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Beste parochianen, 
 

De beste weg is om de mis intenties in de brievenbus 
tedoen dan komt het goed, als het nog in het 

Dorpsblad moet dan wel voor de 19e anders 
kan het niet meer in het dorpsblad voor de volgende maand. 

 
Kerkbestuur. 

 

Vieringen in de maand Mei 
 

15 mei 12.30uur  eerste pinksterdag eerste communie viering. 
     Sjef en Willie van Hout 

Fer vd Weijer 

  
 

juni en juli en augustus geen vieringen in Vortum. 
eerstvolgende is de st Conelius viering in september. 
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     K.B.O  leden en jongere ouderen. 

 

Iedereen is welkom. 

 

De dagen worden langer, wie heeft zin om elke week een rondje te fietsen. 

Op dinsdagavonden vertrek om 19.00 uur bij het gemeenschapshuus,   

start op 10 mei de lengte is ongeveer 30 km. 

 

Jeu de Boules  elke week op maandag om 19.00 uur, 

start op maandag 2 mei. 

 

Bestuur  K.B.O 

 
 
 

Met 65 PLUS aan tafel vrijdag 27 mei aanvang 16.00 uur . 

We gaan weer gezellig genieten van een lekker 3 gangen menu . 

 

Kienen dit is weer op vrijdag 10 juni om 14.00 uur dit is de laatste keer voor de 

vakantie dat Jo de ballen laat rollen . 

 

Jeu de Boules dit gaat gewoon door op dinsdagmiddag om 13,30 uur daarnaast in de 

zomer maanden op maandag avond om 19.00 uur bij goed weer en voldoende 

deelnemers kunnen alle inwoners een balletje gooien . 

 

Broem verkeer opfris dag deze is verplaatst naar 6 september men kan zich nog 

opgeven bij Henk Broeren .  

 
 
 

 
 
 
 

Wedstrijd voor bedrijven nieuw  
onderdeel Boxmeerse wielerronde 

Daags na de Tour begint dit jaar half uur eerder 
 

BOXMEER - Bedrijven krijgen dit jaar de 
mogelijkheid om met een eigen ploeg deel te 

nemen aan Daags na de Tour. Om inpassing van het extra programma-

onderdeel mogelijk te maken start de Boxmeerse wielerronde maandag 25 juli 
om 12.30 uur. Dat is een half uur eerder in vergelijking met voorgaande jaren. 
De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) en de gemeente Boxmeer (bij 
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monde van burgemeester Karel van Soest) hebben ingestemd met het naar voren 
halen van de aanvangstijd van Daags na de Tour.  

 
Een bedrijvenploeg bestaat uit drie renners. Deelnemers moeten18 jaar of ouder 
zijn en mogen niet in het bezit zijn van een binnen- of buitenlandse 

wedstrijdlicentie. De afstand die moet worden overbrugd is 25 kilometer, wat 
neerkomt op een wedstrijdduur van rond de 40 minuten.  
De precieze regels waaraan een bedrijvenploeg en de individuele deelnemer zich 

moeten gaan houden worden later bekendgemaakt. In elk geval wordt het 
dragen van een valhelm verplicht gesteld. Maandagavond 25 juli om half zeven 

worden de bedrijfsrenners weggeschoten.  
 
Rondebaas Pierre Hermans is blij met het nieuwe programma-onderdeel. “Zo 

kunnen we voldoen aan wensen van sponsoren die voorstelden een 
bedrijvenronde op poten te zetten. De vraag kwam dus specifiek uit de hoek van 
de bedrijven. Die blijken er overigens al een onderlinge competitie op na te 

houden. Welk bedrijf staat er op de foto in de krant die na Daags na de Tour in 
de bus valt? Nu kunnen ze dus ook op de fiets elkaars krachten gaan meten.”  

De Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg ondersteunt de nieuwe 
Boxmeerse bedrijvenronde.  
Dat gemeente en KNWU geen bedenkingen hebben bij de uitbreiding van Daags 

na de Tour stemt Hermans gelukkig. “Dat ging probleemloos. Het enthousiasme 
voor de Boxmeerse ronde is nog onverminderd groot.” 

De Daags na de Tour-agenda voor maandag 25 juli is hiermee definitief 
geworden.  
Al eerder was bekend dat de vrouwen dit jaar weer elkaars krachten in Boxmeer 

gaan meten. Dit keer zonder derny’s. 
 
Bedrijven die meer info willen over de bedrijvenwedstrijd van maandag 25 juli of 

zich willen aanmelden, kunnen contact opnemen met: 
Jan van den Heuvel 

mob.nr:  06.12 55 86 57 
e-mail: j.vdheuvel@daagsnadetour.nl 
  

Programma Daags na de Tour 
maandag 25 juli: 

 
12.30 uur     Nieuwelingen 
13.45 uur     Junioren en Sportklasse 

15.30 uur     Vrouwen 
17.15 uur     Skeeleren  
18.30 uur     BedrijvenBokaal 

19.30 uur     Reclamekaravaan 
20.30 uur     Profs 
  
 
 

 

 

 

mailto:j.vdheuvel@daagsnadetour.nl
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Zonnepanelen op gemeentehuis  

vr 01-04-2016  

 

Zonnepanelen op dak gemeentehuis 

Op maandag 4 april starten de werkzaamheden voor het plaatsen van 330 zonnepanelen op 

het dak van het gemeentehuis. Door het plaatsen van deze zonnepanelen, van elk 270 Wp 

wordt er jaarlijks ongeveer 80.000 kWh duurzame energie opgewekt. 

  

Na een aanbesteding is de opdracht gegund aan Sun & Wind uit Schaijk en Nabuurs Elektro 

BV uit Boxmeer. Voor de aanleg van de zonnepanelen is een SDE subsidie toegekend. 

De bedoeling is dat het Zon-PV systeem eind mei klaar is en stroom kan leveren. Via een 

beeldscherm in de ontvangsthal van het gemeentehuis zal te zien zijn wat op dat moment de 

stroomopbrengst van de zonnepanelen zijn. 

  

Wij gaan voor Groen 

Het leggen van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis is één van de projecten uit 

het milieu-uitvoeringsprogramma ZONBOX 2014-2015. In 2015 zijn hiervoor de  

voorbereidingen begonnen en binnenkort zullen de zonnepanelen er dan eindelijk liggen! 

Daarmee zet de gemeente Boxmeer weer een stap in het verduurzamen van haar eigen 

gemeentelijke gebouwen. Op dit moment werkt de gemeente hard aan een 

duurzaamheidsplan 2016-2020 waarin Energieneutraal Boxmeer en Klimaatbestendig 

Boxmeer de belangrijkste speerpunten zijn voor de komende 5 jaar. 

 

 

Schrijf in voor glasvezel en win een rondvlucht  

zo 03-04-2016  

 

In winkels en gemeenschapshuizen heeft 

LVCNET zogenaamde GIP’s ingericht. Deze 

Glasvezel Informatie Punten helpen je verder 

bij vragen. Als je in de week van 4 t/m 10 

april je inschrijving voor glasvezel bij een GIP 

inlevert, maak je kans op een rondvlucht in 

een vliegtuig boven het Land van Cuijk. 

 

GIP 

Het Land van Cuijk heeft 32 dorpen en één 

stad. LVCNET is de enige partij in deze regio 

die zich hard maakt voor een 

glasvezelnetwerk voor zowel de kernen als in 

het buitengebied en bedrijventerreinen. 

LVCNET informeert de burgers door 

samenwerking met ambassadeurs. Zij zetten 

zich in om hun buurt- en dorpsgenoten te 

informeren over glasvezel. Naast het 

organiseren van informatie- en inschrijfavonden hebben de ambassadeurs de GIP’s ingericht 

en houden zij daar een wekelijks spreekuur. Als actie dingt u met het inleveren van het 

inschrijfformulier mee naar een gratis rondvlucht. 

 

Doe mee 

Op www.lvcnet.nl en in het glasvezelmagazine (ook te lezen via www.lvcnet.nl) vindt je meer 

informatie over de providers. Samen kunnen we zorgen voor supersnel internet in het hele 

Land van Cuijk. Het enige dat je hoeft te doen is een abonnement afsluiten bij één van de 

providers die glasvezel in het Land van Cuijk aanbieden. Lever de inschrijving bij een GIP in 

en ding mee naar een van de zes rondvluchten over het Land van Cuijk. Je kunt de 

inschrijving inleveren tijdens de openingstijden van de accommodatie. Kijk voor de 

aanwezigheid van een ambassadeur voor de openingstijden van de GIP op 

http://www.vortum-mullem.info/
http://www.lvcnet.nl/
http://www.lvcnet.nl/
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www.lvcnet.nl/aansluitgebied en kies je woonplaats. (Voor Vortum-Mullem is het GIP 

ingericht bij Pakhuus Peeters, Sint Cornelisstraat 7) 

Het is nu tijd om in actie te komen. Want als we nu niets doen, zal er in deze regio nooit een 

gebiedsdekkend glasvezelnetwerk komen. Doe mee! Met glasvezel bent u écht klaar voor de 

toekomst.  
 

 

Samenhang tussen projecten toerisme en recreatie  

di 05-04-2016    

Wat zijn de belangrijkste projecten tot 2020 op het 

gebied van toerisme en recreatie? Gemeente Boxmeer zette 

ze in het ‘Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie’ allemaal overzichtelijk op een rij, 

waardoor de verschillende projecten goed op elkaar af te stemmen zijn. 

  

Toerisme en recreatie worden economisch gezien steeds belangrijker in de gemeente 

Boxmeer en het Land van Cuijk. Voor Boxmeer is inzet hierop extra van belang als je naar de 

economische 0-meting kijkt, die onlangs werd uitgevoerd in het Land van Cuijk. Hieruit blijkt 

dat 50% van de omzet in deze sector in de regio, wordt gegenereerd in de gemeente 

Boxmeer. 

  

De Maasheggen en het Oorlogsmuseum staan centraal in het ‘uitvoeringsprogramma 

Toerisme en Recreatie’. Zij worden gezien als de belangrijkste dragers van de sector in onze 

gemeente. Verder is in het beleid  onder andere ook de ontwikkeling, realisatie en beheer 

van bossen meegenomen, zoals het afsluiten van onverharde wegen voor verkeer, en de 

aanleg en het onderhoud van fietspaden. Enkele concrete voorbeelden van de 40 projecten 

uit het programma zijn  een fietsroute door het Oorlogsmuseum, de ontwikkeling van een 

belevingsroute Romeinse weg en het verbeteren van het fiets- en wandelnetwerk in de 

Maasheggen. 

  

Wethouder Peter Stevens: “Het verbinden van al deze projecten die direct of indirect een 

bijdrage leveren aan toerisme en recreatie,  levert meer efficiëntie en slagkracht op. 

Toerisme en recreatie zijn voor ons belangrijke sectoren, waarvoor we als gemeente en als 

Land van Cuijk flink aan de weg timmeren”.  

  

Op de website van de gemeente Boxmeer is het volledige uitvoeringsprogramma met alle 

 projecten te lezen of te downloaden.  

Tijdens de vergadering van 7 april neemt de gemeenteraad een besluit over het 

uitvoeringsprogramma. 
 

 

 

LVCNET en haar providers  

vr 08-04-2016  

  
 

 

LVCNET en haar providers 

 

LVCNET is een coöperatie zonder winstoogmerk met als missie het 

realiseren van een toekomstbestendig glasvezelnetwerk voor alle 

inwoners en bedrijven in het Land van Cuijk. LVCNET zorgt dat het 

glasvezelnetwerk wordt aangelegd; een open netwerk waarop elke 

provider diensten mag leveren en gaat voor een glasvezelaansluiting in 

de meterkast van elk huis. Met de komst van glasvezel is het monopolie 

van de huidige aanbieders voorbij. Je schrijft je in voor glasvezel door 

een abonnement af te sluiten bij één van de providers. Een provider is 

een bedrijf dat glasvezel voorziet van een 

internet-, telefoon- of televisiesignaal. Via een abonnement kun je van 

deze diensten gebruik maken. 

 

http://www.lvcnet.nl/aansluitgebied
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U vraagt zich wellicht af waarom alleen onbekende providers mee doen aan LVCNET. De twee 

grootste providers van Nederland, KPN en Ziggo, zetten in het Land van Cuijk alleen in op 

internet via coaxkabel of ADSL of VDSL of leggen glasvezel naar de wijkcentrales. Ze zijn niet 

geïnteresseerd, omdat voor hen glasvezel commercieel niet aantrekkelijk genoeg is. Nu kunt 

u kiezen tussen de providers TRINED, Netrebel, Plinq en LVCNET. TriNed en Plinq zijn de 

meest ervaren providers op glasvezel van Nederland 

 

Extra service, dicht bij huis 

 

De prijs die je per maand voor je pakket betaalt, is voor veel mensen een belangrijke factor. 

Bij glasvezel geldt ook dat hoe groter je pakket is (hogere snelheid, onbeperkt bellen etc.) 

hoe hoger het maandbedrag is. Vaak is het wel zo dat wanneer je kiest voor een 3-in-1 

pakket waarbij je naast internet ook telefonie en televisie via glasvezel neemt, je voordeliger 

uit bent. Daarnaast is het prettig om alle zaken bij één provider geregeld te hebben. Je kunt 

een keuze maken uit meerdere providers. Het contract dat je afsluit duurt maximaal 1 jaar 

en is daarna per maand opzegbaar. 

 

LVCNET ervaart dat het voor een aantal mensen moeilijk is om te kiezen welke provider het 

best bij hen past. Als je niet goed weet welk glasvezelpakket voor jou het meest geschikt is, 

kun je ook LVCNET als provider te kiezen. LVCNET levert namelijk als provider een 

instappakket zodat je nu kunt kiezen voor een eenvoudig internetpakket. Een combipakket 

voor internet, telefoon en televisie. Daarvoor krijg je een e-mailadres met @lvcnet.nl. Later 

kun je altijd extra opties toevoegen. LVCNET levert meer service omdat zij werkt met lokale 

bedrijven en vrijwilligers uit uw dorp die u kunnen helpen bij problemen. Zo heeft u altijd 

iemand in de buurt voor ondersteuning. Een monteur komt de aansluiting kosteloos in orde 

maken en LVCNET zorgt dat u zorgeloos kunt overstappen. 

 

Ook bij de andere providers kun je kiezen voor een mailadres @lvcnet.nl. Overstappen naar 

een andere provider op LVCNET kan altijd gemakkelijker met behoud van dit nieuwe 

mailadres. Lokale omroepen zijn via alle providers te ontvangen. 

 

Het abonnement gaat pas in als het glasvezelnetwerk is aangelegd en de diensten actief zijn. 

Dan ga je ook pas betalen. 

 

De klantenservice van LVCNET is bereikbaar op 0485-745800 en is dagelijks geopend van 9 – 

11 uur en van 18 – 20 uur en bereikbaar per e-mail: klantenservice@lvcnet.nl. Als provider is 

LVCNET tijdens en na de aanleg van glasvezel continue bereikbaar. 

Voor meer informatie kijk op www.lvcnet.nl. 

 

 

Notulen Dorpsraad vergadering 11 april j.l.  

do 14-04-2016  

 

Dorpsraadvergadering 11 April 2016 

  

  

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Notulen 

De notulen van 7 maart 2016 worden goedgekeurd. 

  

Werkgroepen aan het woord 

Mfa 

Maarten legt uit dat de werkgroep een goed gevoel heeft bij de voortgang van het MFA De 

brief aan de gemeente met de extra aanvraag is verstuurd. Nu is het nog even afwachten of 

het college en daarna de raad hiermee akkoord is. Daarvoor moet er door Vortum-Mullem 

ook nog al wat gedaan  worden, daardoor gaat de werkgroep er nu ook anders uit zien. Er 

komt een stuurgroep die bestaat uit een 3 tal werkgroepen, nl. Lokaal, Financieel en 

Gebouw. Daarvoor zijn al mensen gevraagd, maar er kunnen er nog een paar bij. 

mailto:klantenservice@lvcnet.nl
http://www.lvcnet.nl/
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Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Maarten Ebben. 

Welkom 

De werkgroep welkom is deze maand twee keer op pad geweest. Ze zijn naar Romy Broeren 

en Daan Smits geweest in de Akkervoortweg en naar de familie Schouten in de st 

Corneliusstraat. Allebei hebben zij een welkomstboekje en pakket ontvangen. 

 

Goede doelen 

De goede doelen actie is dit jaar wederom goed verlopen. Er is iets minder geld opgehaald 

dan vorig jaar, maar de werkgroep is zeer tevreden met de opbrengst van 2309.79 euro. 

Iedereen wordt bedankt voor de bijdrage. 

 

LVC NET 

Geert van Raaij verteld zeer tevreden te zijn over de opkomst van de 1e inschrijfavond, ze 

hadden het niet zo druk verwacht. Er komen nog 3 inschrijfavonden, waarvan de datums te 

vinden zijn op vortum-mullem.info. Er kan ook online ingeschreven worden, maar ook daar 

moet je niet vergeten de vereniging die je wil sponsoren aan te vinken. 

Zorg en Welzijn. 

Er is contact opgenomen met de school om te kijken of daar eventueel ruimte is voor het 

organiseren van de huiskamer bijeenkomsten. Men wacht nog op de reactie van het 

schoolbestuur 

 

Kermis 

De kermis zal dit jaar allemaal te doen zijn in het Gemeenschapshuus. Op Vrijdag is er weer 

de pubquiz, op zaterdag speelt er een band, en op zondag is het weer pletjes drejen. Op 

maandag is het kermis terrein nog open, maar er wordt niets meer georganiseerd. 

 

MEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 

20 april is er een informatie avond om 19.30 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis over de 

toekomstvisie woningbouw. Iemand van de werkgroep wonen zal daarbij aanwezig zijn. 

Dit jaar is er voor het eerst een raadcarrousel, dit houdt in dat er op verschillende 

vergaderingen van de dorpsraad iemand van de gemeente raad aanwezig zal zijn. In Vortum-

Mullem zal dat zijn op 2 mei en 4 Juli. Aangezien de vergadering van 2 mei verzet wordt naar 

9 mei zal dit nog overlegd worden met de gemeente. 

Ilse lamers-fleuren heeft aan gegeven niet verder te gaan met de BPR, ze heeft het op dit 

moment te druk. Gegadigden kunnen zich melden bij het bestuur. 

  

Eric lamers heeft gevraagd of de informatie over het broodfonds wat men wil gaan oprichten 

in Groeningen/vierlingksbeek kan worden doorgestuurd naar de ondernemers in Vortum-

Mullem. 

Rondvraag 

Peter van Bree vraagt of de werkgroepen voortaan willen proberen de informatie die zij 

hebben eerder naar hem toe te sturen, zodat hij het kan vermelden in de agenda 

  

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 9 mei 

om 20.30 uur bij het Gemeenschapshuus. 

 

 

 

 

 

 

 

Avance dames 2 KAMPIOEN!  

za 16-04-2016  

 

Afgelopen zaterdag heeft dames 2, in de voorlaatste speelronde, het kampioenschap binnen 

gehaald. Zij wonnen uit met 3-1 van Livoc en legde daarmee de druk bij de nummer 2 Argos. 

Argos verloor echter de wedstrijd tegen Set Up waarmee dames 2 kampioen geworden is. 

De laatste wedstrijd staat komende zaterdag om 17.00 op het programma. In de warandahal 



10 

 

is het team van kampioenen dan nog een keer in actie te zien en aansluitend kunnen 

natuurlijk de feliciaties worden overgebracht. Als klap op de vuurpijll natuurlijk de 

feestavond. 

 

 

 

Rayonreis Amsterdam - Volendam  

wo 20-04-2016  

 

Vertrek ca. 7,45 uur, onderweg koffie met gebak. 

Om 11.00 rondleiding bij Gassan Diamonds te Amsterdam. Na afloop van de rondleiding een 

gratis drankje in hun koffieshop. 

ca. 12.30 vertrek naar Volendam voor een gezamenlijke lunch, waarna u vrije tijd heeft om 

Volendam te bekijken. 

Om 16.30 gaan we weer terug, onderweg dineren te samen. en rond 21.00 verwachten we 

weer terug te zijn. 

Prijs € 57.50 (onder voorbehoud) 

 

Graag s.z.m. aanmelden  

 

 

 

 

Koningsdag 2016  

vr 22-04-2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Dorpsbewoners, 

 

Hierbij nog verdere informatie voor Koningsdag. 

 

Skelter/beddenrace: 

 

Reglement Beddenrace 2016: 

 

01. Startvolgorde wordt door loting bepaald 

 

02. Bedden en Skelters dienen een kwartier voor aanvang ter keuring aangeboden te worden 

bij de vakjury  

 

04. Het bed/skelter dient stevig te zijn met minimaal 3 wielen die de grond raken 

 

05. Afmetingen voor het bed maximaal: 2,5m hoog; 2,5m lang; 1,5m breed 

 

06. Verboden te steppen 

 

07. Deelname vanaf groep 3   
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08. Duwer blijft duwer van de ligger en ligger blijft ligger van de duwer 

 

09. In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury 

 

10. Helm is verplicht voor de ligger! Deze is aanwezig maar laat jezelf niet tegenhouden om 

er ook eentje mee te nemen. 

 

Naast de bedden/skelterrace kijken we ook wie het leukst verkleed is en wie de mooist 

versierde skelter of bed heeft. Hiertegenover staat een leuke prijs die je kunt winnen! 

 

Het oranje comité heeft zelf ook twee bedden klaar staan, dus voor diegene die geen bed 

hebben niet getreurd je kunt gewoon meedoen.  

 

Opgeven voor de bedden/skelterrace kan tot en met 25 april   

 

Fietstocht: 

Frans Broeder heeft dit jaar wederom een mooie fietstocht uitgezet met als pauze plek de 

Heksenboom in Sint Anthonis. Ook dit jaar hebben we voor de ouderen onder ons een leuke 

wandeling bedacht die door Toon Gerrits is uitgezet, de aanvang hiervan is het zelfde als die 

van de fietstocht 15u.   

 

Algemene informatie: 

Naast de bedden/skelterrace hebben we voor de kleine kinderen een zandbak staan waarin 

gespeeld kan worden, er is gezorgd voor de jeu de boules baan en de kinderen kunnen in alle 

kleuren geschminkt worden. Dit alles zal tot 12u duren. 

 

Mochten we door de weersomstandigheden de bedden/skelterace niet door kunnen laten 

gaan, dan zullen we uitwijken naar de gymzaal van school voor andere leuke activiteiten. 

Neem daarom wel alvast je gymschoenen met witte zolen mee, just in case J. Dit zelfde geld 

voor de fietstocht, mocht dit onverhoopt niet doorgaan dan is er als plan B een leuke Bingo! 

 

Namens het oranje comité bedankt en tot 27ste 

 

 



12 

 

Alpe D'Huzes di 26-04-2016 

Kom jij ook naar onze 
bierproeverij op 7 mei in het Parkhotel te Horst? 
 
Wij organiseren deze bierproeverij omdat we meedoen aan de Alpe d'HuZes! Tijdens deze gezellige avond krijg 
je 4 verschillende speciale bieren en verscheidene hapjes geserveerd. Naderhand kan er natuurlijk ook nog op 
eigen kosten verder gedronken worden, maar ook hiervan zal een deel voor het goede doel zijn! 
 
Voor de wijnliefhebbers of de bob'ers onder ons is er ook een alternatief arrangement te volgen met wijn of 
frisdrank. 
 
Prijs: 16,50,- 
 
Aanmelden kan via https://www.ticketkantoor.nl/shop/bierproeverij 
 
 
De totale opbrengst van deze avond gaat naar het goede doel!! 
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.peeters-vortum.nl/
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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: 

 

 

 
21 mei    Drumnight 
22 mei  16.00u met 65 plus aan tafel 
26 mei    kbo dagtocht 
27 mei  16.00u Met 65plus aan tafel 
10 juni   14.00u  kbo kienen 

26 juni   16.00u  met 65 plus aan tafel 

24 juli   16.00u  met 65 plus aan tafel 

25 juli     Daags na de tour 

6 september    kbo: Broemdag 

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 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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, -- 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

