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Vieringen in 2017. 

 
 

 

 

Zondag    5 november  om  15.00 uur Allerzielen viering  in het Gemeenschapshuus 

     Intenties voor: Fam.van Kempen-Gerrits 

        Fam. Ebben-van Bree 

        Fam. Theunissen-vd Hoogen 

Zondag   24 december om  20.00 uur Nachtmis 

 

Dinsdag  26 december  om 10.30 uur  Familieviering      
 

       
Oproep: 
 

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

gemeenschapshuis omdat de kerk wordt omgebouwd tot MFA. 
Dus heb je zin om mee te doen geef je dan op voor vrijdag 3 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 naar telefoonnr: 0478-631766  
of stuur een app naar 0683077711   
 

Groetjes,  Maria van Duren en Trudy Jacobs van de werkgroep gezinsviering.   
 

 

 
 

 

 NIEUWS 

 

 
Programma november : 

 

17 November is er weer KIENEN in het gemeenschapshuis aanvang 14.00 uur 

er zijn weer mooie prijzen te winnen U bent allen van harte welkom deze middag . 

 

24 November om 16.00 uur eten met 60 PLUS AAN TAFEL . De dames zullen ons 

weer verrassen met een culinair hoogstandje . 

 

De kerstviering is dit jaar 15 december noteer dit in je agenda . 
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Dag van de ouderen 20 oktober ondanks de schoolvakantie waren er 45 mensen die een 

leerzame middag hadden . Notaris Teeuwen heeft ons wegwijs gemaakt over 

levenstestament en gewoon testament , als er mensen zijn die er niet bij konden zijn , die 

kunnen als zij dit willen nog informatieformulieren bij Henk afhalen . 

Na de pauze een optreden van het smartlappenkoor DE HARDE KERN dit koor 

bestaande uit 60 leden wist met hun repertoire de zaal op zijn kop te zetten al met al een 

zeer geslaagde middag . 

 

 
Vrijwilligerspunt Sociom: de nieuwe naam voor vijf vrijwilligerspunten! 
 

In het Land van Cuijk zijn vier vrijwilligerspunten actief onder de naam Actieradius. 
Vanaf nu gaan deze verder onder de nieuwe naam Vrijwilligerspunt Sociom. Ook de 

gemeente Sint Anthonis sluit weer aan als vijfde vrijwilligerspunt. Een nieuwe naam 
maar de werkwijze blijft hetzelfde. 
 

Wat doet het Vrijwilligerspunt?  
Het Vrijwilligerspunt is hét portaal voor vrijwillige inzet. Een van de belangrijkste 
taken is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Bewoners op zoek naar 

vrijwilligerswerk worden gekoppeld aan vacatures die (vrijwilligers)organisaties 
plaatsen in onze (digitale) vacaturebank. Voor iedereen is een passende en leuke 

vacature te vinden. Wij zorgen voor de geslaagde match! 
 
Daarnaast versterkt het Vrijwilligerspunt organisaties door middel van informatie en 

advies. Bijvoorbeeld over het opstellen van vrijwilligersbeleid, collectieve verzekering, 
wet- en regelgeving en andere actuele thema’s op het gebied van vrijwilligerswerk.  
 

Het Vrijwilligerspunt vergroot de burgerkracht door het stimuleren van vrijwillige 
inzet. Veel mensen weten ons te vinden voor vrijwilligersvragen, burgerinitiatieven of 

vragen over burenhulp. We zoeken altijd naar een passend antwoord. Ook als dit 
betekent dat we nieuwe wegen moeten bewandelen.  
 

Gemeente Sint Anthonis 
De gemeente Sint Anthonis is per 1 september opnieuw aangesloten bij het 

Vrijwilligerspunt. De vacaturebank wordt weer actief voor organisaties en bewoners 
kunnen in hun eigen gemeente terecht voor het vinden van vrijwilligerswerk. De 
komende maanden worden vrijwilligersorganisaties uitgenodigd, zodat we samen 

werken aan een goed vrijwilligersklimaat in deze gemeente.  
 
Waar vindt u ons? 

In elke gemeente is een lokaal vrijwilligerspunt waar een team van enthousiaste 
vrijwilligers met u in gesprek gaat om samen een passende vacature te vinden. U 

kunt een afspraak met ons maken maar ook tijdens openingsuren binnenlopen. De 
coördinatoren sturen het team van vrijwilligers aan. Vrijwilligerspunt is onderdeel 
van Sociom. Openingstijden per vrijwilligerspunt vindt u op onze website 

http://www.sociom.nl/vrijwilligerspunt. U kunt ons ook bereiken via 
vrijwilligerspunt@sociom.nl of telefonisch op (0485)700500.  

 

 

http://www.sociom.nl/vrijwilligerspunt
mailto:vrijwilligerspunt@sociom.nl
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Sint Cornelius --> Knillus week 11  
za 07-10-2017  

 

 

 

 

 

Notulen dorpsraadvergadering 2 oktober  

ma 02-10-2017  

Dorpsraadvergadering 2 oktober 2017 

  

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Notulen 

De notulen van 4 september 2017 worden goedgekeurd. 

  

Werkgroepen aan het woord 

 

MFA KNILLUS 

Aan de inkomstenkant hebben we onze doelstelling gehaald. De uitdaging wordt nu om ook binnen 

het gestelde budget te bouwen. De vloer en tegels zijn uit de kerk gehaald, het zand is eruit en de 

fundering wordt deze week gestort. De groep vrijwilligers is erg positief en de opkomst is tot nu toe 

steeds erg goed geweest. Ook de komende periode zal er regelmatig input gevraagd worden van de 

vrijwilligers. Op 25 oktober wordt er in Knillus een gebruikersbijeenkomst georganiseerd. De actuele 

situatie is regelmatig te volgen via de website. De officiële opening staat gepland voor het weekend 
van 2 en 3 juni. 

Sint Anna Vooruit 

Op 22 oktober is er een burendag geweest bij Sint Anna. Suzan Jacobs deelt mee dat het een erg 

geslaagde dag is geweest . Het plein is mooi versierd en iedereen was erg enthousiast. Sint Anna is 
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echt op de kaart gezet. De werkgroep gaat verder met het promoten van de school. Er is een 

nieuwe site gemaakt en er is een flyer verspreid in Groeningen en Sambeek met promotie van de 

school. Ook moet duidelijk gemaakt worden dat de school zeker niet dicht gaat. 

  

Kermis 

Frans meldt namens de werkgroep dat de Kermis goed verlopen is dit jaar. Zeker de pubquiz en het 

‘Pletjesdreijen’  zijn goed bezocht. De zaterdagavond zat er een goede band, maar de opkomst was 

helaas erg laag. De dorpsraad sponsort de kermisaktiviteiten: muntjes opleidingsorkest, happy 

hour, springkussen en spandoek in totaal ca. € 500,--. Het Gemeenschapshuis betaalt de 

muziek/pubquiz voor alle dagen wat neerkomt op een bedrag van ruim € 2000,--. Voor de komende 

jaren zal het moeilijk worden om nog een exploitant te vinden. Op 20 november is er een overleg 

vanuit de gemeente met alle dorpen over de voortgang van de kermis in de kleinere dorpen. De 

kermiscommissie zoekt nog steeds enthousiaste mensen (voorkeur voor dames J) om zich aan te 

sluiten bij de commissie. 

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

  

Op 7 december is er vanuit de gemeente een vergadering m.b.t. ‘Werk in uitvoering 

  

In het weekend van 2-3 juni vindt naast de opening van Knillus op zaterdag op zondag 3 juni een 

open dag voor alle bedrijven gepland. Op deze zondag zou ook aandacht  kunnen zijn voor nieuwe 

bewoners 

  

Op 7 oktober om 14.00 uur is de monumentonthulling van de vliegtuigcrashes bij de Schutskooi 

  

De dorpsraad heeft een flyer gekregen van ‘Kern met pit’. Voor goede ideeën vanuit buurt- en of 

wijkraden is er maximaal een bedrag van € 1000,--  beschikbaar 

  

Laatste mededeling is het partneroverleg dat gepland staat op 31 oktober. Dit is het overleg van het 

College met de dorps- en wijkraden. Peter en Frans zullen hierbij aansluiten 

  

Rondvraag 

Herman meldt dat er inmiddels bordjes zijn geplaatst bij het Joelvuur en de Canadese eik. 

  

Wilhelmien geeft aan dat er een aanvraag is gedaan voor een bijdrage aan het huiskamerproject 

  

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op 6 november om 20.30 uur 

in ’t Gemeenschapshuus. 

   

 

Horloge verloren  

vr 13-10-2017  

(Op zaterdag  7 oktober heb ik de herdenkingsbijeenkomst van Peter Raw bezocht in het 

gemeenschapshuis van Vortum-Mullem. 

de auto had ik geparkeerd ter hoogte van de woning van de gebroeders Arts (aan de rechterzijde 

van de Sint Cornelisstraat richting het gemeenschapshuis). Vanaf het moment (13.45) uur van het 

parkeren aldaar ben ik mijn horloge verloren. Het betreft een Tissot 050 dat ook staat vermeld op 

de wijzerplaat van het horloge, zo ook de "T" van Tissot die is vermeld op de geschakelde ijzeren 

armband, die waarschijnlijk is afgebroken. 

Het is ook mogelijk dat iemand het horloge heeft gevonden in de garderobe of de zaal van het 

gemeenschapshuis. De kleur van het horloge en de armband is grijs-zilver-chroomachtig. 

Zou de eerlijke vinder mij  willen bellen of mailen? 

Uiteraard betaal ik graag vindersloon. 

  

Noud van Bree 

Overambt 26 

5821 CE Vierlingsbeek 

Tel. 0478-631872 

E-mail: vanbree@zonnet.nl) 
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Sint Cornelius --> Knillus week 12  
za 14-10-2017  
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De neje heersers staan te trappelen!!!  

za 14-10-2017  

Hallo Plekkers en Plekkerinnekes ...... 

 

Nog 3 weken en dan is het weer zover... 

De aftrap van het nieuwe carnavals seizoen 2017 / 2018 .  

?Op 4 November voor de ALLERLAATSTE keer in het 

gemeenschapshuus het uitkomen van onze neije heersers van het 

Plekkersriek . 

Het word weer een drukke avond VOL met verrassingen . De 

presentatie van de neije kledinglijn van VG Tumult en wat te denken 

van de dansgarde " The Golden Girls " . Ze zijn inmiddels uitgegroeid 

tot een gezellige groep van 10 dames die ook voorzien zijn van een 

spiksplinternieuw tenue . Ook deze zullen geshowd worden in 

combinatie met een spetterend optreden waar snoeihard op getraind 

is het afgelopen jaar . En alsof het nog niet genoeg is , DE bekendmaking van het Jeugdtrio 

, het Boerenbruidspaar en tot slot DE 57 ste prins van de Plekkers . We willen er aan 

toevoegen dat de neije heersers er gruwelijk veul zin in hebben en dat we al veul schik 

gehad hebben in de veurbereidingen .Dit alles word ook nog vergezeld van een 

gastvereniging CV De Erdmennekes dus het beloofd weer een waar spektakel te worden . 

 

Dus om een lang verhaal kort te maken ....... 

 

4 NOVEMBER AS.  

ALLE PLEKKERS EN PLEKKERINNEKES VAN HARTE WELKOM @ HET GEMEENSCHAPSHUUS 

!!!!!! 

 

PS........ 

Succes met poule  
 

 
  

 

Gebruikersraad 25 oktober a.s.  

do 19-10-2017  

 

Verenigingen, (toekomstige) gebruikers van het 

Gemeenschapshuus en het toekomstige MFA 

KNILLUS. 

  

Woensdag 25 oktober 2017 houden we de 

jaarlijkse Gebruikersraadvergadering. 

  

Wij stellen het op prijs dat er van iedere 

vereniging een afgezand aanwezig kan zijn. 

Wij willen het graag in het eerste gedeelte van de 

vergadering hebben over hoe we tot nu toe 

hebben gedraaid in het Gemeenschapshuus, het 

tweede gedeelte willen we graag wijden aan de toekomst, de veranderingen in 

2018/KNILLUS   (Gemeenschapshuus / MFA en toekomst van dat alles). Vanaf 20.00 uur is 

eenieder welkom in KNILLUS. 

  

Zijn er nog punten die jullie graag op de agenda willen hebben laat dat dan even weten. 

We zouden het ook graag horen als u of uw medelid geen tijd kan vinden om hier aanwezig 

te zijn. 

 

LET OP: deze avond is nadrukkelijk bedoeld voor gebruikers of toekomstige 

gebruikers. Voor diegenen die gewoon een kijkje willen komen nemen, dat mag 

altijd (er wordt vaak en veel gewerkt, maar daar is deze bijeenkomst nou juist 

NIET voor bedoeld).   

 
We zien jullie allen graag. 

Bestuur Gemeenschapshuus / MFA KNILLUS  

Frans L.Visee  
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PPPPPP van start  

vr 20-10-2017  

Rustige start van de P.P.P.P.P.P. in Jubileumjaar 

(van onze verslaggever) 

VORTUM-MULLEM. Gisteravond, traditiegetrouw 3 weken voor het prinsenbal van de Plekkers, 

werd de 11e editie van de Pakhuus Peeters Prestigieuze Plekkers Prinsen Poule afgetrapt. 11 jaar 

geleden, toen de mensen nog gewoon rondom de tap konden hangen en de “durloop” naar achter 

de tap nog vrij was, tenminste als Ab Jansen daar niet stond, is de poule begonnen. Na lang 

discussiëren wie de nieuwe prins zou worden, besloten een paar jong jongens een poule op te 

richten. Uiteindelijk won Frans Broeder de het astronomische bedrag van 18 euro.  Het koste hem 

die avond een dikke 50 euro aangezien hij iets te snel was met het rondje te geven. 

Inmiddels is er die 11 jaren veel gebeurd. Sms diensten die app diensten werden, feestavond na 

afloop, veel list en bedrog, door mensen die niks wisten en 3 daag later als Prins uitkwamen, maar 

vooral veel lol, bier, hapjes en gevulde eieren. 

Gisteravond ging de poule echter rustig van start, de gedachte van de plekkers zitten nog meer bij 

de bouw van KNILLUS, dan bij de nieuwe prins. Iets waar de PPPPPPcie ook zijn steentje aan wil 

bijdragen. Naast het poule kun je ook een vrijwillige donatie doen, zodat ook de Pakhuus Peeters 

Prestigieuze Plekkkers Prinsen Poule een steen van KNILLUS kan kopen. De teller staat na 1 avond 

al op 2 consumptie muntjes en 35 cent. 

De poule echter ging dan wel iets voortvarender van start, maar was nog zeker niet op het 

hoogtepunt. Om het wat gemakkelijker te maken had de PPPPPPcie alvast 58 potentiële prinsen, 

met prinsensteek en al op de gevoelige plaat gelegd. Of de prins hier ook bij zit, lijkt vrijwel zeker, 

maar voor de zekerheid werden toch nog gauw twee eventuele prinsen vastgelegd. Pieter-jan van 

Mullekom en gast dirigent Hans Tijsen, lieten zicht strikken en staan nu ook vereeuwigd in de lijst 

van de Pakhuus Peeters Prestigieuze Plekkers Potentiele Prinsen Poule. 

De uiteindelijke uitslag was bij het sluiten van de markt als volgt. 

3 Ton van Mil 

2 Guus van Bree 

1 Ernst van de Weijer. 

Komende week zullen de eerste aanwijzingen komen en wellicht  zullen dan de eerste 

verschuivingen gaan plaats vinden. 

Wil je meedoen, app dan PRINS AAN + JE EIGEN NAAM  naar 06-23950859, (kost 

eenmalig 50 cent)  een prins poule kost zoals altijd 1 euro, 

  

Wordt vervolgt……… 

   

 
Ook de pronkzittingcie is weer begonnen!  

vr 20-10-2017  

VORTUM-MULLEM oktober 2017 

Beste mensen, 

 

De herfst bladeren vallen weer naar beneden en het eerste bord van de 

carnavalsvereniging is weer te aanschouwen in Vortum-Mullem. Dat betekent 

dat het circus weer begint te draaien voor de carnaval in 2018. Zo ook met de 

pronkzittingsavonden, waarvoor de commissie weer een aantal malen bij 

elkaar is geweest. 

 

Met trots en bewondering mogen we toch wel stellen dat de pronkzitting in 

Vortum-Mullem, elk jaar weer, een groot succes is. Natuurlijk kan het altijd 

beter en professioneler. Maar belangrijk is wie wat waar wanneer en waarom 

zegt. Dat maakt de pronkzitting nou zo mooi. De complimenten aan de grote groep vrijwilligers die 

er elk jaar weer op geheel eigen wijze twee mooie avonden van maken. 

 

Dit alles kan niet tot stand komen zonder de inzet van de mensen in Vortum-Mullem. De 

pronkzitting is er voor u maar ook zeer zeker door u. Wat is er nu mooier dan meedoen , ja 

natuurlijk met een drankje en een hapje in de zaal zitten. Maar als u eenmaal meegedaan hebt wilt 

u niet anders meer . Wij nodigen jonge en oude lefgozers en creatievelingen uit om mee te denken 

en eventueel actief mee te doen aan de pronkzitting 2018. 
 

Deze brainstormsessie zal plaatsvinden op VRIJDAG 10 NOVEMBER in ut Benkske om 20.30 

uur. 
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Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om te komen kunt u met uw tips en goede hints altijd terecht 

bij P. Lamers ( T: 0653825790 ) 

 

3x Alaaf, 

De Pronkzittingcie.  

 

 

LVCNET: Ambtenaren op bezoek bij de aannemer  

ma 23-10-2017  

  
 

De realisatie van een telecomnetwerk in de vijf Land van Cuijkse gemeenten komt gemiddeld 

één keer in de vijftig jaar voor. De laatste keer dat er grootschalig werd uitgerold, was in de 

jaren zeventig. Toen werden de woningen op ‘de CAI’ aangesloten. CAI staat voor Centrale 

Antenne Inrichting. De tv antennes konden van de daken, want vanaf toen hadden we één hele 

hoge antenne waarmee we tv signalen opvingen. En vanaf die antenne werden ‘coax’-kabels 

uitgerold naar de tv’s in de woningen en konden de bewoners tv kijken. In de jaren ‘90 werden 

deze gemeentelijke netwerken overgenomen door een bedrijf dat nu Ziggo heet. 

 

 
 

De ambtenaren die destijds bij de uitrol betrokken waren, zijn zo’n beetje allemaal 

gepensioneerd. En om deze lichting ambtenaren inzicht te geven over hoe zo’n 

glasvezelnetwerk aangelegd wordt, togen de ambtenaren van Civiel naar Oss. Daar is het 

kantoor gevestigd van één van de beoogde aannemers. Deze aannemer heeft ook de uitrol van 

glasvezel in de gemeente Landerd verzorgd en legt nu in Bernheze het glasvezelnetwerk aan. 

 

De aannemer liet zien hoe de uitrol verloopt: waar de wijkcentrales komen te staan, wat ‘ducts’ 

zijn en hoe ze de huisaansluitingen maken. Dat laatste is een enorme klus, want van tevoren 

schouwen ze alle woningen. Bij het schouwen zoeken ze de beste plek in de woning voor het 

glasvezelmodem. De schouwers bellen daarvoor bij u aan om samen met u de beste plek te 

bepalen. Waarbij de meterkast of de plek waar nu de tv staat, de voorkeur hebben. 

 

Vervolgens plaatsen ze de wijkcentrales en vandaar uit graven ze geulen naar alle woningen en 

leggen er glasvezelkabels in. De glasvezel leggen ze tot aan de voorgevel (althans bij de 

gezinnen of bedrijven die een abonnement hebben afgesloten). Zodat de monteurs die de 

huisaansluitingen verzorgen, het glasvezelmodem bij u in huis kunnen afmonteren. 

 

Verder stemden ze af of met de gebruikte computersystemen elkaars gegevens gemakkelijk uit 

te wisselen zijn. Een goede afstemming vooraf zorgt ervoor dat de vergunningsaanvragen 

soepel verlopen zodat snel gestart kan worden zodra er groen licht is. 

 

Bron: LVCNET.nl 
 

 

 

 

https://www.lvcnet.nl/blog/land-van-cuijkse-ambtenaren-op-bezoek-bij-de-aannemer
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Aan alle Plekkers en Plekkerinnekes!  

ma 23-10-2017  

Plekkers en Plekkerinnekes, 

  

De commissies zijn alweer druk bezig met de organisatie van carnaval 

2017-2018. 

Het beloofd weer één groot feest worden! 

  

Zaterdag 4 november zal het seizoen afgetrapt worden met het 

uitkomen van het jeugdtrio en de 57e prins der Plekkers onder 

toeziend oog van enkele gastverenigingen. Wij hopen hier natuurlijk 

een machtig mooie avond van te kunnen maken met ALLE Plekkers en 

Plekkerinnekes! Ook deze avond zal muzikaal worden ondersteund 

door niemand minder dan onze eigen, welbekende huis-DJ…… 

DJ STAGA! 

  

Wegens teruglopende animo is besloten om de boerenbruiloft te laten vervallen. Maar niet 

getreurd, deze dinsdag zal natuurlijk door medewerking van de commissies GRANDIOOS 

worden ingevuld om ook deze carnaval tot een feestelijk en knallend einde te brengen! 

  

Als eerst volgende activiteit na het prinsenbal staat op 16 december het welbekende 

liedjesbal gepland, met talent van eigen bodem. Dit is ieder jaar weer een enorm succes 

waar de nieuwe carnavalskraker er met de winst vandoor zal gaan! 

  

Heb je zin om ‘THE NIEUWE VOICE’ van het plekkersriek te worden, geef je dan snel op, 

vóór 1 december, bij Jan Hendriks (06 17746800 of 0485-573325) VOL=VOL 

  

Namens het bestuur van CV De Plekkers nodigen we jullie allen van harte uit om er samen 

met ons weer een mooi seizoen van te gaan maken! 

  

ALAAF!!   
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De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren. 

  

 



13 

 

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 okt   16.00u met 60 plus aan tafel 
2 nov     Zorgmarkt 
4 nov     Prinsenbal 
6 nov     Dorpsraad vergadering 
17 nov  14.00u kbo: kienen 
24 nov  16.00u met 60 plus aan tafel 
15 dec  14.00u kbo: kerstviering 
16 dec    Liedjesbal 
22 dec  15.30u met 60 plus aan tafel 

2 en 3 juni 2018   Vortum-Mullem 75 jaar 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 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

