenia. Tijd om iedereen weer op de hoogte 

te brengen van onze ervaringen die we wederom mochten beleven in Rodi Kopany bij onze Furaha 

kids. 

 

Om te beginnen heeft het mij erg goed gedaan om te zien dat het in het algemeen goed gaat met 

de kinderen. In de voorgaande jaren hebben we veel kinderen gezien die ziek waren en naar de 

dokter moesten. Tijdens ons laatste verblijf zijn er maar twee kinderen naar de dokter geweest. 

Verder viel het op dat er minder kinderen enkele dagen ziek in bed lagen. Ik denk dat dit enerzijds 

te maken heeft met het feit dat we muskietennetten rondom alle bedden geplaatst hebben, 

waardoor Malaria minder voorkomt. Anderzijds hebben we vorig jaar seksuele voorlichting en 

voorlichting over persoonlijke hygiëne gegeven, waarvan we nu de vruchten lijken te plukken. De 

meiden blijven nu niet meer in bed liggen, omdat ze bang zijn dat iemand ziet dat ze menstrueren. 

Bovendien is de aanwezigheid van de moederfiguur een meerwaarde. Als de kinderen ziek zijn 
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worden wij meteen op de hoogte gebracht en zorgen we dat er geld is voor een bezoek aan een 

kliniek en eventuele medicijnen die kinderen nodig hebben. De kinderen krijgen bovendien elke 

dag 3x een maaltijd wat de weerstand zal verhogen. 

 

Tijdens ons verblijf heb ik gekeken welke rol Millicent (de moederfiguur) vervulde. Ik heb 

geprobeerd om haar te coachen, waar dat ons nodig leek. In overleg met Millicent en het bestuur 

hebben we ons beleid en de afspraken aangescherpt, zodat we de weeskinderen zo goed mogelijk 

toe blijven leiden naar volledige zelfstandigheid. Hierbij komt ook een stukje zelfreflectie om de 

hoek kijken omdat dan ook soms het cultuurverschil t.a.v. opvoeden voelbaar wordt. Door goede 

gesprekken en wederzijds respect zijn we nader tot elkaar gekomen. 

 

M.b.t. onderwijs heb ik gesprekken gevoerd met docenten over de leerlingen en over andere 

zaken. De kinderen uit groep 8 zijn zich volop aan het voorbereiden voor de examens in 

november. Afhankelijk van de resultaten mogen ze doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Ik 

heb diep respect voor deze kinderen. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zaten de kinderen te 

studeren en te oefenen met “proefexamens”. 

   

 

Francien heeft veel werk 

verzet in en rondom het huis. 

Deuren en muren zijn 

geschilderd, sloten op de 

deuren gemaakt, bedden en 

schoolmeubilair gerepareerd 

en bovendien heeft ze drie 

mooie  kasten gemaakt voor 

in de jongenskamer, 

meisjeskamer en woonkamer 

Het nieuwe toiletgebouw is geschilderd en er is omheining geplaats en een poort, zodat de 

kinderen meer veilig zijn. 

 

De kinderen willen zo graag helpen. 
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De materialen die we nodig hadden voor de 

kasten zijn gesponsord door Tom Haassen en 

zijn studiegenoten. Zij hebben dit geld bij 

elkaar gebracht dankzij een  studieproject op 

Scholengemeenschap Metameer in Boxmeer. 

 

 

Top jongens!!! 

   

 

’s Avonds en in de weekenden hebben we 

veel tijd doorgebracht met de kinderen. 

Zowel binnen als buiten hebben we ons 

vermaakt met elkaar met gesprekjes, 

muziek, spelletjes etc.  Ook was er dan tijd 

om met de kinderen individueel te praten. 

Het leed en verdriet wat sommige kinderen 

hebben, raakt me steeds opnieuw. 

 

 

Alex is zo’n jongen die bij ons woont. Hij 

heeft geen ouders meer. Hij had een broer 

waar hij in de schoolvakanties naar toe kon. 

In september toen we daar waren vertelde 

hij ons dat zijn broer ook was overleden. 

Niemand meer waar hij naar toe kon. 

Zonder onze hulp is deze jongen kansloos. 

  

   

 

Kinderen staan 

hier vol trots 

voor hun nieuwe 

huis. Het is nu 

ook geschilderd 

en ook voorzien 

is van omheining 

en een poort. 

  

 

Tijdens ons verblijf is er onder leiding van Boniface Awuor gestart met de bouw van de eerste 

klaslokalen voor het voortgezet onderwijs, waar we vanaf januari 2016 mee van start willen gaan. 
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De voorbereidingen van Boniface waren opnieuw tot in de puntjes georganiseerd, waardoor de 

bouw volgens planning kon verlopen! 

 

Hieronder een foto van wat er nu staat: Het huis voor de kinderen, de basisschool en rechts de 

eerste twee klaslokalen voor het voortgezet onderwijs. De buitenkant van de lokalen is klaar. De 

lokalen moeten echter nog compleet ingericht worden, boeken moeten aangeschaft worden etc. 

 

 

 

Tijdens mijn, inmiddels derde verblijf in Kenia kwam ook het besef wat wij betekenen voor de 

kinderen in Kenia. De dankbaarheid is erg groot vanuit de kinderen maar ook vanuit de docenten, 

omwonenden en verdere bevolking van Kenia. Met name de oudere kinderen beseffen heel goed 

dat ze dankzij de hulp vanuit Nederland meer kansen krijgen om een toekomst op te bouwen. 

 

We hebben al erg veel kunnen doen de afgelopen jaren dankzij de vele donaties die we hebben 

gekregen hebben van vele vrienden van Furaha en diverse organisaties/bedrijven. We zijn ook erg 

blij met de vaste donaties die we elke maand krijgen van onze vaste sponsoren en natuurlijk de 

sponsorparents.  

 

Lieve mensen het is voor ons weer een onvergetelijke, emotionele en waardevolle tijd geweest. 

Echter zonder financiële hulp is dit allemaal niet mogelijk. 

 

Wij willen iedereen weer enorm bedanken voor de emotionele en financiële steun!!! 

 

We zijn goed op weg voor onze kinderen. Maar er is ook nog veel werk te verzetten in de 

toekomst. 

 

Zo moeten de eerste klaslokalen voor het voortgezet onderwijs nog ingericht worden maar ook de 

basisschool heeft dringend meer meubilair nodig. Om in de toekomst het voortgezet onderwijs 

compleet te maken moeten er nog lokalen bijgebouwd worden maar ook praktijkleerplekken zoals 

naaiatelier, vee, koeien, kippen etc. 

 

Ook de vaste kosten stijgen doordat het aantal weeskinderen inmiddels is toegenomen in ons 

weeshuis. 

 

Daarom zijn wij nog steeds op zoek naar:  

 Sponsorparents. Voor €20,00 per maand kunt u sponsorparent worden van een kind. Van 

dit geld betalen wij o.a. voeding, medicatie en onderwijs. U kunt het alleen doen maar ook 

met uw gezin, vriendengroep of team van uw afdeling waar u werkt. 
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 Vrienden van Furaha die maandelijks een vast bedrag sponsoren. Al vanaf €2,00 per 

maand kunt u vriend worden van Furaha. Wij zijn blij met elk bedrag wat gesponsord 

wordt. Wij werken niet met automatische incasso dus u kunt zelf gewoon maandelijks een 

vast bedrag overmaken en dit ten alle tijden stoppen wanneer u dit zou willen. 

 Uiteraard kunnen we ook grotere bedragen gebruiken. Mocht u een bedrijf/organisatie 

kennen wat mogelijk wil sponsoren laat het ons weten of beveel ons aan binnen uw bedrijf 

of organisatie. 

 

Voor meer informatie: 

U kunt mij bellen 06-20856306 of mailen wilhelmienroelofs@ziggo.nl 

 

Kijk ook eens op onze website www.furaha.nl 

 

Met vriendelijke groet 

Wilhelmien Roelofs 

Stichting Furaha Orphans Kenia 

NL39INGB0004657258 

 

Ons motto: Together we can! 

 

 

P.P.P.P.P.P. nieuuws (laatste van dit seizoen) ma 16-11-2015  

 

FRANS BROEDER EN BRIGIT PEETERS 

PAKKEN DE “DUBBEL”. 

  

(VAN ONZE VERSLAGGEVER) 

PLEKKERSRIEK. Winnen is natuurlijk altijd leuk, 

maar winnen als niet weet dat je gewonnen 

hebt, laat staan dat je twee keer wint zonder te 

weten dat je iets gaat winnen (volgt u het nog) 

is natuurlijk helemaal prachtig. 

Het overkwam Frans Broeder. 

De archivaris van de fanfare had 1 keer zijn zaakjes niet op orde en won meteen een dikke 45 

euro. 

Frans was echter niet de enige winnaar van de pot, die opgelopen was tot bijna 280 euro. 

Hij moest hem delen met 9 anderen te weten, Brigit Peeters, Marjan Jacobs (st Hu), Ton van Bree, 

Diny Fleuren, Annemarie van Bree, Marcel Hermens, Anneriet Klein en Rob Martens. 

Voor het eerst in de historie van de Pakhuus Peeters Prestigieuze Plekkers Prinsen Poule was er 

door 2 personen 2x ingezet op dezelfde prins. 

Zo kwam het dat Frans Broeder en Brigit Peeters de “dubbel” pakte. 

De avond, die prachtig werdt opgevuld door de klanken van VG TUMULT, verliep verder zonder 

incidenten. Men was nog even bang voor een bom die onder de poule zou worden geplaatst, maar 

deze liep met een sisser af. 

Natuurlijk werden ook nog even de hints uitgelegd en deze waren als volgt: 

1    Mit un paar wiskundige bewerkingen kunde van ut jubileumgetal de leeftied van onze neje 

Prins maken. 

      5x 5 =25,     5+5=10,   55 bestaat uit 2, 5en dus 25+10+2=37 

2    Ze hebben het ien de vingers                       

      Zowel Koos als Peter werken veul miet de hand 

3    Onze Jubelprins is gek op frikandelle 

      Veul minsen dinken dat frikandelle van koeien uiers worden gemaakt 

mailto:wilhelmienroelofs@ziggo.nl
http://www.furaha.nl/
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4    Is die nou wel of niet nej 

      Peter Koos Suus, zien van de neje vrienden, maar na 15 jaar is doar het nej ok wel 

      af 

5    Lut ze mar schuven 

      Koos speult schuuftrombone bij de fanfare en VG TUMULT, peter het da ooit 1 joar 

      geprobeerd. 

6    DPUNKSD 

      Iedere letter is de urste letter van een woord, maar ze ston niet in de goeje 

      volgorde. 

      Zette ze op de goej plats, dan kunde er van maken: 

      De Neje Prins Kumt Uut De Steeg 

 

Voor 10 mensen was dit genoeg om op de juiste prins te komen, namelijk:  Prins Peter dun 3e. 

Hiermee zit het Poule jaar erop voor dit jaar. 

Gemeld moet worden dat TVM die voorzitter is van de ethische commissie, maar hier en daar ook 

onder vuur ligt, zich nu erg verdacht maakte door als eerste en tot nut enige uit de poule app te 

stappen. 

Wordt volgend jaar ongetwijfeld vervolgd. 

  

 

Bedankt, namens het sintcomite  

wo 18-11-2015 

Het weer zat mee, de zon kwam zelfs even door, het was een leuke intocht. 

 

We willen even iedereen bedanken voor het aanwezig zijn, de hulp, het ijverig inzamelen van 

materialen en uiteraard alle sponsoren die er voor zorgen dat dit feestje mogelijk is! 

De Fanfare ook bedankt, prachtig om te zien met hoeveel jullie er waren. Sinterklaas kon mooi 

met de muziek mee. 

 

Bedankt namens het Sintcomite 

 

GEZOCHT! ma 16-11-2015  

 

Gezocht voor ons inspirerende, snelle, flitsende, gezellige Gemeenschapshuus team!! 

Iemand die poetsen geen last vind en het Gemeenschapshuus graag schoon ziet. 

Als Bestuur van het Gemeenschapshuus zetten wij daar een passende vergoeding tegenover. 

Weet je iemand of ben je die iemand, laat het ons weten! 

Ook voor meer informatie kun je bellen of mailen met 

Jacob Fleuren (0478-631457, jacobendiny@hotmail.com) 

of Maria Ebben (0485-541500, roel.maria@gmail.com 

 

mailto:jacobendiny@hotmail.com
mailto:roel.maria@gmail.com
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Vortumse meiden gezocht!  

ma 23-11-2015 

 Hallo meiden van Vortum!! 

  

Het is al even bekend, de huidige dansgarde gaat na het jubileumweekend afscheid nemen van de 

Plekkers. Dat is natuurlijk erg jammer, maar dat betekent ook dat we nu weer op zoek zijn naar 

een nieuwe club enthousiaste meiden! 

  

Als je van de basisschool af bent (in november 2016) en zin hebt om sportief bezig te zijn met de 

carnaval, meld je dan NU aan!! 

  

Dit kan via mijn e-mailadres: i_fleuren@hotmail.com 

  

Graag uiterlijk 14 december reageren zodat we op tijd voor het nieuwe seizoen kunnen 

beginnen. 

  

Ik zie uit naar jullie reacties! 

  

Namens het bestuur van CV De Plekkers, 

Ilse Lamers-Fleuren  

 

Brainstormsessie pronkzitting 

 ma 23-11-2015  

 

Beste mensen, 

 

Prins Peter, Prinses Suus en Adje Koos zijn ons nieuwe jubbelpaar. 

Deze waren al te aanschouwen op een druk en gezellig Prinsenbal van de carnavalsvereniging van 

de Plekkers. 

 

Dat betekent dat de carnaval 2015 / 2016 officieel begonnen is en Prins Peter, Prinses Suus en 

Adje Koos al nieuwsgierig zijn wat er allemaal over hun verteld zal worden. 

 

Wij nodigen weer alle jonge en oude lefgozers en creatievelingen uit om mee te denken en 

eventueel actief mee te doen aan de pronkzitting 2016. 

 

Deze brainstormsessie zal plaatsvinden op VRIJDAG 27 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 
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Bouwen, huren of kopen in Vortum  

di 17-11-2015 
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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, -- 

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. 

12 december    cv de plekkers: liedjesbal 

18 december  16.00u  Met 65+ aan tafel kerstdiner  

11 december  14.00u  kbo kerstviering 

2 januari    nieuwjaarsconcert 

21 mei    Drumnight 

28-31 juli    ’t Benkske Kamp 
 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

