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Vieringen in 2022 
 

18 april 10.30uur  2e paasdag 
5 juni 13.00uur  1e communieviering 
 

 

Intenties kunnen bij het Parochiehuis in Boxmeer door gegeven worden. 
Telefoon: 0485 573277 
 
 

 
 

www.Vortum-Mullem.info 
 

Klein geluk    

publicatiedatum: zondag 06 maart 2022 
Hoe breng je als mantelzorger ‘klein geluk’ terug in je leven? 
Woensdag 30 maart van 19.30-21.30 uur. 
Locatie: De Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer 
 
Wanneer je voor een ander zorgt, kan dat zoveel van je vragen dat het 
soms even teveel wordt. Als mantelzorger is het juist belangrijk om ook 
goed voor jezelf te blijven zorgen. Met die gedachte schreven Maria 
Grijpma en Inge Jager het mooie boek ‘Klein Geluk voor de 
mantelzorger’. Het is een praktische en inspirerende gids boordevol 
informatie en tips, die jou als mantelzorger kunnen helpen om meer 
energie en geluk en te ervaren in je eigen leven. Het Mantelzorg- en 
Vrijwilligersplein organiseert nu een bijeenkomst met dit boek in de 
hoofdrol. 
 
Wanneer je jezelf als mantelzorger hierin herkent, dan is deze interactieve 
bijeenkomst echt iets voor jou! Onder begeleiding van schrijfster Inge Jager 
proberen we de ‘recepten’ voor Klein Geluk uit het boek met elkaar uit. Kleine 
stukjes theorie en veel praktische oefening. Zo kun je ervaren dat je inderdaad 
al binnen enkele minuten rust, nieuwe energie of inspiratie kunt opdoen. En je 
hebt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers, 
zodat je ook kunt leren van elkaar. Bovendien krijg je het boek ‘Klein geluk 
voor de mantelzorger’ cadeau om er thuis verder mee aan de slag te gaan.  
  

http://www.vortum-mullem.info/
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Meer informatie en aanmelden 
Voor meer informatie en aanmelding, kun je terecht bij Mantelzorg- en 
Vrijwilligersplein. Telefoon: 0485-700500 of e-mail: mvplein@sociom.nl. 
Aanmelden kan ook rechtstreeks via de website www.mvplein.nl.  
  

Bij de bijeenkomst wordt rekening gehouden met de dan 
geldende  coronamaatregelen. Indien nodig zal gebruik worden gemaakt van 
de CoronaCheck-app. 

 

Cursus de zorg de baas 

publicatiedatum: zondag 06 maart 2022 
CURSUS ‘DE ZORG DE BAAS’ 
Mantelzorg overkomt je, maar hoe blijf je zelf in balans? 

Op woensdagavond 6 april  start de ondersteuningscursus ‘De Zorg de 
baas’ in Mill. Deze wordt gegeven door Mantelzorg- en Vrijwilligersplein 
in samenwerking met MEE. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit 
het Land van Cuijk die langdurig zorgen voor een kind, partner, ouder of 
vriend(in). 
  

De zorg voor een ander komt meestal op de eerste plaats. Ook al verschilt de 
hoeveelheid zorg per situatie, wanneer het langdurig en intensief is, merk je 
dat het steeds meer van je vraagt. De aandacht en hulpverlening zijn meestal 
gericht op diegene die zorg nodig heeft, maar in deze cursus sta jij centraal. 
Hoe houd je de regie over je eigen leven en kun je de zorg met voldoening 
blijven volhouden? Tijdens deze cursus leer je hoe je de balans (weer) vindt 
tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf. 

 
Tijdens de cursus werken we met een informatieve cursusmap. Ook is er 
ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De volgende onderwerpen komen 
aan bod: 
  

 Gevoelens (h)erkennen en grenzen leren aangeven 
 Stress en ontspanning 
 Kwaliteiten benutten 
 Hulp en steun vragen 
 Communicatie en assertiviteit 
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De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur en één 
terugkombijeenkomst. Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus. 

De bijeenkomsten zijn van 19:30  tot 21:30  uur en zullen plaatsvinden in 
Cultureel Centrum Myllesweerd, Kerkstraat 3 in Mill. 

Voor meer informatie en aanmelding (tot 23 maart), kun je terecht bij 
Mantelzorg- en Vrijwilligersplein. Telefoon: 0485-700500 of e-
mail: mvplein@sociom.nl. 

 

 

De oude schoenendoos 

publicatiedatum: zondag 06 maart 2022 
Hieronder weer 2 foto’s waarvan we weinig weten. De eerste is de bouw van 
iets. De pastoor staat er ook bij wat niet wil zeggen dat het een kerk of zo 
moet zijn. Het nummer is C01804, te vinden op de site. 

De onderste foto is een heel oude. De kleuters zijn nu zeker in de 80 of nog 
ouder. Op de site staan verschillende namen, maar er ontbreken nog een paar. 
Misschien staat uw opa of oma er wel bij. Het nummer is A00721. 

Veel kijk plezier op www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl 
Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem 
Geplaatst door: Marjan Versteegen 

Terug naar nieuwsoverzicht 

 

mailto:mvplein@sociom.nl
http://www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl/
https://dorpsblad.vortum-mullem.info/
https://www.vortum-mullem.info/nieuws/
https://www.vortum-mullem.info/images/1000x0/2.jpg
https://www.vortum-mullem.info/images/1000x0/oude-schoenendoos.jpg
https://www.vortum-mullem.info/images/1000x0/1.jpg
https://www.vortum-mullem.info/images/1000x0/2.jpg
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Dorpsraadvergadering 7 maart 2022 

publicatiedatum: maandag 07 maart 2022 
Notulen dorpsraadvergadering:  7 maart 2022 
Locatie: Café KNILLUS 
Aanvang: 20.30 uur 
  

1. OPENING 
Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom 
voor onze gebiedsmakelaar José Jacobs en contactfunctionaris Willem 
Engbers. De contactfunctionaris is het aanspreek punt voor de DORPSRAAD 
voor diverse zaken (voorheen dorpsraad coördinator). De gebiedsmakelaar is 
de verbindende schakel tussen ALLE inwoners en gemeente. De notulen van 
vorige vergadering worden goedgekeurd, er zijn geen opmerkingen. 

2. ONLINE PRESENTATIE SPORTS2PLAY 
Sports2play houdt zicht bezig met het realiseren van vitale 
ontmoetingsplekken. Hierbij staan bewegen, ontmoeten en gezondheid 
centraal. Aan de hand van  toegankelijke en multifunctionele outdoor fitness 
toestellen met begeleiding proberen zij  sporten en bewegen voor iedereen - 
jongeren, gehandicapten en ouderen - zo toegankelijk mogelijk te maken. We 
gaan kijken of er iemand mee aan de slag wil om dit project verder op te 
pakken en uit te werken. 

3. WERKGROEPEN 
 Goede doelenweek 
Deze is week 13 op 29-30 maart. 

 Koningendag 
De commissie doet een oproep voor vrijwilligers die deze dag mee willen gaan 
organiseren. Er komt ook nog een oproep hiervoor op de site. 

 Kermis 
Willem Engbers geeft aan dat er voor 2022-2023 een gelijke bedrage komt 
vanuit de gemeente. Alle activiteiten gaan weer plaats vinden in 1 weekend. 
Het beleid vanuit de gemeente na 2023 moet nog worden vastgesteld. Als dit 
helder is zal dit worden gecommuniceerd richting dorpsraden. 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
 Kernen CV Vortum-Mullem staat op de website van de gemeente: 
 De gemeente krijgt dit document aangeboden en gaat hier mee aan de slag. 
 De KBO en jagersvereniging doen volgende week zaterdag 19 maart mee aan de 

landelijke opschoondag 
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5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD 
José Jacobs vraagt of we een uitnodiging hebben gehad voor vliegbasis de 
Peel en hoe dit leeft in Vortum-Mullem. Wij sluiten via de dorpsraad aan bij 
andere dorpen. Daarnaast is er een vraag om samen met enkele andere 
dorpen te kijken naar de energietransitie. Peter en Frans willen hierbij 
aansluiten. Verder is er een uitnodiging gekomen voor een bijeenkomst met de 
gebiedsmakelaar eventueel samen met de gebiedswethouder voor een bezoek 
aan Vortum-Mullem. 

Ligi merkt op dat de bloemenweide vorig jaar in de Sint Hubertusstraat er niet 
goed bij ligt. Hij vraagt er vanuit de gemeente naar gekeken kan worden. Peter 
neemt hierover contact op met Igor Derks. 

6. SLUITING 
Peter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.      

 

 

Barvrijwilligers gezocht! 

publicatiedatum: dinsdag 15 maart 2022 
Halllo inwoners van Vortum-Mullem, 

Nu Corona goeddeels achter ons lijkt te liggen en er weer bijna alles kan en 
mag, stroomt KNILLUS ook weer vol met activiteiten. Heel fijn en leuk! Voor 
ons ook hét moment om nog meer mensen uit Vortum-Mullem te vragen of ze 
wellicht ook barvrijwilliger willen worden. We hebben nu ruim 40 mensen die 
aktief zijn als barvrijwilliger. Gezien alle positieve drukte rondom KNILLUS, 
kunnen we extra vrijwiligers prima gebruiken. Vele handen maken het werk 
licht tenslotte. Ben of ken jij iemand die het leuk vindt om af en toe te helpen 
bij KNILLUS, meld je dan aan via deze link of QR-code. 

https://chat.whatsapp.com/HPJGa5m9OkR1Qdh0od0fz4 
 
Hiermee kom je direct in de bestaande app-groep van vrijwilligers. En...voor de 
goede orde....jij bepaalt altijd zelf of je wel of niet wilt helpen, je krijgt er voor 
betaald én...het is vooral leuk en gezellig! Wil je meer weten voordat je jezelf 
aanmeldt, bel of app dan even met Saskia Broeder (0613193177); zij kan je 
alles vertellen over de rol van vrijwillger. Iedereen is welkom; van 14 tot 100 
jaar is er plek binnen het team barvrijwilligers. We hopen dat ook jij het team 
barvrijwilligers van KNILLUS wilt komen versterken. 

Namens bestuur MFA KNILLUS 

 

https://chat.whatsapp.com/HPJGa5m9OkR1Qdh0od0fz4
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Vacature 
Aanwezigheidshulp 

publicatiedatum: woensdag 16 maart 2022 
Vacature Aanwezigheidshulp 
Wilt u graag iets betekenen voor een ander? 

Hebt u een paar uur per week de tijd om bij iemand op bezoek te gaan? 

Dan is vrijwilliger worden bij de Aanwezigheidshulp van de SWOGB misschien 
iets voor u. De vragen van de mensen, die u kunt ontmoeten lopen uiteen. 
Sommigen houden van een kaartje, anderen van een goed gesprek of een 
wandelingetje. U kunt heel veel betekenen door eenmaal per week een uurtje 
bij iemand op bezoek te gaan. 

Bij het matchen vinden we het belangrijk dat het klikt, zodat het voor beiden 
prettig is. Bij vragen kunt u altijd bij de contactpersoon terecht, zodat u er niet 
alleen voor staat. 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen bij Dette 
Koenders 06-10430039 of dettekoenders@sociom.nl 

 

Op zoek voor de Koning... 

publicatiedatum: donderdag 17 maart 2022 
Hallo, 

over een paar weken is het weer Koningsdag. En....het mag en kan weer! 
Dus...het Oranjecomite is weer begonnen om er een leuke dag van te maken 
op woensdag 27 april a.s. voor jong en oud! Het comite zoekt nog versterking 
voor de organisatie van een en ander. 2-3 mensen erbij zou de organisatie een 
stuk gemakkelijker maken. Het vraagt iets van je in de maanden maart en april 
qua tijd en werk, je doet het samen met een leuk comite én je beloning is veel 
eer van je werk en plezier van de deelnemers. Interesse? Neem dan contact 
op met Jolanda Brienen - 06-21946791. Meer informatie over het programma 
van dit jaar volgt binnenkort. 

Namens het OranjeComite. 

mailto:dettekoenders@sociom.nl
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Palmpasenstok 

publicatiedatum: woensdag 23 maart 2022 
Hallo kinderen en ouders, 

Op maandag 18 april is er op tweede Paasdag een viering om 10.30 uur in 
het MFA Knillus in Vortum-Mullem.   
Er is dit jaar geen gezinsviering op Palmpasen. Toch vinden we het leuk om 
met de kinderen een palmpasenstok te versieren zodat ze die mee kunnen 
nemen naar de paasviering op 18 april. 

Op donderdag 14 april willen we graag met alle kinderen 
de palmpasenstokken gaan knutselen van 14.00 uur tot 15.00 uur in de 
knutselruimte boven van de basisschool St.-Anna in Vortum-Mullem. 
Neem hiervoor wel zelf een stok in de vorm van een kruis mee. 

Ouders die graag een handje mee willen helpen zijn natuurlijk van harte 
welkom. 

Ongeveer 10 minuten voordat de paasviering begint, worden jullie verwacht  in 
het cafe gedeelte van het MFA Knillus, want op de versierde palmpasenstok 
komt dan nog een broodhaantje. 

Tijdens deze paasviering stellen de kinderen die binnenkort hun Eerste 
communie gaan doen zich voor. 

Laat even weten, voor 7 april of je komt knutselen door een app of een 
telefoontje naar Trudy Jacobs  Dit ivm het bestellen van de broodhaantjes. 

06-83077711 

Groetjes,  

Maria van Duren en Trudy Jacobs  
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programma KBO 

publicatiedatum: woensdag 23 maart 2022 
Beste leden en ouderen van Vortun Mullem . 

Nu alle maatregelen en beperkingen rond corona achter de rug zijn gaan wij 
als KBO ook weer aan de slag en hebben een jaarprogramma gemaakt en we 
gaan er van uit dat nu alles door kan gaan . 

Voor de wekelijkse activiteiten hebben we dringend behoefte aan meer 
deelnemers zodat deze ook in de toekomst gewaarborgd blijven kom eens 
vrijblijvend langs en dan kan je besluiten of deze activiteit bij je past .Voor 
meer informatie kun je contact op nemen met Henk Broeren Sint 
Hubertusstraat 9 telefoon : 0485 575818 

April : 
Vrijdag         15     Met 60 PLUS aan tafel                      16.00 uur 
 
Mei : 
Donderdag    12      Bij voldoende deelname bezoek bakkerij museum Ottersum 
Vrijdag         20      Jaarvergadering                                    14.00 uur 
Vrijdag         27  Met 60 PLUS aan tafel                        16.00 uur 
 
Juni : 
Zaterdag       11   Bezoek Boerenbond museum in Gemert 
Vrijdag         24     Met 60 PLUS aan tafel                        16.00 uur 
 
Juli : 
Vrijdag        22    Met 60 PLUS aan tafel                        16.00 uur 
 
Augustus : 
Vrijdag         26    Met 60 PLUS aan tafel                       16 .00 uur 
Donderdag    25      Met fiets of auto dagtocht  Kevelaar 
 
September : 
Woensdag    09     Sociaal Culturele Dag in  Mill 
Vrijdag        30       Met 60 PLUS aan tafel                        16.00 uur 
 
Oktober : 
Vrijdag       14     Dag van de ouderen                            14.00 uur 
Vrijdag       21    Met 60 PLUS aan tafel                        16.00 uur 
 
November 
Vrijdag       25     Met 60 PLUS aan tafel                        16.00 uur 
 
December : 
Vrijdag       16    Kerstviering                                         14.00 uur 
Vrijdag       23      Met 60 PLUS aan tafel                        15.30 uur   
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Wekelijks   : 
Maandag                      Bewegen voor ouderen  Knillus      1400 uur 
Dinsdag                        Jeu de boules                                   13.30 uur 
Woensdag                    Soos   Kaarten     Knillus                 13.30 uur 
Donderdag                   Yoga    Knillus                                 18.00 uur. 

 

 

Dankbetuiging  

Marie Thelosen-Deenen 

publicatiedatum: maandag 28 maart 2022 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, steun en blijken van medeleven die 
wij hebben ontvangen na het overlijden van onze mam, schoonmoeder en oma. 
  

Marie Thelosen-Deenen 
 
Dank voor alle prachtige voorjaarsbloemen. 
Dank voor uw gift aan Furaha Orphans. 
Speciale dank aan huisartsenpraktijk de Maasdorpen, team Thuiszorg-Zuid en afdelingen 
11 en 19 van Castellla voor de goede zorg. 
 
Kinderen en kleinkinderen 
Maart 2022 

  

 

Penningmeester gezocht! 

publicatiedatum: dinsdag 29 maart 2022 
Wil jij 'achter de schermen' een bijdrage leveren aan onze vereniging? 

Wij zijn op zoek naar iemand die vanaf Mei 2022 de taken van onze 
penningmeester wil overnemen en ons bestuur komt versterken! 

Ook als jij ons bestuur wilt versterken, zonder functieomschrijving, dan ben jij 
van harte welkom! 

Stuur een e-mail naar: vesttoneel@gmail.com 
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Goede doelen 2022   

publicatiedatum: zaterdag 02 april 2022 
We zitten nu midden in de week  “Samen Sterk voor goede doelen”. 
Afgelopen dinsdag en woensdag zijn er een aantal vrijwilligers bezig geweest 
om de enveloppen met geld voor de goede doelen huis aan huis op te halen. 
We zijn nu bezig met de verwerking daarvan zodat het geld op de juiste plaats 
terecht komt! 

Wij willen alle vrijwilligers en natuurlijk alle mensen die de verschillende goede 
doelen gesteund hebben heel hartelijk bedanken!!! 

Als u nog een envelop voor de goede doelen om welke reden dan ook thu is 
heeft, dan kan deze alsnog anoniem ingeleverd worden! Dit kan door de 
gesloten envelop met de invullijst en het contante geld  bij “ Pakhuus 
Peeters” in een speciale afgesloten emmer met logo “Samen Sterk voor 
goede doelen” te deponeren.  Dit kan alleen nog deze week tot 
zaterdagmorgen  12:00 uur. 
  

Alvast hartelijk dank voor de medewerking: 

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar iemand van de werkgroep of stuur een 
mail naar goededoelenvortum@gmail.com 
Via het dorpsblad en vortum-mullem.info houden wij u op de hoogte over hoe 
deze actie is verlopen, en natuurlijk hoeveel geld er voor de verschillende 
doelen is opgehaald. 

U hoort nog van ons!  

Met vriendelijke groet, 

De werkgroep: 

Petra Broeder 

Anja Martens 

Gerdien Denen 

Anja v.d. Bosch 

Marianne Broeder 

Karin Deenen 

Herman van Bree 

mailto:goededoelenvortum@gmail.com
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Avance brengt u paaseieren   

publicatiedatum: maandag 04 april 2022 
Aan alle inwoners van Sambeek, Vortum Mullem en 
Boxmeer, 

Ook dit jaar wordt er weer een eieractie gehouden t.b.v. de volleybalvereniging 
Avance. 

Het doel van deze actie is om op een leuke manier eieren te verkopen in 
Sambeek, Vortum-Mullem en een deel van Boxmeer om de vereniging 
financieel te ondersteunen. De jeugdleden van onze vereniging komen daarom 
op zaterdagochtend 16 april  a.s.. bij u aan de deur met enveloppen. 
Voor een bedrag van € 3,50 kunt u één envelop kopen, voor twee enveloppen 
betaalt u € 6,00. 

In deze envelop zit een nummer dat correspondeert met het aantal eieren dat 
u hebt gewonnen. Er zitten enveloppen bij van 10, 15, 20, 25 en 30 eieren. U 
trekt in ieder geval altijd minimaal een enveloppe met 10 eieren. Dus altijd prijs 
en verzekerd van een paasei. 

Bent u niet thuis op het tijdstip dat wij bij u aan de deur komen, geen paniek.  
Bij de Warandahal kunt tot 13:00 uur terecht om één of meerdere enveloppen 
te kopen, en bent u dus toch met Pasen voorzien van lekkere eitjes. 

Samen met uw steun kunnen we ervoor zorgen dat deze actie wederom een 
succes wordt. 
Laat de kinderen dus niet voor niets komen. 

Tot ziens op zaterdag 16 april  aanstaande.  
  

Alvast bedankt namens 
Volleybalvereniging Avance 
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Notulen dorpsraadvergadering 4 
april 2022 

publicatiedatum: maandag 04 april 2022 
Dorpsraadvergadering:  maandag 4 april 
Locatie: Café KNILLUS 
Aanvang: 20.30 uur 
   

1. OPENING       
Peter opent de drukbezochte vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Hij geeft aan dat Koos van Bree als nieuw bestuurslid het bestuur komt 
versterken.  

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING 
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd 

3. WERKGROEPEN 
ST CORNELISSTRAAT 
Greetje licht namens de werkgroep de situatie toe over de stand van zaken 
met betrekking tot het aanpakken van de St. Cornelisstraat. Het hele project 
duurt langer dan vooraf gehoopt. Er is een nieuwe projectleider (Migiel van 
Boekel) vanuit de gemeente Land van Cuijk. Daarnaast is er een adviseur 
(John) bij betrokken die aangeeft dat de begroting van 2018-2019 niet meer 
sluitend is voor het project dat wordt uitgevoerd in 2023. Het projectteam 
probeert nu het Waterschap erbij te betrekken om toch (met eventuele 
subsidie) tot een sluitende begroting te komen. Voor eind april hopen we dat er 
meer duidelijkheid komt over de voortgang van het project. Als er daarna meer 
duidelijkheid is zal het plan gepresenteerd worden aan de inwoners. 

WONEN 
Er wordt flink gebouwd in Vortum-Mullem. Op zowel de Bosch-akker als 
Molenhof zijn alle kavels verkocht of in optie. In totaal worden er dit jaar 16 
woningen gebouwd. Er loopt alweer een initiatief voor een nieuwe bouwlocatie.  

KONINGSDAG     
De werkgroep is uitgebreid met enkele vrijwilligers die ervoor gaan zorgen dat 
er diverse activiteiten georganiseerd worden op 27 april. 

KNILLUS 
De bouwgroep is bezig met de voorbereiding van de opslag achter Knillus. De 
financiën zijn via subsidie rond. Als de voorbereidingen rond zijn gaan we met 
een clubje vrijwilligers aan de slag. 
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4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
  

 Verslag bijeenkomst Dora Zuid. 
 Onderwerpen die hier besproken zijn vliegbasis de Peel en energietransitie 

(zonneparken, energie uit biogas, windmolens, houtstookcentrale, 
waterenergie bij sluis, aardwarmte, isolatiemaatregelen….). Er kan verder 
gebruik worden gemaakt van energiecoaches die advies geven om te 
besparen op energie. 

 Aanpak kruispunt Sint Anna school 
 Omdat de herinrichting van de Sint Cornelisstraat is uitgesteld is er een 

aanvraag ingediend bij de gemeente om bij de school een veiligere situatie te 
creëren. De vraag komt op de lijst WIU (Werk In Uitvoering) 

 WIU 
 Er is nog geen duidelijkheid welke projecten van deze lijst dit jaar worden 

uitgevoerd. Naast de veiligheid bij school is ook de situatie rondom verlichting 
op de Haltestraat weer aangekaart (door de school). In eerste instantie is hier 
negatief op gereageerd door de gemeente. De dorpsraad gaat hierover nog in 
discussie met de gemeente. 

 Opvang vluchtelingen Oekraine 
 De gemeente vraagt of er mogelijkheden zijn voor opvang van vluchtelingen uit 

Oekraine. In Vortum-Mullem zijn tot nu toe geen locaties aangewezen door de 
gemeente. Particuliere opvang aanbieden is altijd mogelijk. 

 Snack mededeling 
 Na de kroegentocht afgelopen carnaval zijn er nog veel snacks (friet, 

frikandellen en kroketten overgebleven). De verenigingen die dit hiervan 
gebruik willen maken kunnen deze ophalen 

  

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD 
 Henk Broeren meldt dat de subsidieregeling voor verenigingen tot en met 2023 

hetzelfde blijft. Elke vereniging moet dit zelf in de gaten houden. 
  

6. SLUITING 
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering 

 

 

 



15 

 

 


