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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 Maart 
 

Er zijn geen vieringen in de maand maart 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

De zonnebloem bedankt iedereen in Vortum-Mullem, die heeft 

bijgedragen op Zondag 7 februari 2016 na de Carnavalsviering achter in de 

kerk. 

De opbrengst, een mooi bedrag van 76,00 euro. 

 

Dank aan allen,  

namens de dames Tilly, Marjo en Miep. 

 

 

 

KBO   

maart 2016 

 

Beste mensen in dit nummer de jaarplanner deze is iets gewijzigd het kienen is 

op andere dagen dan gepland . 

 

3 Maart gaan we naar de Smakt aanvang van de dienst is 14.30 uur daarna 

gaan we gezellig koffie drinken in het Pelgrimshuis . 

 

Vrijdag 4 maart jaarvergadering ik raad ieder lid aan om te komen Rien 

Vermaire is een geweldige artiest ,verder op is nogmaals de agenda geplaatst. 

 

Vrijdag 25 maart met 65 PLUS aan tafel aanvang  16.00 uur .  

 

 

Kienen Vierlingsbeek aanvang 13.30 uur in de Jofferhof op de volgende 

vrijdagen 11 maart , 25 maart , 8 april , 22 april , 6 mei , 20 mei , 2 juni , 17 juni  

1 juli en 15 juli . 
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Jaarplan 2016 
 

 

Januari : 

Vrijdag         29             Met 65 PLUS aan tafel            16.00 uur 

 

Februari  : 

Vrijdag         26             Met 65 PLUS aan tafel            16.00 uur      

 

Maart : 

Donderdag   03              Gezamenlijke bedevaart  KBO’s  naar de Smakt   14.30 uur 

Vrijdag        04            Jaarvergadering           Gemeenschapshuus    14.00 uur 

Vrijdag        25               Met 65 PlUS aan tafel               16.00 uur 

  

April  : 

Vrijdag,zaterdag 8 en 9       Regionale Seniorenbeurs  Mill 

Vrijdag        15               Kienen   Gemeenschapshuus      14.00 uur   

Vrijdag        22               Met  65 PLUS aan tafel              16.00 uur 

 

Mei :  

Donderdag   26              Bus dagtocht met Vierlingsbeek                           

Vrijdag        20              Met 65 PLUS aan tafel               16.00 uur 

 

Juni :   

Vrijdag         10             Kienen   Gemeenschapshuus      14.00 uur 

Vrijdag        24             Met 65 PLUS aan tafel                16.00 uur 

 

Juli : 

Vrijdag          22           Met 65 PLUS aan tafel                 16.00 uur 

 

September :   

Vrijdag          16           Kienen   Gemeenschapshuus       14.00 uur 

 

Oktober :    

Vrijdag            14    Sociaal Culturele Dag    Mill 

Vrijdag          21           Dag v. d. Ouderen   Gemeenschapshuus    14.00 uur    

 

 

November : 

Vrijdag          11          Kienen     Gemeenschapshuus        14.00 uur   

 

December :     

Vrijdag          09           Kerstviering   Gemeenschapshuus    

 

Wekelijks   : 

Maandag                     Bewegen voor ouderen Gemeenschapshuus    1400 uur 

Dinsdag                       Jeu de boules          13.30 uur 

Woensdag                    Soos   Kaarten      Gemeenschapshuus         13.30 uur 

Woensdag                    Yoga    Gemeenschapshuus        17.45 uur 
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  K B O afd. Vortum – Mullem 
 

UITNODIGING 

 

Op vrijdag 4 maart houden we onze. 

 

Algemene Jaarvergadering 

In het Gemeenschapshuis te Vortum-Mullem 

Aanvang: 14.00 uur. 

 

 

Agenda: 
 

1 Opening door de voorzitter . 

2 Koffie met gebak . 

3 Notulen vergadering 6 maart 2015 . 

4 Jaarverslag 2015 . 

5 Financieel jaarverslag en begroting 2016 . 

6 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie  

7 Bestuursverkiezing,aftredend en niet herkiesbaar Jo van der 

Horst. Om het bestuur  voltallig te maken stelt het bestuur , 

Gerdien Denen van den Berg   als kandidaat voor . Tegen 

kandidaten kunnen zich tot   29 februari kandidaat stellen bij het 

bestuur . 

8 Mededelingen en rondvraag . 

9  Pauze met een consumptie . 

10  Rien Vermaire optreden ouwe verrekes 

11  Koffie met worstenbrood . 

12  17.00 uur Sluiting . 

 

 

    Namens het bestuur,   Henk Broeren  tel: 0485-575818     
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Voorspeelmiddag Fanfare  

di 26-01-2016  
 

Voorspeelmiddag voor muziekmakers. 
 
Koninklijke Fanfare St. Cornelius organiseert op 3 april weer een 

voorspeelmiddag voor iedereen die muziek maken leuk vind. 
Deze middag  is van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur. 

Wil je meedoen, meld je dan aan, voor 15 maart, met het formulier 
dat je kunt vinden in de bijlage. 

Op dit formulier staan ook de spelregels, zodat je ook weet wat de bedoeling is. 
Aarzel niet en meld je aan!! 
 

 

 

V.E.S.T. Toneeltalent gezocht ! !  

wo 27-01-2016  

 

... In de schijnwerpers te gaan staan en het komende seizoen een 
rol 

te spelen in een toneelvoorstelling in de regio? 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Samen met een groep enthousiaste medespelers repeteer je  
vanaf september 1 avond in de week. 

Mail: vesttoneel@gmail.com 

 

 

 

 
Van Raadskaravaan naar Raadscarrousel  

vr 29-01-2016  
 

Boxmeerse raadsleden op bezoek bij de wijk- en dorpsraden 
  
De gemeenteraad van Boxmeer zal niet langer in zijn geheel als gemeenteraad 

op bezoek gaan bij de wijk- en dorpsraden, maar voortaan zullen álle leden van 
de raad in een raadsperiode afzonderlijk zoveel mogelijk álle wijk en dorpsraden 

bezoeken. Dat is een uitdaging en mede afhankelijk van de agenda’s zal daar 
nog in deze raadsperiode, naar rato, invulling aan worden gegeven. 
  

In 2008 is de gemeenteraad van Boxmeer gestart met de raadskaravaan waarbij 
de raad als geheel bij toerbeurt een wijk- of dorpsraad bezoekt. Binnenkort staat 

een laatste bezoek aan in dit geval de Dorpsraad Groeningen op het programma. 
  

In de afgelopen periode is in het presidium meermaals gesproken over de 
toekomst van de raadskaravaan. Ter voorbereiding van bovengenoemde 
bijeenkomst is met een vertegenwoordiging van de wijkraden Boxmeer 

gesproken over hoe men tegenover deze werkbezoeken van de gemeenteraad 
staat. Gebleken is dat er behoefte bestaat aan een frequenter en beter contact 

met raadsleden. Bovendien was niet altijd duidelijk wat de status van de 
bijeenkomst nou eigenlijk was of moest zijn. Vanuit de wijk- en dorpsraden was 
ook al eerder het signaal ontvangen dat men liever ziet dat wat vaker een 

raadslid zou aanschuiven bij of belangstelling zou tonen voor de vergaderingen, 
niet alleen voor die van het dorp waarin men woont. 

  
Tijdens de laatstgehouden vergadering van het presidium is dit aan de orde 
geweest samen met de bespreking van het onlangs verschenen rapport 

Nationaal Raadsledenonderzoek 2014 “Daadkracht” waarin o.a. de wens naar 
voren komt om minder op het gemeentehuis te vergaderen en meer naar de 

burgers toe te gaan. Dat is ook in lijn met de wens die daaromtrent bij de leden 
van de gemeenteraad van Boxmeer leeft. 
Mede naar aanleiding daarvan is door het presidium besloten de raadskaravaan 

oude stijl onder een andere formule voort te zetten onder de naam 
raadscarrousel. 

mailto:vesttoneel@gmail.com?subject=Toneeltalent%20gezocht!
http://www.vest-toneel.nl/
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In de nieuwe opzet bezoeken (een aantal) raadsleden dus afzonderlijk en bij 
toerbeurt de vergaderingen van verschillende wijk- en dorpsraden op locatie. 

Het streven is dat álle raadsleden in een raadsperiode (van vier jaar) van álle 
wijk- en dorpsraden een vergadering hebben bijgewoond. 
 

 
 

 
 
 

bourgondisch boxmeer voor stichting Furaha Orphans 
Kenia  

vr 29-01-2016  
 
Beste mensen,                                                                        

Zoals jullie misschien al eerder gehoord of gelezen  hebben zal er 
dit jaar door Rotaryclub Cuijk-Maaskant met Bourgondisch Boxmeer hard 

gewerkt worden voor de Stichting Furaha Orphans Kenia. 
Dit Bourgondisch Boxmeer zal zijn op zaterdag 14 en zondag 15 mei. 
Wij zijn natuurlijk enorm blij met het feit dat deze mensen zich in gaan zetten 

voor onze weeskinderen in Kenia. 
Op zondag 15 mei is er ook het mini-bourgondisch Boxmeer.  Tijdens het mini-

bourgondisch Boxmeer zijn er allerlei leuke activiteiten voor kinderen. 
Stichting Doejemee zal evenals vorig jaar weer hulp bieden bij het organiseren 
van dit evenement. 

  
We hebben nog vrijwilligers nodig die ons ook kunnen helpen op die dag. 

Dit kan zijn om bij een reeds geplande activiteit mee te helpen maar we zouden 
het ook leuk vinden als er mensen zijn die zelf een leuke activiteit kunnen 

bedenken en aanbieden tijdens deze dag.  Hierbij valt te denken aan iets 
creatiefs, sportiefs, muzikaal, culinair, educatiefs etc. 
  

We zouden enorm blij zijn als er weer enkele enthousiaste vrijwilligers aan 
zouden melden. 

  
Dus mocht je mee willen helpen tijdens deze middag op 15 mei dan mag je 
contact opnemen met 

Wilhelmien Roelofs 
Akkervoortweg 20 

5827AP Vortum-Mullem 
wilhelmienroelofs@ziggo.nl 
telefoon: 06-20856306   

  
Stichting Furaha Orphans Kenia 

www.furaha.nl        
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Notulen dorpsraadvergadering 1 februari 2016  
di 02-02-2016  

 
Dorpsraadvergadering 1 februari 2016 
  
  

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
  

  
Notulen 
De notulen van 14 december 2015 worden goedgekeurd. 

  
  

Werkgroepen aan het woord 
  
Licht op Jong 

Lino en Nieky geven een toelichting op het activiteitplan Licht op Jong. Er zijn in 
totaal 14 activiteiten benoemd. Een voorbeeld van een activiteit is de ‘Deels 

natuurlijke speeltuin Molenhof creëren’. De werkgroep is bezig om deze activiteit 
een impuls te geven door deze aan te melden bij NLdoet. Verder zoeken ze nog 
sponsoren voor deze natuurlijke speeltuin. De andere activiteiten zijn terug te 

vinden in het activiteitenplan dat als bijlage is bijgevoegd. 
  

Zorg en Welzijn 
Linda deelt mee dat de werkgroep gestart is met een ‘huiskamerproject’. Het 
idee hiervan is dat ouderen (en ook jongeren!) in het eigen dorp naar deze 

‘huiskamer’ kunnen waar dan diverse activiteiten worden georganiseerd door 
vrijwilligers. Mensen die mee willen helpen als vrijwilliger kunnen zich melden bij 

de werkgroep. 
  
  

Mededelingen en ingekomen stukken 
Toon Gerrits meldt dat Jan van Uden stopt als beheerder van het (foto)archief. 

Hij is bezig met enkele andere vrijwilligers om een heemkundeclub op te richten 
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die zich bezig gaat houden met dit archief. 
  

Peter deelt mee dat er een schommelmand is geplaatst in de speeltuin aan de 
St. Cornelisstraat. 
  

Op 24 februari komt het college van B&W op bezoek in Vortum-Mullem. 
Agendapunten voor deze bijeenkomst zijn MFA, Wonen en onderhoud/renovatie 

St. Cornelisstraat. 
  
Koos meldt dat de status rondom het project ‘Wonen’ op dit moment vast zit 

omdat er een potentiële koper nodig is om ook de huurwoningen te kunnen 
bouwen. Daarnaast moeten zich ook geïnteresseerde huurders melden voordat 

er verder plannen ontwikkelt worden. Koos en Maarten gaan deze week alle 
potentiele huurders nogmaals benaderen. 
  

De boekenkast bij het Gemeenschapshuus wordt na de carnaval weer geplaatst. 
  

  
Rondvraag 
Toon Gerrits vraag hoe het nu gaat met LVC-net omdat de BAM zich heeft 

teruggetrokken. Er is niemand aanwezig die hierop kan antwoorden. 
  

Jacob meldt dat er een woning te koop/huur is op Molenhof 5 (in mei 
behangklaar!) 
  

  
Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is op 24 
februari als het college van B&W naar Vortum-Mullem komt. 
 

 
Beste inwoners en verenigingen van Vortum-Mullem.  

za 13-02-2016  
 

Wie, Wat, Waar en Wanneer. 
 
In het verleden is gebleken dat de verschillende verenigingen in ons dorp, niet 

op de hoogte zijn van de planning van de diverse activiteiten die men 
organiseert, of wil gaan organiseren. 

Ook is het voorgekomen dat, binnen ’n vereniging, de verschillende commissies, 
niet van elkaars datum wisten. 
 

Op verzoek uit het verenigingsleven, heeft de Dorpsraad flink geïnvesteerd, om 
de Agenda van Vortum-Mullem.info toegankelijker te maken. 

 
Voor verenigingen is het nu makkelijker om items te plaatsen, en zo op de 
hoogte te zijn van ieders activiteiten. 

 
Ook voor alle inwoners van Vortum-Mullem is dit interessant bij het 

plannen van familiefeestjes. 
 
Dus plaats en/of kijk in de agenda, en weet zo van Wie,Wat,Waar en Wanneer. 

 
De Dorpsraad 
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landelijk opschoondag  
wo 10-02-2016  

 
 

 
 

 

 
 
Mooi juryrapport Fairtrade  

ma 15-02-2016  
 

Sinds april 2014 heeft de gemeente Boxmeer de titel 
Fairtrade Gemeente. In december 2015 is de verlenging van de titel 
aangevraagd bij het Landelijk campagneteam Fairtrade Gemeenten. De 

onafhankelijke jury, onder leiding van Jabobine Geel, heeft een positief en mooi 
juryrapport uitgebracht voor Boxmeer. Boxmeer blijft een Fairtrade Gemeente. 

  
De titel Fairtrade Gemeente toont aan dat in een gemeente zowel winkels, 
bedrijven en horeca, als lokale overheid, organisaties en inwoners samen zorgen 

voor meer eerlijke handel. 
Op de website www.boxmeer.nl/fairtrade kunt u zien wat er in Boxmeer allemaal 

aan fairtrade gebeurt. Hier staat niet alleen de lijst met alle winkels, bedrijven 
en instellingen die de gemeentelijke fairtrade-erkenning hebben ontvangen, ook 
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staan hier de jaarlijkse Fairtrade nieuwsbrieven en de link naar de televisie-
uitzendingen over fairtrade van de BLOS. 

  
Meedoen aan fairtrade 
Iedereen kan bijdragen aan eerlijke handel door bij de inkopen af en toe 

artikelen met het fairtrade-logo te kiezen. 
Als u met uw bedrijf, school, onderneming of vereniging meer aan fairtrade wilt 

doen en in aanmerking wilt komen voor de gemeentelijke fairtrade-erkenning, 
neem dan contact op met de Werkgroep Fairtrade gemeente Boxmeer. De 
werkgroep informeert u graag wat u hiervoor moet doen. De contactpersonen 

zijn Theo Peters, tel. (0485) 571071, e-mail th.h.a.peters@online.nl en Anke 
Schellekens, e-mail a.schellekens@boxmeer.nl. 
 

 

 

Samen Sterk: goede doelen week  
vr 19-02-2016  

 
WEET U HET NOG? 
  

Van 28 maart t/m 4 april 2016  is de week van : 
  

Dit is één gezamenlijke collecte in plaats van 6 afzonderlijke collectes. 
Alle landelijke collectes met CBF keurmerk waarvoor in Vortum-Mullem werd 
gecollecteerd, zijn nu gebundeld. 

Het heet:  SAMEN STERK VOOR GOEDE DOELEN. 
  

Een initiatief van collecteorganisatoren i.o.m.de Dorpsraad in samenwerking met 
een  werkgroep voor de goede doelen! 

Na het succes van vorig jaar gaan we op dezelfde voet verder: 
U krijgt een brief  in week 12 waar u in kunt vullen welk bedrag u aan welk goed 
doel wilt geven. 

U doet daarvoor anoniem een contant bedrag in een blanco envelop, die door 2 
personen wordt opgehaald. Deze 2 personen zijn mensen uit Vortum-Mullem 

met een identificatiepasje. 
  
Het ophalen gebeurt op dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart tussen 18:00 – 

19:30 uur ! 
   

     ZORG ERVOOR DAT DE ENVELOP KLAAR LIGT VOOR ONS! 
  
De werkgroep zorgt ervoor dat uw bijdrage op de juiste plaats komt, en dat hier 

verantwoord mee om wordt gegaan. 
We weten inmiddels dat dit een heel goed initiatief is, en we hopen ook dit jaar 

weer op uw steun. 
Voor alle duidelijkheid: acties van de basisschool, en ook loterijen, en 
verkoopacties van onze Vortumse verenigingen kunt u gewoon aan uw deur 

blijven 
verwachten! 

  
Met vriendelijke  groet, 
Namens de werkgroep: Petra Broeder, Gerdien Denen, Anja van den Bosch, 

Marianne Broeder, Anja Martens en Karin Deenen. 
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Vortum-Mullem bruist volop  
za 20-02-2016  
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Alpe d'HuZes  
za 20-02-2016  

 
 

Ik ben Gijs Hendriks, 16 jaar, zoon van 

Frank en Marian Hendriks. Vorig jaar heb 
ik voor de eerste keer de Alpe d’HuZes 

gefietst. Ik heb toen 3 keer de berg 
beklommen. Dit jaar wil ik weer mee gaan 
doen, omdat er nog heel veel geld nodig is 

voor onderzoek naar kanker. Steeds meer 
mensen krijgen te maken met deze 

vreselijke ziekte. Ik wil dit jaar proberen 
om 4 keer de berg te beklimmen. Ik fiets 
voor mijn vader, moeder en mij neefje 

Ties. 
 

In het najaar van 2011 heeft mijn neefje 
Ties op 9-jarige leeftijd leukemie 
gekregen. Hij heeft ondertussen vele 

behandelingen gehad. Nu, na ruim 5 jaar, gaat het met Ties een stuk beter en is 
hij het normale leven weer aan het oppakken. 

 
In 2014 kregen we te horen dat mijn vader een ongeneeslijke vorm van 
nierkanker heeft. Na 2 jaar behandeling met verschillende medicijnen en 

daardoor betere en mindere perioden, is hij gelukkig nog steeds bij ons. 
 

In januari 2015 kregen we te horen dat mijn moeder borstkanker had. Zij heeft 
ondertussen alle behandelingen erop zitten en is nu nog aan het herstellen van 

een moeilijke tijd. 
 

Door weer mee te fietsen hoop ik een steentje bij te kunnen dragen om kanker 
de wereld uit te helpen. Jullie kunnen door mij te doneren bijdragen aan extra 

mogelijkheden voor onderzoek en nieuwe behandelmethoden om kanker de 
wereld uit te helpen. 
 

Je kunt via deze link op mijn actiepagina komen en aan mij doneren: 
 

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/gijshendriks 
 

Groeten, Gijs 
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NL Doet: in Vortum-Mullem  
wo 24-02-2016 
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Vortum-Mullem bruist volop: 100%  
wo 24-02-2016  

 

 

Mooi vol Gemeenschapshuus tijdens bezoek van college van B&W Boxmeer aan 
Vortum-Mullem 
 

# positieve_energie  
# leefbaarheid  

# toekomstplannen  
# môi_durpke 
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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. 

 

26 februari 16.00u   Met 65 plus aan tafel 

 3  Maart 14.30u   kbo: bedevaart naar smakt 

 4  Maart 14.00u   kbo: jaarvergadering 

 6  Maart 14.30u   Toneel Vest Sambeek 

11 Maart 13.30u   Kienen Vierlingsbeek 

12/13 Maart 20.00u   Toneel Vest Vortum-Mullem 

25 Maart 13.30u   Kienen in Vierlingsbeek 

25 Maart 16.00u   Met 65 plus aan tafel 

8   april 13.30u   kbo: kienen in Vierlingsbeek 

8/9 april    kbo: regionale seniorenbeurs 

15 april 14.00u   kbo: kienen 

22 april 13.30u   kbo: kienen in Vierlingsbeek 

22 april 16.00u   Met 65 plus aan tafel 

6  mei 13.30u   kbo: kienen in Vierlingsbeek 

20 mei 13.30u   kbo: kienen in Vierlingsbeek 

20 mei 16.00u   Met 65 plus aan tafel 

21 mei    Drumnight 

26 mei    kbo: bus dagtocht 

 2  juni 13.30u   kbo: kienen in Vierlingsbeek 

17 juni 14.00u   kbo: kienen in Vierlingsbeek 

24 juni 16.00u   Met 65 plus aan tafel 

 1  juli 13.30u   kbo: kienen in Vierlingsbeek 

15 juli 13.30u   kbo: kienen in Vierlingsbeek 

22 juli 16.00u   Met 65 plus aan tafel 

27-31 juli    ’t Benkske Kamp 

16 september 14.00u   kbo: kienen 

14 oktober    kbo: sociaal culturele dag 

21 oktober 14.00u   dag v.d. ouderen 

11 november 14.00u   kbo: kienen 

 9 december    kbo: kerstviering 
 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

