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Jaarplan 2017 
 
Januari       27       Met 60 Plus aan tafel                              16.00 uur 

 

Februari     17       Met 60 Plus aan tafel                               16.00 uur     

 

Maart         02      Bedevaart Smakt                                    14.30 uur 

                   10      Jaarvergadering                                       14.00 uur 

                   24       Met 60 Plus aan tafel                             16.00 uur 

 

April          21    Kienen                                                      14.00 uur 

                   28      Met 60 Plus aan tafel                               16.00 uur 

 

Mei            19      60 jarig jubileum                                    14.00 uur 

 

Juni            16      Kienen                                                     14.00 uur 

                   15       Busdag tocht  met Vierlingsbeek 

                   23      Met 60 Plus aan tafel                               16.00 uur 

 

Juli            28       Met 60 Plus aan tafel                              16.00 uur 

 

Augustus    24      Fiets dag tocht naar Kevelaar 

                   25      Met 60 Plus aan tafel                             16 .00 uur 

 

September    8      Kienen                                                   14.00 uur 

                   20      Sociaal Culturele Dag      Mill 

                   22      Met 60 Plus aan tafel                             16.00 uur 

 

Oktober     20      Dag van de ouderen                              14.00 uur 

                   27      Met 60 Plus aan tafel                            16.00 uur 

 

November  17     Kienen                                                   14.00 uur 

                    24     Met 60 Plus aan tafel                            16.00 uur 

 

December  15      Kerstviering                                          14.00 uur 

                   22      Met 60 Plus aan tafel                            15.30 uur           

 

Wekelijks 

Maandag    Bewegen voor ouderen                                  14.00 uur 

Dinsdag      Jeu de boules                                                  13.30 uur 

Woensdag    Soos ,kaarten                                               13.30 uur 

Woensdag     Yoga                                                           17.45 uur 
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KBO Nieuws  

Verder op in dit nummer het jaarplan voor 2017 . 

In het begin van het jaar is er een keer kienen uit gevallen  dit om dat de zaal op diverse vrijdagen 

bezet was en of dat er in Vierlingsbeek kienen is . 

De jaarvergadering is 10 maart we hopen op een grote opkomst van de leden noteer dus deze datum 

in je agenda .De benodigde stukken krijgen de leden eind februari toe gestuurd . 

Bedevaart naar de Smakt de leden die mee willen naar de jaarlijkse bedevaart op donderdag 2 maart 

kunnen zich opgeven voor 20 februari bij Henk Broeren sint Hubertusstraat 9 telefoon 0485 575818 

mail henkbroeren@home.nl . 

Jeu de boules sinds enkele weken gaan we bij slecht weer binnen een balletje rollen ,we kunnen nog 

steeds enkele deelnemers gebruiken kom een keer vrijblijvend kijken en word misschien bevangen 

door het jeu de boules virus ? 

 

 
 
Let op! Afvalkalender 2017 valt eind januari op de 
mat 

 
 
 

 
 
Uw huidige Afvalkalender loopt nog door tot en met januari 2017. Andere jaren 

ontvingen alle huishoudens in het Land van Cuijk en Boekel de nieuwe Afvalkalender 
aan het einde van het jaar op de deurmat. Dit jaar loopt de kalender dus door tot 1 
februari 2017.  

 
 

 
Eind januari ontvangt u een nieuwe Afvalkalender. Gooi uw kalender aan het einde 
van dit jaar niet bij het oud papier, maar bewaar deze nog een maand langer. 

 
Samen werken aan 100% afvalscheiding in 2030 

Om dit doel te halen, voeren we een aantal veranderingen door. Vanaf 1 februari 
2017 komen we iedere week het gft-afval bij u ophalen. Dat voorkomt een hoop nare 
luchtjes! Want juist dat afval dat voor die nare luchtjes zorgt, zoals etensresten en 

ander keukenafval (theezakjes, schillen, koffiedrab) hoort in die gft-container. Plastic 
verpakkingsafval, blik en drankkartons blijven we 1 keer per 2 weken inzamelen. 
Restafval in de blauwe tariefzak halen we 1 keer per 4 weken aan huis op. U heeft 

over alle wijzigingen een brief ontvangen. Die informatie vindt u ook op 
www.afvalaanbieden.nl.   

 

mailto:henkbroeren@home.nl
http://www.afvalaanbieden.nl/


4 

 

 
 
Digitale afvalkalender 

U kunt alle informatie over de inzameling van huishoudelijk afval en de afvalkalender 
vinden op www.afvalaanbieden.nl en in de AfvalApp van het Land van Cuijk en 
Boekel. Uw persoonlijke afvalkalender kunt u downloaden op de website door uw 

postcode en huisnummer in te voeren. Met de AfvalApp heeft u op uw smartphone of 
tablet altijd actuele informatie over de afvalinzameling bij de hand. U kunt zelf 
instellen dat u een melding krijgt op uw telefoon de avond voorafgaand of ochtend 

van de inzamelingdag welk afval u aan de straat moet zetten. De App is gratis te 
downloaden en te vinden in de AppStore of Google Play Store onder DeAfvalApp.  

 
Voor meer informatie 
 

Bekijk onze website:   www.afvalaanbieden.nl 
Download onze AfvalApp:  www.deafvalapp.nl  

Stuur ons een e-mail:   info@afvalaanbieden.nl  
Volg ons op Twitter:   @BCA_LvCB 
Bel onze Afvalinfolijn:   (0485) 338 352 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.afvalaanbieden.nl/
http://www.afvalaanbieden.nl/
http://www.deafvalapp.nl/
mailto:info@afvalaanbieden.nl
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Vermelding in de toeristische gemeentegids 2017  

vr 25-11-2016  

 

De nieuwe uitgever van de gemeentegids, Akse media is bezig met het actualiseren van de adressen van 

verenigingen, organisaties en instellingen in onze gemeentegids. 

  

Staat uw vereniging, instelling of organisatie nu vermeld in de gemeentegids en wilt u gegevens wijzigen 

of staat u juist niet vermeld , maar wilt u dit wel? Geef dit dan uiterlijk 30 december 2016 door aan Akse 

Media. 

  

Mutaties doorgeven en aanmelden kan, onder vermelding van ‘gemeentegids Boxmeer’; 

per mail: redactie@aksemedia.nl, 

telefonisch: (0223) 673010, 

schriftelijk: Akse Media, Postbus 6033, 1780 KA Den Helder. 

  

Deze speciale toeristische editie wordt huis-aan-huis verspreid, ook bij ‘nee/nee en nee/ja’-stickers. 

De gemeentegids 2017 valt half april 2017 bij iedereen op de deurmat. 

 

 

De Bibliotheek zoekt vrijwilligers  

za 26-11-2016  

 

Word vrijwilliger en lever een bijdrage aan jouw bibliotheek! 

  

De Bibliotheek van nu is veel meer dan een uitleenpunt van boeken. De Bibliotheek groeit de komende 

jaren toe naar hét lokale knooppunt op het gebied van lezen, leren en informeren. 

Samen met partners en vrijwilligers is het onze missie dat iedereen volwaardig mee kan doen in onze 

participatiesamenleving. 

  

Om onze missie vorm te geven gaan we ons team van vrijwilligers uitbreiden. Wil je een bijdrage leveren 

aan jouw Bibliotheek? Meld je dan aan als vrijwilliger. Wij zijn op zoek naar bibliotheekvrijwilligers en 

activiteitenvrijwilligers. 

  

Als bibliotheekvrijwilliger ben jij één van de gezichten van de vestiging en draag je bij aan een 

uitnodigende sfeer. Vind je het leuk om mensen te helpen in de bibliotheek? Laat het ons weten. Op dit 

moment zoeken wij vrijwilligers voor onze vestigingen in Bergen, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill. 

  

Als representatieve en klantvriendelijke activiteitenvrijwilliger bied je ondersteuning bij activiteiten die in 

de bibliotheek worden georganiseerd, zoals lezingen, KennisMakers, workshops en cursussen. 

  

Kijk voor meer informatie en het online aanmeldformulier op www.biblioplus.nl/vrijwilligers  

 

 

 

Start computercursussen Swogb  

do 01-12-2016  

Start computercursussen:Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer 

(SWOGB) start in januari 2017 weer met, 

speciaal op ouderen gerichte cursussen van maximaal 1 cursist per docent. 

  

De cursussen worden op verschillende plaatsen in de gemeente Boxmeer 

gegeven. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid van docenten zal een cursus 

starten in: Overloon, Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, Beugen en Oeffelt. 

Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk op de hoogte worden gebracht. 

  

Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor Windows (7, 8.1, 10), Word, Excel en speciaal op 

Internet gerichte cursussen. Ook de cursus Foto-bewerken (met Picasa) geniet veel belangstelling. 

U kunt ook deelnemen aan een cursus "gebruik van iPad of Tablet". 

  

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


6 

 

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U betaalt hiervoor slechts € 40,00. 

Soms is een cursusboek nodig; het boek kost tussen de € 15,00 en € 20,00. 

  

U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijfformulier aanvragen bij de heer P. Ermers (coördinator) 

via: permers@ziggo.nl of bellen: tel.nr. 0485-362311. 

 

 

 

 

Samen sterk voor goede doelen  

vr 16-12-2016  

In 2017 is de 'goede doelen week' in week 13, ( 27 t/m 31 maart) 

tot 1 februari kunnen er 'nieuwe' goede doelen aangemeld worden. 

 

Een nieuwe doel wordt alleen toegelaten als er een contactpersoon 

in de werkgroep geleverd wordt en 3 nieuwe collectanten. Alléén 

goede doelen met een CBF: centraal Bureau Fondsenwerving 

(www.cbf.nl) keurmerk worden toegelaten. 

 

Aanmelden kan via : goededoelenvortum@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

Prijsverhoging ten goede van het nieuwe MFA  

wo 28-12-2016  

Vanaf 1 januari 2017 zal de consumptieprijs van ’t Gemeenschapshuus €2,- worden. 

De €0,20 die er per consumptie binnen komt zal geheel ten goede komen van het nieuwe MFA. 

  

Team ’t Gemeenschapshuus wenst u een allerbest 2017!  

 

 

 

 

Vortum's trots  

zo 08-01-2017  

Trots op Vortum Mullem 

 

Een gevoel van trots kwam in mij op , toen ik gisteren in de kerk stond en ik van alles 

voorbij hoorde en zag komen. 

Of het nou kwam door de kinderen, die zo ontzettend hun best aan het doen waren om 

uit hun relatief nieuwe instrumenten de mooiste muziek te krijgen. 

Of het waren de mensen die met hun verhalen een kijkje in hun ziel gaven, over 

knuffels over een grote afstand, voetstappen op de trap, over doelen in hun leven of 

zelfs over een walnoot. 

Of waren het de klanken van de dames van Vomuzi, begeleid door de snaren van cello 

en gitaar, van de trommels die zelfs op grote hoogte door de kerk roffelde, 

Of de klanken van alle muzikanten die dit mooie repertoire uitvoerde. 

 

Ondertussen kropen de kleintjes door de gangpad en schaterlachte en buiten schuifelde de ouderen over 

het gladde kerkplein, om er toch maar bij te kunnen zijn. 

Of was het het feit dat, als wij in Vortum Mullem met z'n allen ergens de schouders onder zetten, we iets 

moois kunnen bereiken. 

Iedereen die heeft meegewerkt aan “Tussen Hemel & Aarde” Bedankt!!!  

 
Afscheid Rob Jacobs  
ma 12-12-2016  
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De urnen plaats is klaar!  

vr 13-01-2017  
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Beste inwoners van Vortum-Mullem. 

                                     

De urnen plaats is klaar. 

  

Na een lange tijd van voorbereiden veranderen en aanpassen is dan toch eindelijk 

in september de urnen plaats gereed. Na de Allerheiligenviering van 1 november 

j.l  is de plaats gezegend en klaar voor gebruik. Vele mensen hebben meegewerkt 

aan het realiseren van deze eenvoudige maar volgens velen mooie plek. 

Dank willen wij uiten aan: architect Theo Tell, De Dorpsraad voor fysieke en 

financiële steun, mensen van de locatieraad Vortum-Mullem, het Kerbestuur 

voor financiële bijdrage, Jan.Brienen  Jan.Martens en Jan v/d Bosch voor het 

beschikbaar stellen van materialen en het R.O.C uit Uden voor de uitvoering van 

de bouw, sierteelt kwekerij Marcel.Hermens en Loonbedrijf Jakobs uit Sambeek 

voor de aankleding, en zeer belangrijk de vrijwilligers uit eigen dorp. 

 

Hoe werkt het een en ander: 

Onderaan het monumentje langs de paal kan de urn in de grond geplaatst worden, 

boven op het plateau kan een gedenkplaat bevestigd worden, waarvan de kosten 

voor eigen rekening zijn. De kosten van een urnenplek zijn te vinden in het 

kwartaalblad OVERWEGEN van onze lieve vrouwe parochie jaargang 3 nummer 2 

2016-2017 of kijk op de site van www.onzelievevrouweparochie.nl 

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met: 

Peter.Ebben. 

 

Namens de Cie Calvarieberg: Herman van Bree. 

   

 

 

 

 

In Memoriam Piet Ebben  

za 14-01-2017  

In Memoriam Piet Ebben 

 

Afgelopen donderdag is Piet Ebben op 79 jarige leeftijd overleden. Piet is een groot aantal jaren secretaris 

geweest van onze Fanfare, en hij heeft zich op zijn eigen wijze ingezet voor onze gemeenschap. Piet hield 

zich onder andere bezig met de muziekschool dat was iets waar veel tijd in ging zitten. Mede door Piet 

zijn inspanningen is toen een goed draaiende opleiding opgestart zoals we die nu nog kennen. Als 

secretaris was hij verantwoordelijk voor de notulen, en dat was iets waar Piet uiterst secuur in was. De 

dag na iedere vergadering lag er een kopietje van de met de hand geschreven notulen in je brievenbus, 

die altijd tot in de puntjes klopten. Verder was Piet ook op alle evenementen te vinden om hand en 

spandiensten te verrichten. Denk aan de boerenbruiloft , maar vooral ook aan de metworsttent. Een 

evenement waarvoor hij in huis nog altijd, tot het afgelopen jaar aan toe, samen met Riek ruimte 

beschikbaar stelde voor de organisatie. 

 

Niet alleen voor de fanfare heeft Piet zich jarenlang ingezet, de kerk en de Bond van Ouderen droeg hij 

een warm hart toe. Ook bij de carnavalsvereniging was hij regelmatig te zien op het podium met de 

pronkzitting. Het is dan ook vanzelfsprekend dat hij Plekker van het jaar is geworden. Kortom een heel 

muzikaal en sociaal man, iets wat hij ook doorgegeven heeft aan de volgende generatie. Piet heel erg 

bedankt wat je allemaal voor ons hebt gedaan, we zullen dit niet vergeten. Wij wensen Riek, de kinderen 

en kleinkinderen, en de rest van de familie heel veel sterkte bij het verlies van deze grote man.  
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Afscheid Piet Ebben  

vr 13-01-2017  
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DVD Gala-avond, NU TE KOOP!  

za 14-01-2017  

Beste mensen, 

 

Weten jullie het nog?? Het eerste weekend van November?? We vierden als carnavalsverening de 

Plekkers ons 55-jarig jubileum! Het was een fantastisch weekend wat werd gestart met een geweldige 

Gala-avond. 

 

Van deze avond zijn opnames gemaakt. Dus wilt u nog eens nagenieten, of heeft u er helaas niet bij 

kunnen zijn, dan grijp nu je kans en koop de DVD!! 

 

De DVD kost slechts €15,- en is te bestellen bij Jan Hendriks (0485-573325/06-17746800). 

 

Vriendelijke groet, 

Bestuur CV De Plekkers.  

 

 

Veranderingen afvalinzameling  

di 17-01-2017  

 
 

Wat verandert er precies per 1 februari 2017? 

 

Gft-afval : hele jaar door iedere week 

Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons: 1 keer per 2 weken 

Restafval: 1 keer per 4 weken 
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Ook komen er naast de normale blauwe tariefzakken van 60 liter, kleinere 30 liter tariefzakken te koop. 

Deze zijn uiteraard de helft goedkoper en kunt u eerder dichtbinden en wegzetten. 

 

U als inwoner scheidt uw afval zo goed dat er nog maar heel weinig restafval de verbrandingsoven in 

hoeft. En dit willen we, samen met u nog verder doorvoeren: 100% afvalscheiding in 2030. 

 

Om dit doel te halen, voeren we deze veranderingen door. 

 

De veranderingen zijn eerder getest en daaruit blijkt dat de hoeveelheid restafval nog verder wordt 

verminderd. Ook hebben we met verschillende inwonersgroepen gesproken over onze plannen om zo de 

knelpunten en oplossingen in kaart te brengen. 

 

Afvalkalender 2017 

 

Eind januari ontvangt u de nieuwe afvalkalender 2017. 

 

Nieuwe inzameldagen per 1 februari 

 

Voor sommige adressen in het buitengebied kunnen de inzameldagen anders zijn. Kijk  hiervoor op de 

afvalkalender. 

 

Bron: Boxmeer.nl  

 

 

Kaartverkoop pronkzitting  

di 17-01-2017  

 

Beste Plekkers en Plekkerinnekes,                                                                                             

 

Afgelopen zondag heeft de kaartverkoop voor de pronkzitting plaatsgevonden. Er 

zijn al heel wat kaarten verkocht. Voor diegene die niet in de gelegenheid 

waren om zondag een kaartje te bemachtigen willen we bij deze laten weten 

dat er nog kaarten te verkijgen zijn!  

De pronkzittingen vinden plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari, voor 

beide avonden zijn nog kaarten te verkrijgen.  

Neem hiervoor contact op met Jan Hendriks: 0485-573325/06-

17746800  

Wees er snel bij want op = op en vol = vol, dit wil je niet missen!!   

 

 

Maximum eigen bijdrage Wmo verlaagd  

do 19-01-2017  

 

  

  

De maximale eigen bijdrage voor individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf is met 

ingang van 1 januari 2017 verlaagd. De gemeente Boxmeer willen hiermee voorkomen dat sommige 

inwoners een onevenredig hoge bijdrage moeten betalen. 

  

De maximale kostprijs voor de begeleidingsproducten in de Wmo is per 1 januari gesteld op € 150,-- per 

periode van vier weken per klant. Dit in tegenstelling tot de huidige maximale eigen bijdrage die nu 

afhankelijk van het begeleidingsproduct en de draagkracht van de klant kan oplopen tot maximaal € 

1100,- per product. 

  

Door de kostprijs van alleen de begeleidingsproducten aan te passen blijft het beleidsuitgangspunt “de 

sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” intact. 

Hoewel de maatregel geldt voor alle doelgroepen gaan vooral de mensen die voorheen veel meer dan € 

150,- aan eigen bijdrage betaalden er het meest van merken. Zij gaan (aanzienlijk) minder betalen voor 

de eigen bijdrage begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. 

https://secure.boxmeer.nl/inwoners/nieuwsberichten_41418/item/veranderingen-afvalinzameling_51181.html
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Het CAK berekent de draagkracht per huishouden. Dit betekent als mensen meer kunnen dragen en zij 

ontvangen naast de genoemde begeleidingsproducten nog andere aanvullende ondersteuning vanuit de 

Wmo, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, dan betalen zij ook hiervoor een eigen bijdrage. Alleen 

als het inkomen dit toelaat dan blijft ook in de nieuwe situatie vanaf 2017 een hogere eigen bijdrage dan 

€ 150,-- mogelijk als er nog gebruik gemaakt wordt van andere Wmo-voorzieningen dan begeleiding. 

  

Uitgangspunt bij de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage is de kostprijs van de voorziening en 

de vastgestelde maximale eigen bijdrage op jaarbasis via het CAK. 

Het CAK stelt de maximale eigen bijdrage per 4 weken vast en int deze ook voor gemeenten in 

Nederland. Het CAK heeft op haar website www.hetcak.nl een rekentool beschikbaar waarbij op basis van 

het inkomen de maximale eigen bijdrage per periode van 4 weken (13 perioden per jaar) kan worden 

vastgesteld. 

  

Recent heeft het Rijk aangegeven de parameters voor het berekenen van de draagkracht via het CAK aan 

te passen, zodat met name meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd een verlaging in de eigen 

bijdrage zullen gaan merken. Deze wijziging komt bovenop de maatregel die de gemeenten in het Land 

van Cuijk gezamenlijk vanaf 2017 hebben genomen. 

  

De mensen die nu in Boxmeer begeleiding ontvangen in het kader van de Wmo zijn via een brief 

persoonlijk op de hoogte gebracht van deze beleidswijziging. Mocht u op basis van het bovenstaande nog 

vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het zorgloket van de gemeente (0485-585911). 

 

 

 

OP WEG NAAR KNILLUS - Dé MFA van Vortum-Mullem.  

zo 22-01-2017  

Dorpsgenoten, 

 

Eind 2014 zijn de 1e gedachten en ideeen onstaan om van de kerk een MFA te maken. Een 

MultiFunctioneleAccomodatie. Een plek waar alle verenigingen en inwoners van Vortum-Mullem een soort van 

thuisgevoel krijgen en waar we met alle activiteiten in Vortum-Mullem van ALLE clubs terecht kunnen. De 

afgelopen 2 jaar is er achter (en een beetje voor) de schermen hard gewerkt om dit idee te bewerkstelligen. 

Nu, begin 2017, staan bijna alle seinen op groen om ONS MFA werkelijkheid te gaan maken. De werknaam 

van ons MFA is voorlopig KNILLUS. De gemeente heeft een stevig bedrag toegezegd om ons financieel te 

ondersteunen, met parochie en bisdom hebben we overeenstemming over de koop van de kerk en de 

voorwaarden daarvan én nu komt het op ons als Vortum-Mullemers neer om de laatste stappen te zetten. Als 

Vortum-Mullem de schouders er echt onder blijft zetten gaan de deuren van KNILLUS voor het eind van dit 

jaar open! Op dit moment is er een flinke en ambitieuze werkgroep van ongeveer 20 mensen actief om te 

doen wat moet gebeuren. Deze werkgroep overlegt elke 2 weken. Het is vooral niet alleen een project van die 

werkgroep. Dus...als je zin en tijd hebt om een keer mee te praten of gewoon te luisteren, dan kan dat altijd. 

Elke DORA-maandag is er voorafgaand 1 uur KNILLUS-overleg; het 2e KNILLUS-overleg in die maand is dan 

in principe 2 weken daarna (en daarna weer gelijk met DORA). De komende weken/maanden zullen we vanuit 

de werkgroepen heel actief mensen gaan benaderen om ons te helpen. KNILLUS-realisatie staat of valt bij de 

inzet die wij als Vortum-Mullem er in willen stoppen. Vanzelf zal het niet gaan. We kunnen echt iedereen 

gebruiken bij de verbouw en aankleding van KNILLUS. Voor alle handen (ook linkerhanden) is er werk zat. 

Daarnaast zullen we later ook een beroep doen op een financiele bijdrage van iedereen in Vortum-Mullem aan 

KNILLUS. De aanpassing van de consumptieprijs in het Gemeenschapshuus is daar een 1e voorbeeld van. 

Vanzelf zal KNILLUS er niet komen, maar....als wij samen de goede dingen blijven doen, dan krijgt Vortum 

écht een geweldig mooi MFA. Een sierraad voor ons dorp, een prachtige verbetering van de uitstraling van ons 

dorpscentrum én een plek waar alle inwoners van Vortum-Mullem een soort van 2e thuis krijgen. We weten 

als werkgroep dat er heel veel draagvlak voor KNILLUS is. We rekenen ook het komende jaar op de 

onvoorwaardelijke steun van jullie en gaan er vanuit dat we niet tevergeefs om jullie hulp zullen vragen. 

 

Namens werkgroep KNILLUS, 

Maarten Ebben 
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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: 

 

 
 

27 Januari  16.00u Met 60 plus aan tafel 
17 Februari  16.00u Met 60 plus aan tafel 
2 Maart  14.30u Bedevaart smakt 
10 Maart  14.00u kbo: jaarvergadering 
24 maart  16.00u Met 60 plus aan tafel 
21 april  14.00u kbo: kienen 
28 april  16.00u met 60 plus aan tafel 
19 mei 2017    jubileum kbo 60 jaar 
16 juni  14.00u kbo: kienen 

15 juni    kbo: busdagtocht met Vierlingsbeek 
23 juni  16.00u met 60 plus aan tafel 
28 juli   16.00u met 60 plus aan tafel 
24 aug    kbo: fietsdagtocht naar kevelaar 
25 aug  16.00u met 60 plus aan tafel 
8 september  14.00u kbo: kienen 
20 september   sociaal culturele dag mill 
22 september 16.00u met 60 plus aan tafel 
20 okt   14.00u dag van de ouderen 
27 okt   16.00u met 60 plus aan tafel 
17 nov  14.00u kbo: kienen 
24 nov  16.00u met 60 plus aan tafel 
15 dec 14.00u kbo: kerstviering 
22 dec 15.30u met 60 plus aan tafel 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maandag  14.00 u   KBO: meer bewegen voor ouderen in ’t Gemeenschapshuus 

Dinsdag 13.30u   KBO: jeu de boules 

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

