
1 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

                            
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Inhoud Dorpsblad: 
 

 
Vieringen .................................................................................     2 
KBO nieuws  ...........................................................................     3 

Verslag Kenia  .........................................................................     6 
Wonen Vierlingsbeek  ..............................................................   10 
Vortum-Mullem.info  ...............................................................   11 

Agenda  ...................................................................................   27 
 

 

November 2016 

www.Vortum-Mullem.info 
De website door en voor Vortum-Mullem 

 

Nieuw E-mail adres dorpsblad: redactie@vortum-mullem.info 

Kopij inleveren vóór  de  22 e van de maand. 

 
 

Jaargang…..  34 

Nummer ….. 11 



2 

 

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  
 

  

 
 
Vieringen in Oktober: 

30 oktober   15.00uur Allerzielen/Allerheiligen 
 
Vieringen in November: 

6 november   10.30uur Jubileummis cv De Plekkers 
 

Vieringen in December: 
24 december  20.00uur Nachtmis 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oproep: 
 

Wij zijn op zoek naar kinderen die graag mee willen spelen en zingen met het 
kerstspel tijdens de kerstviering op tweede kerstdag, maandag 26 december om 
10.30 uur in de kerk van Vortum-Mullem. 

 
Dus heb je zin om mee te doen geef je dan op voor vrijdag 4 november. 
En speel je al mee met het opleidingsorkest tijdens deze viering, ook dan is het 

geen probleem om mee te kunnen doen aan het kerstspel.  
We hopen op genoeg deelnemers zodat er een mooie gezinsviering kan plaats 

vinden.  
 
Bel zelf even of je ouders en meldt je aan, telefoonnr: 0478-631766  

of stuur een app naar 0683077711   
 
Groetjes,  Maria van Duren en Trudy Jacobs van de werkgroep gezinsviering.   
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K. B. O.      Vortum-Mullem                                  

                    St. Hubertusstraat     9                              

                            Telefoon :  0485-575818                                                                                                  
                                                                                                            

 

 

 

Na de mooie nazomer is het nu de beurt aan de herfst de bladeren vormen een 

prachtig kleurenpalet , maar de gure wind en de regen zorgen er voor dat we ons 

vertier binnenshuis bij de kachel zoeken . De KBO kan hier uitkomst bieden 

bewegen op maandag , kaarten en joga op de woensdag zijn enkele opties op 

dinsdag word er buiten bij droog weer jeu de boules gespeeld . 

 

Kienen  Vrijdag 18 november  om 14.00 uur laat Jo de ballen weer rollen en 

kunnen er mooie prijzen gewonnen worden . 

 

Donderdag  3  november word de huiskamer officieel geopend om 9.30 uur we 

nodigen jullie uit om hierbij aanwezig te zijn .Het is zeker de moeite waard eens 

binnen te lopen en onder het genot van een kopje koffie gezellig met anderen te 

keuvelen of een spelletje te doen ieder donderdag aanvang 9.30 uur ingang 

Akkervoortstraat. 

 

Donderdag 3 november is er in Maashees een filmmiddag aanvang 14.00 uur . 

Vertoond word de Nederlandse film uit 1958  Fanfare van Bert Haanstra . 

Er word 5 euro gevraagd dit is incl. 2 consumpties . 

 

Kerst- Adventsviering vieren we dit jaar al op 9 december dit om dat we 

afhankelijk zijn van anderen , het programma en uitnodiging krijgen de leden eind 

van de maand in  de bus . 

 

Verder willen we alle mensen bedanken die ons bij de Rabobank clubkasactie  

hebben gesteund door hun stem aan de KBO  te geven  BEDANKT . 

 

 

Met 65 PLUS aan tafel vrijdag 25 november is het weer zover we laten ons 

verwennen door de dames die ons weer een lekker eten voorzetten aanvang 4 uur . 
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Verslag van mijn verblijf in Kenia 22 oktober 2016. 

Opnieuw heeft mijn verblijf in Kenia me/ons weer veel gebracht. 
Op 24 september werd ik in Rodi verwelkomt met de woorden: “You are home”. 
Het weerzien met de kinderen was heel  warm evenals de kennismaking met 

onze moederfiguur Elisabeth. In de loop van de eerste week zag ik weer veel 
mensen terug die ik andere jaren ook heb ontmoet. De mensen zijn erg 

enthousiast om me weer te zien. Een aantal kent me inmiddels van andere 
jaren. Wat een warm 
welkom iedere keer.  

Vanaf de eerste dag 
ben ik weer druk 
geweest met allerlei 

zaken. 
Het belangrijkste was 

dat ik al vrij snel 
merkte dat onze 
kinderen het heel 

goed doen. Ze zijn in 
goede doen en i.h.a. 

doen ze het goed op 
school. Heel fijn om 
te zien. Wel worden 

de kinderen groot. We krijgen steeds meer pubers wat weer andere zorgen met 
zich meebrengt! 
Dilemma’s 

Om een voorbeeld te geven: we hebben veel zorgen gehad om 2 meisjes van 14 
en 16 jaar die even “zoek” waren en uiteindelijk terug gevonden werden door 

onze moeder Elisabeth en 1 van de docenten. Twee weken zijn ze op zoek 
geweest naar deze meisjes en hebben ze, ze terug gevonden in een niet al te 
goede omgeving. Het ene meisje woonde eigenlijk nog niet in ons weeshuis maar 

ze heeft ons gesmeekt om daar ook te mogen komen wonen. 
Het meisje had al een verleden waardoor het niet gemakkelijk was om te 

beslissen of we haar konden accepteren. Het mag namelijk niet zo zijn dat 
kinderen elkaar op een negatieve manier gaan beïnvloeden. Gedurende de 3 
weken dat ik daar was hebben we stevige gesprekken gevoerd met dit meisje en 

uitgelegd waarom we twijfelden. We zijn ook op huisbezoek geweest naar de 
“gardian” van het meisje. In dit geval een oma van 88 jaar. Wat een emotionele 
ervaring. Na alles in overweging genomen te hebben en overlegd te hebben met 

het “thuisfront” hebben we toch besloten dat we het meisje op gaan nemen in 
ons weeshuis om haar een kans te geven iets van haar leven te maken. Ze weet 

dat ze een kans krijgt die velen zouden wensen en dat ze zich geen misstappen 
meer kan veroorloven. Dus 1 kans! Hopelijk blijft ze die met 2 handen 
aangrijpen. 

Ook voor het andere meisje geldt de afspraak dat ze nog een nieuwe kans krijgt 
maar dat opnieuw de fout ingaan betekent dat ze niet in het weeshuis kan 
blijven. Hopelijk hebben de coachings- gesprekken geholpen en kan moeder 

Elisabeth de meiden blijven motiveren. 
 

Het weeshuis. 
In onze beleving nog helemaal nieuw en het moet gezegd zijn: het huis zag er 
keurig uit van binnen. Kinderen maken ’s morgens zelf de kamers schoon en 

zorgen dat alles opgeruimd is. Dit dankzij goede coaching van moeder Elisabeth. 
Wel was er al weer van alles stuk waardoor we meteen al reparaties uit moesten 
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laten voeren waaronder de bedden. Kwaliteit is daar toch beduidend slechter 

dan hier. Ook waren een aantal klamboes kapot en aan vervanging toe. Ook 
moesten er veel bijgemaakt worden omdat de grotere jongens en de grotere 
meisjes inmiddels in aparte kamers slapen  dus ook weer extra kosten. Gelukkig 

hadden we snel een sponsor gevonden die een grote bijdrage wilde doen in de 
kosten. Gelukkig maar want het regenseizoen is aangebroken waardoor ook 

meer kans op malaria. 
 
Onderwijs. 

Wat betreft het onderwijs zijn er positieve veranderingen maar ook zaken waar 
we al een paar jaar tegen aan lopen. Positief is dat we inmiddels 8 gemotiveerde 
docenten in dienst hebben. De kwaliteit van het onderwijs is goed wat blijkt uit 

de examens die kinderen hebben gedaan. Het aantal leerlingen is gegroeid van 
ca. 60 leerlingen naar 101. Een groei dus maar het aantal moet nog hoger 

worden. 
Een nadeel is dat ouders hun verplichtingen t.a.v. schoolgeld niet altijd 
nakomen. Tijdens ons verblijf gaan we op onderzoek uit en proberen we er 

achter te komen waar de knelpunten zitten. We doen dit door in gesprek te gaan 
met mensen uit de omgeving, door bijeenkomsten voor ouders en gardians te 

plannen en door in gesprek te gaan met onze eigen docenten maar ook docenten 
van andere scholen. 
Gaandeweg komen we er achter dat er meerdere dingen spelen wat o.a. te 

maken heeft met het management van de school, de rol van docenten en het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders/gardians. 
De bijeenkomsten resulteren in het in het leven van roepen van een board of 

management (soort van ondernemingsraad) waardoor de betrokkenheid van 
ouders groter wordt. Ook komt er een duidelijkere takenverdeling voor docenten 

met ieder een eigen aandachtsgebied en een nieuw en strakker systeem voor het 
innen van schoolgeld. Dit laatste is opnieuw een poging om de school geleidelijk 
onafhankelijker te maken en ze in elk geval in staat zijn om zelf de salarissen te 

betalen van de docenten.  
De docenten zijn inmiddels aan de slag gegaan met de eerste laptops. Dankzij 

sponsoring zijn alle docenten inmiddels ook voorzien van een mooi bureau met 
een bijpassende stoel zodat ze rustig en comfortabel kunnen werken en hun 
boeken veilig kunnen bewaren achter slot en grendel. Werkt toch anders dan 

zittend of staand onder een boom buiten. 
Waterput  
Een enorme vooruitgang is de waterput die dit jaar eindelijk afgemaakt is. Dit is 

niet zonder slag of stoot gegaan. De rotsachtige grond die het graven van de put 
bijna onmogelijk maakte, een pomp die uiteindelijk defect bleek en waardoor 

meer transportkosten en de gewijzigde begroting hebben ervoor gezorgd dat de 
kosten hoger uitgevallen zijn. Maar het is een grote aanwinst voor het weeshuis 
en de school. De kinderen hebben nu voortdurend drinkwater, de kok heeft 

water om te koken, de kinderen kunnen hun handen wassen na toiletbezoek en 
hoeven niet meer steeds naar de overkant van de straat (gevaarlijke doorgaande 
weg) om water te halen. Bovendien is er nu altijd water om het gewas in de 

groentetuin te kunnen voorzien van water.  
Als alle grote watertanks goed gevuld zijn is het de bedoeling dat er ook water 

tegen een schappelijke prijs verkocht gaat worden. Een bron van inkomsten 
dus.  
 

Groentetuin. 
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En niet alles gaat altijd meteen goed. De groentetuin lag er weer verpieterd bij. 

Dit heeft vooral te maken met het feit dat er vaak geen water was waardoor alles 
verdroogde. 
Eerlijkheid gebied echter ook te zeggen dat we hier zelf ook niet duidelijk in zijn 

geweest naar de mensen daar wat betreft de verantwoordelijkheid voor de tuin. 
In de loop van de 3 jaar hebben wij als stichtingsbestuur ook veel geleerd en is 

dit jaar de groentetuin opnieuw onder de aandacht gebracht. We hebben aan 
mensen gevraagd 
wie hierin 

behulpzaam zou 
willen zijn. 
Enkele ouders 

hebben 
aangegeven om 

die taak op zich 
te willen nemen. 
In ruil hiervoor 

hoeven ze minder 
schoolgeld te 

betalen. De 
voorzitter van 
BOM (board of 

management) 
houdt een oogje in het zeil samen met de principal van het voortgezet onderwijs. 
Dit is ook weer een manier om uiteindelijk inkomsten te werven voor de school 

maar ook extra voeding voor de kinderen. Want ook hier geldt dat kinderen in de 
pubertijd meer voeding nodig hebben dan wanneer ze klein zijn.  

 
Voortgezet onderwijs. 
Eind vorig jaar is de bouw van de eerste klaslokalen voltooid. Januari jl. is 

gestart met de eerste groep. De kwaliteit van het onderwijs is goed met 3 
universitair afgestudeerde docenten. Zoals al eerder vermeld is het aantal 

studenten van buitenaf nog te klein.  Wat betreft het voortgezet onderwijs heeft 
dit vooral te maken met het feit dat onze school nog niet af is. Het ontbreken 
van o.a. en scheikundelokaal en een bibliotheek zorgt ervoor dat ouders kiezen 

voor een andere school.  
Zaak om dus zo snel mogelijk te zoeken naar mogelijkheden (sponsors) om de 
school verder af te bouwen. Dit gaat met hoge kosten gepaard.  

Ook is besproken met ouders, gardians, docenten, board of management en 
mensen uit de omgeving dat het belangrijk is dat ze reclame maken voor onze 

school.   
 
Community participation 

Dit is een belangrijk begrip geworden binnen onze stichting. 
Het betrekken van de eigen bevolking in het beleid en uitvoering hiervan. Wij 
komen niet alleen geld brengen en zeggen hoe de mensen het moeten doen. Wij 

willen tussen de mensen staan en samenwerken met hen waarbij de 
verantwoordelijkheid bij de bevolking moet komen liggen uiteindelijk. Doordat 

we meer met lokale bevolking in gesprek zijn gegaan hebben we zelf ook weer 
meer kennis opgedaan maar zijn mensen ook anders tegen Furaha Orphans and 
Furaha Academy aan gaan kijken. Hopelijk gaat deze betrokkenheid langzaam 

zijn vruchten afwerpen. 
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Zal zeker tijd nodig hebben want we hebben geleerd dat de veranderingen 

langzaam gaan. 
 
Emotie: 

Dit stukje is moeilijk te beschrijven maar kan ik niet weglaten. Het is 
onvoorstelbaar wat mijn verblijf in Kenia steeds met me doet. Zoveel momenten 

van ontroering door allerlei dingen die gebeuren. 
Huisbezoekjes bij oude mensen waarbij mensen gaan bidden terwijl ze je 
handen vasthouden. Dit doen ze uit 

dankbaarheid. 
Het respect wat mensen tonen als je hun kerk 
bezoekt en probeert te participeren in hun zang 

en gebed. 
De emotie bij de oma (eerst biddend en daarna 

huilend) van het meisje wat zoek was. 
De avondjes met de kinderen waarbij mijn 
telefoontje op tafel stond. Dankzij mijn JBL-box 

en Bluetooth kon ik een muziekje met filmpje 
laten horen. Met 32 kinderen om je heen waarbij 

de een nog dichter bij je komt zitten dan de ander 
is en onbeschrijflijk gevoel. 
Maar ook ontroering bij het weer zien van de 

armoe waar mensen nog in leven. 
De blijheid van kinderen als ze een potlood, een 
gum of een rolletje toiletpapier krijgen. Nog maar niet spreken over de nieuwe 

onderbroek en een drinkbeker. Voor ons zo gewoon maar voor hun zo bijzonder.  
En zo kan ik nog even doorgaan.  

Dat ik met een rijk gevoel terug ben gekomen mag duidelijk zijn. Maar ook weer 
met een boodschap. Ons werk is daar nog lang niet klaar. 
 

Sponsoring 
Er is dus weer heel veel 

gebeurd. Dit alles zou niet 
mogelijk zijn zonder de 
financiële hulp van heel veel 

mensen. Daar staat of valt 
ons project mee. De mensen 
maar met name onze 

kinderen in het weeshuis 
worden zich hier steeds meer 

van bewust en zijn dan ook 
heel erg dankbaar. 
Ontroerend hoe de oudste 

kinderen op de avond voor 
ons vertrek hun waardering 
voor ons maar ook voor de 

sponsors uitspreken.  
Dat er nog veel moet 

gebeuren de komende jaren 
mag ook duidelijk zijn uit 
mijn verslag. Ik vind het 

soms vervelend om steeds 
weer financiële hulp te 
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moeten vragen maar weet tegelijkertijd dat dit moet om ons project voort te 

kunnen zetten. 
Daarom mensen: 
Heel erg bedankt voor alle steun in wat voor opzicht dan ook. En hopelijk blijven 

jullie ons steunen zodat we onze doelen kunnen realiseren de komende jaren. 
Alles is ervoor bedoeld om de kinderen daar een veilig bestaan en een goede 

toekomst te bieden. 
En wederom: TOGETHER WE CAN !!!!! 
 

Groet Wilhelmien Roelofs 

 

 

 
 
 
 

Oplevering nieuwbouw Wonen Vierlingsbeek en afscheid Gerard Willems 
 
 

 
Op dinsdag 29 november 2016 worden de tien levensloopbestendige woningen 

aan de Merletgaarde in Vierlingsbeek opgeleverd. Verouderde seniorenwoningen 
hebben plaatsgemaakt voor deze moderne, levensloopbestendige en zeer 
energiezuinige woningen. Zeven van de tien woningen zijn inmiddels verhuurd 

en de laatste drie hoekwoningen worden naar verwachting begin november 
toegewezen. 
De sleuteloverdracht van een woning is voor de nieuwe bewoners altijd een 

bijzonder moment. De oplevering van de Merletgaarde krijgt nog een extra 
feestelijk tintje; het is namelijk de laatste werkdag van technisch opzichter 

Gerard Willems. Na 24 jaar volle inzet voor Wonen Vierlingsbeek gaat hij 
genieten van zijn vroegpensioen. Voor veel inwoners van Groeningen, Holthees, 
Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem is Gerard een bekend 

gezicht. 
Wonen Vierlingsbeek stelt huurders graag in de gelegenheid persoonlijk afscheid 

te nemen van Gerard. Hiervoor zal bij de oplevering van de woningen en de 
officiële sleuteluitreiking aan de nieuwe huurders gelegenheid zijn. U bent 
welkom op dinsdag 29 november 2016 vanaf 15.30 uur, bij de 

nieuwbouwwoningen aan de Merletgaarde in Vierlingsbeek. Uw aanwezigheid 
als huurder wordt door Gerard gewaardeerd. Wilt u zich, vanwege de organisatie 
van dit moment, wel even aanmelden vóór dinsdag 22 november? Dit kan bij 

Neeltje Timmermans, Wonen Vierlingsbeek, bij voorkeur via  
e-mail: www.wonenvierlingsbeek.nl 

 

 

 

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

 

PERSBERICHT  

za 01-10-2016  

  

 

Zoals bij velen van jullie al bekend zal C.V. de Plekkers hun 55-jarig jubileum uitgebreid gaan 

vieren in het weekend van 4 tot en met 6 november, met het volgende programma: 

 

Vrijdag 4 november: 

Gala-voorstelling met het beste uit alle pronkzittingen in het Plekkersriek door de jaren heen. 

Aanvang: 20.00 uur 

Entree: €5,50 

 

Zaterdag 5 november:  

Ochtend: Activiteit voor de jeugd 

Aanvang: 9.30 uur 

Middag: Dorpszeskamp 

Aanvang: 13.00 uur 

Avond: Receptie voor onze gemeentelijke zusterverenigingen met aansluitend    een optreden van 

ANDERKOVVER. 

Aanvang: 19.00 uur 

Entree: gratis 

 

Zondag 6  november: 

Heilige mis  

Aanvang: 10.30u, 

Aansluitend dorpsbrunch en dorpsreceptie. 

Kaarten voor de brunch: € 10,00 (€5,00 voor kinderen tot 10 jaar). 

Tijdens de dorpsreceptie zullen de oud-prinsen van het Plekkersriek gehuldigd worden. 

Vanaf 15.00 uur zullen buiten-gemeentelijke zusterverenigingen de jubilerende Plekkers komen 

feliciteren. 

 

Natuurlijk wilt U één en ander niet missen, en daarom komen wij aanstaande zaterdag  8 

oktober onder aanvoering van Jubileumprins Peter III en Prinses Suus begeleid door VGTumult bij 

U langs, om U als inwoner van het Plekkersriek de eerste kans te geven kaarten voor dit spektakel 

te bemachtigen. U kunt ons verwachten tussen 14.00uur en 17.00uur.  

 

Natuurlijk zijn er tijdens deze voorverkoop een aantal prachtige aanbiedingen voor U 

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

 

Kaartje gala-avond: € 5,50 

Kaartje dorpsbrunch: € 10,00 

Plekkers jubileumsjaal: € 11,00 

Kaartje gala-avond + kaartje dorpsbrunch: € 14,00 

Jubileumsjaal + kaartje gala-avond: € 15,00 

Jubileumsjaal + kaartje gala-avond + kaartje dorpsbrunch: € 24,50 

Jubileumsjaal + kaartje gala-avond + kaartje dorpsbrunch + Plekkersvlag: € 55,00 

 

Kortom, prachtige aanbiedingen en voor elk wat wils, dus zorg dat U zaterdag 8 oktober in de 

namiddag thuis bent. 

 

TOT DAN!  

Bestuur C.V. de Plekkers.   

 

 

Notulen dorpsraadvergadering 3 oktober 2016  

ma 03-10-2016  

Dorpsraadvergadering 3 oktober 2016 

  

 Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij heet Mariëlle van Wijnen en 

Wilbur van den Hoven welkom die namens de SP onze vergadering bijwonen. 

   

Notulen 

De notulen van 6 september 2016 worden goedgekeurd. 

  

Werkgroepen aan het woord 

  

MFA 

Peter doet namens Maarten Ebben een update. De aanvraag voor uitbreiding van het krediet t.b.v. 

het MFA is behandeld door B&W. Het zal respectievelijk in de commissievergadering van 13 oktober 

en de raadsvergadering van 20 oktober behandeld worden 

  

Wonen 

De werkgroep Wonen wil nogmaals kijken samen met een bouwbedrijf of er goedkope woningbouw 

(ca. € 150.000,--) mogelijk is in Vortum-Mullem 

  

Zorg en Welzijn 

Linda van Raaij meldt dat ‘de huiskamer’ aanstaande donderdag 6 oktober gaat starten. Op 3 

november om 9.30 uur vindt de officiële opening plaats 

  

 Mededelingen en ingekomen stukken 

Frans Broeder is namens de dorpsraad bij een bijeenkomst geweest van alle dorps- en wijkraden. 

Het is duidelijk dat de problemen in Vortum-Mullem niet te vergelijken zijn met andere (grotere) 

dorpen. Met name de verantwoordelijkheid van het verlenen van zorg wordt steeds meer vanuit de 

overheid richting dorps- en wijkraad geschoven. In Vortum-Mullem lopen we hier met de 

werkgroep Zorg en Welzijn al redelijk mee voorop. Als er geïnteresseerden zijn kunnen die zich 

melden bij Frans om 18 oktober samen een bijeenkomst bij te wonen 

  

De gemeente wil per 1 oktober bladmanden plaatsen in Vortum-Mullem als het beheer van de 

bladmanden door inwoners van het dorp verzorgd gaat worden. Tot nu toe heeft zich nog niemand 

hiervoor gemeld. Er is ook een behoorlijke discussie geweest of dit een taak van de dorpsraad/het 

dorp is. 

  

Het voorontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan voor de kom van Vortum-Mullem ligt ter visie 

bij de gemeente. Het is ook in te zien via www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen. 

Peter van Bree en Antoine Aachten gaan nog hulp vragen bij Heidemij en de Vereniging van Kleine 

Kernen om het plan mee te beoordelen en eventueel een zienswijze in te dienen 

  

Op de website is een sociale kaart gezet. Hierop zijn de telefoonnummers te vinden van de 

verschillende zorgverleners 
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De kermis is goed verlopen. De evaluatie door de werkgroep moet nog plaats gaan vinden 

  

Peter van Bree doet nogmaals een oproep of er een vrijwilliger is om vanuit Vortum-Mullem deel te 

nemen aan ‘de werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen’ 

  

De commissie Welkom heeft nieuwe tassen laten maken voor het welkomstpakket voor nieuwe 

inwoners 

   

Rondvraag 

Henk Broeren heeft enkele vragen aan de afgevaardigden van de SP. Een vraag is wat er gebeurd 

is met de gelden die in 2014 vanuit de WMO zijn overgebleven. Het antwoord is dat dit geld 

overgeheveld is naar volgend jaar. Een andere discussie is of er mogelijkheden zijn met subsidie 

voor ouderenactiviteiten. De afvaardigden nemen dit mee. Een andere discussie gaat over de 

parkeermogelijkheden voor gehandicapten bij het Gemeentehuis in Boxmeer. 

  

 Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is op 1 november om 20.30 

uur. 

 

 

Terug in de tijd, deel III  

di 04-10-2016  

En weer een kleine selectie uit het archief... 
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Boekenkast 2.0  

di 04-10-201 

 

Beste mensen, 

 

Eindelijk is het zover. 

We hebben weer een boekenkast! 

Vandaag hebben we hem weer gevuld en kun je 

weer zoveel boeken lezen als je wilt. 

Je mag ook boeken er in zetten maar alleen als 

er plaats voor is. 

Het is niet de bedoeling dat er boeken voor de 

kast komen staan. 

Het onderste gedeelte wordt nog gevuld met 

kinderboeken. 

 

Wij wensen iedereen weer heel veel lees plezier. 

 

De boekenkast club. 

 

Tiny van Bree, Bertie Peeters, Petra Broeder 
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Bladmanden (Vervolg)  

wo 05-10-2016  

 

Beste dorps- en wijkraden 

 

In tegenstelling tot de mededelingen in de mail van d.d. 7 september 2016 heeft het college 

besloten over te gaan  tot het plaatsen van 120 bladmanden op door de gemeente vast te stellen 

locaties. 

 

Naar aanleiding van de mail van 7 september is door drie dorps- en wijkraden aangegeven waar 

bladmanden gewenst zijn. Bij het bepalen van de locaties is hiermee rekening gehouden. 

 

Het college is van mening dat de toegepaste werkwijze van afgelopen jaren doelmatig en efficiënt 

is. 

Om toch invulling te geven aan de wens van de raad om het plaatsen van bladmanden weer in te 

voeren, wil het college dit doen aan de hand van een pilot. Om niet weer in de valkuil te stappen 

van ‘de burger vraagt en wij draaien’ hebben we een selectie gemaakt van de 280 locaties waar 

gemeentelijke bomen staan die tot overlast kunnen leiden. Uiteindelijk worden 120 manden 

geplaatst. De eerder richting de wijk- en dorpsraden gecommuniceerde werkwijze waarbij de 

manden éénmalig worden uitgegeven en de aanvrager daarna zelf moet zorgdragen voor plaatsing, 

verplaatsing en opslag wordt vooralsnog niet doorgevoerd. Na het bladseizoen zal de werkwijze 

worden geëvalueerd. 

 

Op hoofdlijnen geldt de volgende werkwijze: 

 

-      Gemeente heeft 120 locaties bepaald waar manden worden geplaatst; 

-      Manden worden door gemeente uitgezet en opgehaald; 

-      Bladruimen met inzet van zuigmachine en bladblazers blijft ongewijzigd; 

-      Tussentijdse verzoeken voor extra manden worden geregistreerd en betrokken bij de 

evaluatie. Er worden tussentijds dus geen extra manden geplaatst; 

-      De manden worden gelijktijdig geleegd met het schoonmaken van de verhardingen. Er worden 

dus geen extra legingsrondes geïntroduceerd; 

-      Als het plaatsen van bladmanden de inwoners daadwerkelijk stimuleert om de omgeving c.q. 

straten mee opgeruimd en schoon te houden, zou dit ook in de inzet van de uren waarneembaar 

moeten zijn. Op basis van de evaluatie zal dit inzichtelijk worden gemaakt. 

 

Uiteindelijk zal het college op basis van de evaluatie bepalen of en op welke wijze de pilot met de 

bladmanden zal worden voortgezet.  

 

 

1ste dag Huiskamer van Vortum-Mullem groot succes!  

do 06-10-2016  

Vandaag zijn we in een apart daarvoor ingerichte 'huiskamer' in de 

basisschool van Vortum-Mullem van gestart gegaan met het project 'De 
huiskamer van Vortum-
Mullem'. 

 
En het was érg gezellig zoals 
je aan onderstaande 

impressies kunt zien: 
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We werden blij verrast door een prachtig zelfgemaakt bloemstukje van de peuters, om 

ons succes te wensen. Super leuk! 
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Door de vele bezoekers kwamen we zelfs stoelen tekort, maar het spreekt voor zich dat 
dit wordt opgelost voor de volgende keer. Volgens ons heeft iedereen genoten en hopen  

jullie binnenkort weer te mogen begroeten. 
 
Voor degene die het nog gemist had, 'De Huiskamer van Vortum-Mullem' 

Iedere donderdagochtend tussen 9.30 tot 11.30 uur. 
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Elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten, voor iedereen die behoefte heeft aan 
contact en levendigheid. 
Mensen die zich vervelen, eenzaam zijn of gezelligheid zoeken kunnen vanaf nu 

terecht in de Vortumse huiskamer. 
 
De koffie staat klaar! 

Vanaf 6 oktober iedere donderdagochtend 
tussen 9.30 tot 11.30 uur. 
 

Kom gerust even binnenlopen en een kijkje nemen; er zijn genoeg mogelijkheden 
voor spelmateriaal of bezigheden. 
 

Zijn er vragen, neem contact op met Linda van Raaij: Huiskamer@Vortum-
Mullem.info of 0485-571912 

   

De huiskamer is gevestigd in de 

basisschool. 

Graag via de achteringang aan 

de Akkervoortweg betreden. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Huiskamer@Vortum-Mullem.info
mailto:Huiskamer@Vortum-Mullem.info
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Uitzending Truus van Bree - Omroep Brabant - Negentig+  

vr 07-10-2016  

Negentig+ 

 

De serie 'Negentig+' portretteert zes mensen uit het Land van Cuijk, die de negentig gepasseerd 

zijn. Puttend uit hun rijke ervaringen die zij in bijna 100 jaar hebben opgedaan vertellen zij over 

het leven, hun leven. Met hoogte- en dieptepunten. En over hun kijk op het leven. 

 

Truus van Bree (98) was haar leven lang boerin in Vortum-Mullem. Ze moest in 1945 evacueren en 

trof haar boerderij na de bevrijding in puin aan. Samen met maar man en haar schoonfamilie 

bouwde zij het bedrijf weer op.  

 

 

Nieuwsbrief oktober LVCNET  

vr 07-10-2016  

  
 

 

Het bestuur van LVCNET is volop aan de gang om het glasvezelnetwerk in het 

Land van Cuijk te realiseren. Iedereen weet ondertussen dat de 

vraagbundeling een geweldige score heeft opgeleverd in 30 van de 33 dorpen 

en de aanmeldingen druppelen nog steeds binnen. 

 

Onderdeel van de verplichte activiteiten is de vraag aan de markt of zij in de komende 3 

jaar een concreet plan hebben om een NGA netwerk aan te leggen in het Land van Cuijk. (NGA staat 

voor een netwerk dat minimaal 30 Mbit internetsnelheid biedt.) Deze zogenaamde marktconsultatie is 

verplicht indien we een lening of garantstelling tegen lage rente willen afsluiten voor de ‘witte 

adressen’. (Witte adressen hebben alleen internet via een koperen telefoonkabel.) De uitslag van de 

marktconsultatie is in november bekend. 

 

Het netwerkontwerp krijgt een update omdat er in het afgelopen jaar circa 700 nieuwe adressen zijn 

bijgekomen. En we moeten precies weten welke adressen ´wit´ zijn in verband met de goedkope 

lening. Zodra dat gereed is starten we de gesprekken met de banken op. 

 

Europese aanbesteding 

Ondertussen is de Europese aanbestedingsprocedure opgestart. De procedure moet ervoor zorgen dat 

alle bedrijven in Europa gelijke kansen krijgen om in te schrijven op de aanleg van het netwerk. Als de 

gehele procedure doorlopen is, weten we wie het netwerk gaat aanleggen en tegen welke kosten. Deze 

procedure gaat 6 maanden duren. In mei 2017 kan de definitieve gunning – onder voorbehoud van 

passende financiering – gegeven worden. 

 

Het lijkt zo rustig rond LVCNET, echter het tegendeel is waar. Alleen zijn de huidige activiteiten van het 

bestuur niet zo zichtbaar als bijvoorbeeld tijdens de vraagbundelingscampagne. Toen hingen de kernen 

vol met vlaggen en posters, stond er reclame in de kranten en waren er info-avonden in dorpshuizen en 
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andere zalen. 

 

Begin december leveren we de eindrapportage op die toegevoegd wordt aan het raadsvoorstel. Dit 

raadsvoorstel wordt begin februari behandeld in de raadsvergaderingen in de vijf gemeentes. De vraag 

waar de raad zich over moet buigen is of ze achter het voorgestelde aanlegscenario staan en of ze 

daarvoor garant wil staan. Die garantstelling is nodig om een lening bij de banken af te sluiten. Bij een 

positief besluit kan de aannemer direct aan de slag.  

 

Nieuwe diensten voor 'ons' netwerk 

Voor de inwoners van het Land van Cuijk is de coöperatie op zoek naar speciale diensten die we straks, 

via het glasvezelnetwerk, willen aanbieden. Denk daarbij aan diensten voor zorg op afstand zodat 

senioren veilig, comfortabel en langer thuis kunnen blijven wonen. Of een wifi-netwerk in het hele Land 

van Cuijk waardoor jouw dure 4G-bundel minder snel op gaat. Maar ook onderzoeken we de 

mogelijkheden van LoRa en IoT… LoRa? IoT? 

Maar daar komen we een volgende keer op terug. 

 

Voor meer informatie kijk op www.lvcnet.nl   

 

 

 

 

 

Papa's en Mama's geef je kinderen op!  

wo 12-10-2016  

Beste Plekkers en Plekkerinnekes, 

 

We hebben dit jaar wat te vieren, namelijk het 55 joar jubileum van het Plekkersriek. Dit willen we 

graag met jullie vieren. We hebben voor zaterdag 5 november een vossenjacht georganiseerd met 

allemaal bekenden vossen uit ons mooie durpke. En een vossenjacht is natuurlijk niks zonder de jagers 

en wie kan dit beter dan onze eigen Vortumse jeugd. Deze activiteit is bestemd voor kinderen van 3 

jaar t/m 18 jaar. 

 

Benodigde informatie: 

 

Aanvang: 09.30 uur verzamelen bij het ’t Benkske. 

 

Einde: 12.00 uur terug bij ’t Benkske. 

 

Benodigdheden: 

 

* Neem een fiets mee. 

 

* Trek laarzen aan. 

 

* Trek warme kleren aan. 

 

* Zet een mooie feesthoed op. 

 

Vind je het leuk om mee te doen als jager. Geef je dan op,tot uiterlijk 26 oktober, door het 

onderstaande strookje in te vullen en in te leveren bij Sandra van de Weijer (Pastoor Sweensstraat 5). 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

Naam: …………………………………………………… 

 

Leeftijd: …………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

http://www.lvcnet.nl/
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Werkgroep gemeente Boxmeer 1940-1945 op zoek naar informatie!  

do 13-10-2016  

Geachte inwoners van Vortum-Mullem 

  

werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen gemeente Boxmeer 1940-1945 is op zoek naar 

informatie. 

  

In navolging van de gemeente Venray en gemeente Sint Anthonis is begin dit jaar een werkgroep 

begonnen met het in kaart brengen van de 25 tot dusverre bekende vliegtuig crashlocaties tijdens 

WO2,  in de huidige gemeente Boxmeer. 

De groep bestaat uit een aantal ervaren onderzoekers en archivarissen en wordt per project, 

aangevuld met  lokale onderzoekers. De oorspronkelijke groep is reeds in 2003 begonnen en 

probeert alle locaties in Z-O Brabant in beeld te brengen en haar kennis te delen en te publiceren. 

  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er ruim 6.000 vliegtuigen neergestort op Nederlands 

grondgebied. Van iets meer dan 4.000 crashes is de locatie min of meer bekend. 

Onze gegevens zijn afkomstig uit de archieven van Volkel en diverse in Engeland. De locaties 

worden bezocht om middels detecteren, onderdelen van de betreffende toestellen te vinden. Veel 

gegevens zijn onnauwkeurig of niet compleet; van sommige bestaat alleen een gerucht. 

Als archieven ons in de steek laten, moeten we op zoek naar getuigen verklaringen. Mensen die 

zich momenten kunnen herinneren, of mensen kennen die dat kunnen, uit deze voor velen toch 

moeilijke en verdrietige periode. Uit deze verklaringen komen vaak, nieuwe aanknopingspunten om 

een locatie te vinden. 

  

Het is de bedoeling dat deze getuigenverklaringen vastgelegd worden, op beeld of op schrift. 

Het project wordt afgesloten met het uitbrengen van een boek, het geven van een lezing en het 

tonen van vele gevonden voorwerpen tijdens een tentoonstelling. 

Als de middelen hiervoor gevonden kunnen worden, zou er op iedere crashlocaties, mits deze 

bereikbaar is, een informatiebord geplaatst kunnen worden met informatie over het type vliegtuig, 

bemanning e.d. Deze locaties zouden in een gemeentelijke fietsroute opgenomen kunnen worden. 

Een informatiebord met alle locaties zou bij het gemeentehuis / VVV en in iedere plaats 

afzonderlijk,  geplaatst worden. 

  

Niet alleen bemanningsleden kwamen om het leven, ook op crash-sites zijn tragisch genoeg, 

onschuldige slachtoffers gevallen. 

We kunnen en mogen stellen, dat deze offers niet voor niets zijn gebracht, hoe moeilijk het soms 

ook is. 

  

Onze werkgroep ziet het als een opdracht naar de nabestaanden toe, om de laatste rustplaats van 

velen die met en tegen ons gestreden hebben te bevestigen en in kaart te brengen. 

  

Middels een artikel in de regionale bladen en dorpskranten willen we mensen dringend vragen om 

zich bij ons te melden als zij mogelijk bruikbare informatie hebben over crashes en noodlandingen 

in Oeffelt (1), Beugen (2), Rijkevoort (2), Boxmeer (3), Sambeek (2), Vortum-Mullem (3), 

Groeningen (3), Vierlingsbeek (6), Maashees (0), Holthees (0) en Overloon (4). Iedere informatie, 

foto- filmmateriaal, verklaringen, dagboeken, tips, hoe minimaal dan ook, is welkom. 

Informatie over de zogenaamde “wehrmachtshuisjes” is ook welkom. 

  

Indien er bedrijven, instellingen of personen zijn die graag een van de (locale) info borden willen 

sponsoren, neem dan contact met ons op. 

  

Inmiddels zijn een 16-tal locaties vastgesteld en geconfirmeerd; voor de overige 9 hopen we 

informatie te winnen via uw reakties. 

  

  

Voor meer informatie: 

De heer Tonnie Ebben 

Tel. 0478-631683 

  

Voor verdere informatie: 

Internet:     http://luchtoorlog.boxmeer4045.nl/ 

e-mail:       luchtoorlog@boxmeer4045.nl 

 

 

 

http://luchtoorlog.boxmeer4045.nl/
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20 jaar succesvolle buurtbemiddeling  

do 13-10-2016  

 
In maar liefst 231 gemeenten kunnen bewoners een beroep doen op buurtbemiddelaars; een 

gestaag groeiend aantal. Dit blijkt uit de jaarlijkse onderzoek van het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Buurtbemiddeling vergroot al 20 jaar de leefbaarheid 

en veiligheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten. Burenruzies en 

conflicten in de buurt worden opgelost door vrijwilligers die op verzoek (gratis) komen bemiddelen. 

  

Buurtbemiddeling wordt door gemeentes, politie, corporaties én burgers erkend als belangrijke 

mogelijkheid om een burengeschil effectief op te lossen. De ambassadeurs van buurtbemiddeling 

pleiten er dan ook voor dat bewoners van alle Nederlandse gemeenten gebruik kunnen maken van 

buurtbemiddeling. 

 

Vrijwillige participatie 

Volgens Froukje Drent, coördinator Buurtbemiddeling Land van Cuijk, is het succes van 

buurtbemiddeling te danken aan de belangeloze inzet van de bemiddelaars. “Zij ondersteunen 

buren bij het oplossen van diverse conflicten, die steeds vaker heel complex zijn. Door hun 

vrijwillige inzet leveren zij een belangrijke bijdrage aan een leefbare en veilige woonomgeving.” 

  

Een aantal feiten op een rij 

Uit het onderzoek bleek verder: 

In 2015 kwamen er bij de organisaties die deelnamen ruim 12.000 zaken binnen. Het 

oplossingspercentage van de behandelde zaken is maar liefst 70%. 

De aard van de klachten is in 20 jaar tijd niet wezenlijk veranderd. De meeste klachten gaan nog 

altijd over geluidsoverlast. Ruzies over de tuin, zoals over schuttingen en overhangende takken 

komen veel voor, maar ook overlast van dieren zorgt voor veel klachten. 

Het aantal complexe buurtbemiddelingszaken, waarbij bijvoorbeeld psychosociale problematiek 

komt kijken, neemt de laatste jaren toe. 

De politie en woningcorporaties verwezen in 2015 ten opzichte van 2014 minder zaken door 

(respectievelijk 2% en 4% minder). Dit is in lijn met de trend dat zowel de politie als de corporatie 

zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van bewoners stimuleren. 

  

In het Land van Cuijk kwamen in 2015 jaar 88 meldingen binnen. In 65% van de meldingen is door 

tussenkomst van buurtbemiddeling het probleem opgelost. Ook in het Land van Cuijk weten steeds 

meer bewoners Buurtbemiddeling te vinden. Zij hebben politie of woningbouw niet meer nodig om 

hun problemen op te lossen. 

  

Een leuk voorbeeld: 

Mevrouw A belde naar buurtbemiddeling. Ze maakte zich zorgen over de hond van buurman B. 

Sinds de buurvrouw overleden is, was de hond overdag veel alleen en jankte voortdurend. 

Mevrouw A had al geprobeerd om dit met de buurman te bespreken, maar hij zei dan dat het wel 

mee viel met dat janken. Ze voelde zich niet serieus genomen. Twee bemiddelaars zijn bij 

mevrouw A langsgegaan. Ze luisterden naar haar verhaal. En daarna gingen ze naar meneer B. Ook 

daar hebben zij uitgebreid naar zijn kant van het verhaal geluisterd. Beide partijen gaven aan dat 

ze met elkaar in gesprek wilden. De vrijwilligers regelden een locatie en nodigden de buren uit. 

Zodoende kreeg mevrouw A de mogelijkheid haar zorgen en haar irritaties te uiten en kreeg 

meneer B de kans om te vertellen hoe moeilijk hij het had met het verlies van zijn vrouw en zich 

vaak bezwaard voelde als de hond blafte. Beide partijen hebben samen een oplossing bedacht voor 

het probleem. Buurman B schakelt een hondenuitlaatdienst in. 

  

Meer informatie over Buurtbemiddeling Land van Cuijk (onderdeel van Sociom) 

info@buurtbemiddelinglvc.nl 

www.buurtbemiddelinglvc.nl 

0485-700500 

en www.problemenmetjeburen.nl 
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Nieuwe taalmethode Staal  

vr 14-10-2016  

 
 

Beste ouders 

 

Dit schooljaar zijn wij begonnen met de nieuwe taalmethode Staal. 

De kinderen en leerkrachten zijn erg enthousiast over deze methode. 

Hieronder staat een link van een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe we werken met staal. 

 

http://youtu.be/BLz9FSXiBGA  

 

 
 
 

 
Marga van Raaij 1966 - 2016  
za 15-10-2016  

 

 

 

http://youtu.be/BLz9FSXiBGA
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P.P.P.P.P.P. weer van start  

do 20-10-2016  

 

De Plekkers zien der kloar vur 

 

(van onze verslaggever) 

VORTUM-MULLEM. Ze hebben er lang, heel lang 

naar uitgekeken, maar nu is het eindelijk zo 

ver. 

Nog een paar weken en het kan los barsten in 

het kleine plaatsje Vortum-Mullem. 

 

Ze zijn er helemaal klaar voor. 

Zo ook Guus van Bree. 

“tjonge jonge ja, en ik heb der wer gruwelijk 

zin in, het is toch een gigantisch hoogtepunt 

hé”. 

Tja 5 x 11 is ook niet niks, vraag ik nog aan 

Guus. “wat zeg je?, 5 x 11?, is da dit joar?, ginnen wonder da we zonne goeie prins han!!!!!. 

Mar nee, da bedoel ik nie, ik dacht da gij het over de Pakhuus Peeters Prestigeuze Plekkers Prinsen 

Poule had, want die gaat komende donderdag avond wer beginnen. 

Vanaf 22.00 uur kunde wer poule op onze neje prins”. 

Een druk jaar dus voor de Vortums gemeenschap, die na een studio sport zomer nu ok nog an een 

Vortum-Mullemse carnavals herfst gaan beginnen. 

Dit alles is ook live te volgen op de streaming van de poule app. 

Hier kun  je alle in en outs van het komende 55 jaar en de daar opvolgende PPPPPP volgen. 

 

Voor degene die nog niet de in Poule app zitten, maar dat wel graag zouden willen, stuur dan een 

appje, prins aan + je naam, naar 0623950859 en voor slechts 50 cent blijf je op de hoogte. 

 

Komende donderdag avond is dus als vanouds de aftrap van de populaire poule. 

Vanaf 22.00 uur kan er weer volop ingezet worden, live in het gh, of op de app. 

De volgende dag zal de Pakhuus Peeters Prestigeuze Plekkers Prinsen Poule Prinsen Platen Plaatser, 

net als vorig jaar, bij de eerste 3 op de lijst de borden in de tuin zetten. Veel succes.  
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren. 
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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: 

 

 

28 oktober  16.00u met 65 plus aan tafel 
  1 november  20.30u Dorpsraad vergadering 
3 november    9.30u opening huiskamer 
4,5,6 november   jubileum cv de plekkers  
18 november  14.00u kbo kienen 
25 november  16.00u met 65 plus aan tafel 
  9 december  14.00u kbo kerstviering 
23 december  16.00u met 65 plus aan tafel 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

