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Vieringen in 2022 
 

 
Zondag  18 september 10.30uur  St.Corneliusviering 
 
Zondag 31 oktober 10.30uur  Allerzielen/allerheiligenviering 

 
 
Intenties kunnen bij het Parochiehuis in Boxmeer door gegeven worden. 
Telefoon: 0485 573277 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Gediplomeerden en Laatste 
repetitie 

publicatiedatum: vrijdag 22 juli 2022 
 

Gisteravond was het dan zover; de laatste repetitie voor de welverdiende 
vakantie. Tijdens deze repetitie werden zoals elk jaar de behaalde 
muziekdiploma's uitgereikt. Deze diploma’s worden gehaald dankzij de inzet 
van natuurlijk de muzikanten zelf en begeleid door de verschillende 
muziekleraren. Bedankt docenten Luc Jansen, Stephan Moors, Hans Thijssen, 
Marjan Versteegen en Frank van Wely voor jullie inzet voor alle leerlingen dit 
jaar. 

Dit jaar hebben de volgende leerlingen hun diploma behaald: 

Voor het blokfluitdiploma: 

         Jasper van Bree 

         Isa Broeder 

         Niels Ebben 

Voor het A diploma: 

         Abel Achten (Bugel) 

         Maas Achten (Bugel) 

         Lars Graat (Slagwerk)    

         Fleur Jakobs (Slagwerk) 

         Stef Jakobs (Slagwerk) 

         Tim Jakobs (Slagwerk) 

         Iris Peeters (Slagwerk)      

 

           

http://www.vortum-mullem.info/
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Voor het B diploma: 

         Yara Ermers (Alt Saxofoon) 

         Rick Willems (Trombone)  

Namens het bestuur en alle leden van Fanfare st Cornelius van harte 
gefeliciteerd! 

Daarnaast werd er deze avond ook stilgestaan bij het vertrek van een van 
onze muziekdocenten. Na 20 jaar blokfluit les gegeven te hebben, heeft 
Marjan Verstegen aangegeven hier mee te stoppen. In deze 20 jaar heeft ze 
ruim 130 kinderen blokfluit leren spelen en daarmee kennis laten maken met 
muziek. Marjan ontzettend bedankt voor al deze jaren inzet! Gelukkig blijf je 
als muzikant nog aan onze vereniging verbonden. 

In Luc Jansen is een nieuwe blokfluitleraar gevonden, die al kennis heeft 
gemaakt met de nieuwe club kinderen die blokfluit willen leren spelen. 

Hopelijk tot ziens nog bij ons Zomerconcert as Zondag vanaf 12.00u bij het 
Veer richting Afferden: “Goed toeven aan de Oever” 

Foto’s van de laatste repetitie staan inmiddels in het fotoalbum 

Bron: Fanfare St. Cornelius 
Geplaatst door: Saskia Broeder 

 

Goed toeven aan de Oever 

publicatiedatum: zondag 24 juli 2022 
Afgelopen weekend heeft Koninklijke Fanfare st Cornelius het seizoen 
afgesloten. Zaterdag is de vereniging per bus afgereisd naar Almere om daar 
op de Floriade een mooi optreden te verzorgen. Het prachtige weer, de 
bloemen in bloei en de muzikale klanken van zowel het Fanfare orkest als van 
de Slagwerkgroep hebben ervoor gezorgd dat veel bezoekers van de Floriade 
met muzikale oren naar huis zijn gegaan. Om deze dag af te sluiten stonden 
bij binnenkomst in Vortum-Mullem de barbecue's al de gloeien om de honger 
van de muzikanten te stillen. De avond werd zoals onze vereniging dat 
zo goed kan, in stijl op het terras afgesloten. 

Zondag stond in het teken van het zomerconcert: "Goed toeven bij de Oever" 
maar voordat we richting de maas gingen hebben we genoten van een 
gezamelijk ontbijt. Aan het einde van de ochtend zijn we allen naar de 
veerpont vertrokken om daar kennis te maken met een klein festival terrein. 

https://fanfare.vortum-mullem.info/
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Een podiumoplegger, biertafels voor het publiek, een koelwagen met 
verfrissende drankjes, een ijscowagen, het zonnetje en af en toe een windje 
waren alle ingrediënten voor een mooi zomerconcert. Het Fanfare orkest en de 
Slagwerkgroep wisselde elkaar af met verschillende nummers. Waarbij de 
Slagwerkgroep al drummend de provinciegrens over ging met dank aan de 
veerpont. Ook de Joekels en VGTumult hebben hun muzikale klanken laten 
horen. Kortom een zeer geslaagde dag. 

Om nog na te genieten staan de foto's al in het fotoalbum, met dank aan 
fotograaf Math.  

Nu gaat de vereniging genieten van hun welverdiende vakantie. In september 
starten de repetities weer en in oktober staan het eerste optreden alweer  op 
het programma, noteer alvast in de agenda: 

30 oktober Koffieconcert Fanfare St Cornelius 
En iets verder weg maar zeker het noteren waard! 

21/22 oktober 2023 Drumnight 3 van onze ritmische Slagwerkgroep. 
Bron: Fanfare St. Cornelius 
Geplaatst door: Saskia Broeder 

 

Regio geniet van houtkunstwerken 
Ligi Hermans 

publicatiedatum: dinsdag 26 juli 2022 
Bron: DeBok 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem 
Geplaatst door: Geert van Raaij 

https://fanfare.vortum-mullem.info/
https://dorpsblad.vortum-mullem.info/
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https://www.vortum-mullem.info/images/1000x0/2022-07-21-houtkunstwerken-ligi-hermans.jpg
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Zomercarnaval in Vortum-Mullem 

publicatiedatum: dinsdag 26 juli 2022 
Bron: DeBok 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem 
 

Geplaatst door: Geert van Raaij 

https://dorpsblad.vortum-mullem.info/
https://www.vortum-mullem.info/images/1000x0/2022-07-21-zomercarnaval-in-vortum-mullem.jpg
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Telefooncirkel  

Vortum-Mullem 

publicatiedatum: dinsdag 26 juli 2022 
Telefooncirkel Vortum-Mullem 
De telefooncirkel is een uitkomst voor mensen, die alleen wonen en graag 
contact met iemand willen hebben. Het geeft een veilig gevoel dagelijks met 
iemand te spreken. De deelnemers leren elkaar kennen en de vrijwilligers 
worden een vertrouwd persoon. 

Hoe werkt de telefooncirkel? 
Elke werkdag start de vrijwilliger om 9.00 uur de telefooncirkel door het bellen 
naar de eerste persoon van de cirkel. Persoon 1 belt persoon 2, persoon 2 belt 
persoon 3 en zo verder. De laatste deelnemer van de cirkel belt de vrijwilliger 
van de dag en dan is de cirkel rond. In het weekend is er geen telefooncirkel.  

Elke ochtend contact 
Het kan prettig zijn in de ochtend een gesprekje te hebben, met degene, die 
naar u belt en met degene naar wie u verder belt. Soms bellen deelnemers 
elkaar nog weleens terug om wat langer te kunnen praten. Af en toe komen de 
deelnemers en de vrijwilligers van de telefooncirkel bij elkaar voor een 
ontmoeting. Tijdens die bijeenkomsten leren deelnemers en de vrijwilligers 
elkaar beter kennen en is het een gezellig samenzijn. 

Als er iemand niet opneemt? 
Als een deelnemer niet opneemt belt de vrijwilliger de vaste contactpersonen 
(vaak familie of buren) van de deelnemer, zodat er gekeken kan worden of er 
iets aan de hand is. Deelnemers ervaren het als prettig dat er naar hen wordt 
omgekeken. 

De telefooncirkel is een dienst van de SWOGB met vaste vrijwilligers en wordt 
ondersteund door Sociom. 

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u bellen naar Dette Koenders van 
Sociom 06-10430039 of mailen naar dettekoenders@sociom.nl 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem 
Geplaatst door: Marjan Versteegen 

 
 
 
 

https://dorpsblad.vortum-mullem.info/
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Digitale begeleiding 

publicatiedatum: dinsdag 26 juli 2022 
Digitale begeleiding van ouderen: Enthousiaste vrijwilligers gezocht. 
  

Een tiental jaren geleden is de SWOGB (oud gemeente Boxmeer) gestart met 
computercursussen voor ouderen. Gesteund door een aantal enthousiaste 
vrijwilligers en financiële steun vanuit de SWO zijn vele ouderen in de 
gemeente op weg geholpen in het gebruik van de computer en tablet en 
telefoon. 

Ouderen één op één begeleiden en “digitale hulp” aan huis bieden, vraagt tijd 
en ook andere competenties van vrijwilligers. Daarom willen we ons team 
versterken. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen, jong en oud die het 
leuk vinden ouderen te begeleiding in deze digitale wereld en hun digitale 
vaardigheden willen overbrengen. 

Heb jij basiskennis van computer, laptop, internet, smartphone, tablet en kun jij  

op een rustige en begrijpelijke manier deze kennis overdragen, neem dan 
contact met ons op. Je bent van harte welkom. De vraag van ouderen én jouw 
inzetbaarheid bepalen op welke tijden en bij wie je ingezet wordt.  

“Je komt allerlei verschillende mensen tegen én jouw digitale kennis kan voor 
iemand echt een wereld van verschil maken”. 

Een vrijwilliger deelt zijn ervaringen 
Hieronder zo maar een greep uit de praktische vragen van de cursisten: 

 Hoe maak ik een adressenlijst? 
 Hoe werkt DigiD? 
 Een appje sturen… en beeldbellen met mijn kinderen hoe moet dat? 
 De krant is niet bezorgd. Hoe kan ik hem toch lezen, op mijn tablet? 
 Ik wil een foto maken met mijn telefoon en dan versturen, maar hoe moet dat? 
 Ik wil een fietstocht uitzetten op mijn computer. Hoe?  En hoe uitprinten? 
 Hoe zet ik foto’s over van mijn telefoon naar mijn computer? 
 Ik heb een nieuwe telefoon. Kun je me op weg helpen? 
Als je deze vragen voor ze kunt oplossen, dan kunnen ze er direct mee aan de 
slag en zien ze meteen resultaat. Weet ik niet direct het antwoord, dan kom ik 
er een volgende keer op terug. Er ligt veel en mooi vrijwilligerswerk voor het 
oprapen. “Computerbegeleiding voor ouderen” hoort daar zéker ook bij.   

Wilt u meer informatie en/of heeft u interesse om ouderen te helpen in 
deze digitale wereld? Stuur dan een mail naar janarts123@gmail.com 
of bel naar Jan Arts 06-29160553. 

mailto:janarts123@gmail.com
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De oude schoenendoos 

publicatiedatum: dinsdag 26 juli 2022 
"Zoekplaatjes" in de Oude Schoenendoos 
Onze website is al lang bij u bekend. U geniet wel eens van de oude 
foto's, filmmateriaal en al het geen u daar nog meer kunt vinden. 

De optie "Zoekplaatjes" op onze website is nu geheel vernieuwd en is hierdoor 
een uitdaging geworden om regelmatig te bezoeken. We tonen hier foto's waar 
we graag iets meer van willen weten en daarvoor vragen we uw hulp. 

U kunt ons helpen om onbekende of deels ontbrekende tekst bij de foto's aan 
te vullen. Hiervoor kun u onze rubriek *Zoekplaatjes* gebruiken.  

 Bezoek onze website  www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl en ga eens op 
ontdekkingstocht door bovenin op de Menukaart op de knop - Zoekplaatjes - te 
klikken.  

Ga gerust de uitdaging eens aan, het is eenvoudig om vanaf onze website op 
een foto te reageren via de ingebouwde - Reactie - knop. 

  

Tentoonstelling verplaatst naar 19 en 20 november 
In het weekend van 12 november zijn er diverse evenementen in de kerk. Om 
de intocht van Sinterklaas niet in de wielen te rijden hebben we besloten de 
datum van de tentoonstelling een week op te schuiven. Zo heeft ieder de 
ruimte. We zijn druk bezig het programma in te delen en foto’s uit te zoeken 
die wij willen u willen laten zien. De nadruk ligt op foto’s van verenigen omdat 
onze Schoenendoos dan ook 40 jaar bestaat. Nog twee van de oprichters doen 
nog steeds mee, te weten Loed Rongen en Jan Hendriks. De foto van de 
oprichting komt er ook bij te hangen. U herkend vast nog meer mensen. 

Kijk op www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl en reageer op de zoekplaatjes 
of bekijk alleen de foto’s. Veel plezier. 
 
Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem 
Geplaatst door: Marjan Versteegen 

 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl/
https://dorpsblad.vortum-mullem.info/
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GFT inzameling gewijzigd 

publicatiedatum: donderdag 28 juli 2022 
Inzameling GFT tot nader bericht eenmaal per twee weken. 

  

Met ingang van de maand augustus wordt het groente-, fruit- en tuinafval 
(GFT) in de gemeente Land van Cuijk tot nader bericht eenmaal per twee 
weken opgehaald. Tot nu toe werd dat in de zomermaanden iedere week 
gedaan. Echter door krapte op de arbeidsmarkt en personeel dat ziek is, zegt 
de afvalinzamelaar, Van Kaathoven, niet anders te kunnen.   

Wat betekent dit?   

 De groene container voor GFT wordt om de veertien dagen geleegd. 
 Voor Vortum-Mullem is dit alleen in oneven weken ophalen 
 De frequentie van het inzamelen van het Plastic, Blik en Drankkartons blijft 

hetzelfde, eens in de  twee weken. 
 De frequentie van het inzamelen van het restafval (blauwe tariefzak) blijft 

hetzelfde, eens in de vier weken.  
 Hebt u een afvalkalender gedownload van onze website dan is die niet meer 

geldig. De nieuwe kalender is te downloaden 
via www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender.   

 Blijf de gemeentelijke informatiekanalen (de gemeentepagina maar ook onze 
website en social media) in de gaten houden voor wijzigingen bij de 
afvalinzameling. 

Tip. Download DeAfvalapp. 

DeAfvalApp bevat de inzameldagen, informatie over de verschillende 
afvalsoorten, adressen van milieustraten en telefoonnummers. Als u uw 
postcode en huisnummer invoert, krijgt u de afvalkalender van uw buurt of 
wijk. U kunt ook de inzameldagen koppelen aan uw agenda op uw smartphone 
of tablet en ervoor kiezen de avond of ochtend ervoor een herinnering 
(notificatie) te krijgen. Met push-berichten kunnen we u via de app ook snel 
bereiken bij bijzonderheden op het gebied van de afvalinzameling. DeAfvalApp 
is gratis. Download hem via de AppStore of Google Play Store onder 
DeAfvalApp. DeAfvalApp kunt u ook raadplegen via www.deafvalapp.nl. 
 
Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem 
Geplaatst door: Frans Broeder 

 
 
 

http://www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender
http://www.deafvalapp.nl/
https://dora.vortum-mullem.info/
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Inschrijven KermisKwis 2022 
geopend! 

publicatiedatum: maandag 01 augustus 2022 

Avond vol gezelligheid 
In navolging op edities 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2021 kondigen wij 
met gepaste trots aan de: 

Kermiskwis Vortum-Mullem : editie 2022!! 
Voor degene die er vorige jaren niet bij waren; Wat is de KermisKwis? 
De mannen van Pepe's PubQuiz toeren al bijna 16 jaar door het land met hun 
originele Quizzen. Onder andere in Beugen en Boxmeer wordt er inmiddels 
bijna gevochten om deelnamekaartjes voor de jaarlijkse Quiz in dat dorp. De 
Quiz duurt ongeveer 3 uur. Parate kennis is handig, maar echt iedereen kan 
aan de Quiz deelnemen. Je hoeft dus echt geen Encyclopedielezer te zijn om 
hieraan mee te kunnen doen. Het is entertainment, maar meteen ook een 
serieuze wedstrijd om de titel van deze editie 2022 in Vortum-Mullem. 
Hoe kun je meedoen? 
 Vorm een team van (bij voorkeur) 4 personen. Met dat team speel je de 

kermiskwis vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23 uur.  
 Met parate kennis (dus zonder hulpmiddelen) beantwoord je team de vragen. 
 De rubrieken gaan over diverse onderdelen; voor ieder wat wils dus! 
 Het moet vooral leuk zijn! Het competitie-element komt vanzelf! 

Er valt regelmatig wat te lachen. Is het niet een vraag met een knipoog dan is het 
wel een kwinkslag in de presentatie.  

 We spelen dit jaar weer volledig "analoog"; met antwoordformulieren en pennen 
dus. 

 Na de laatste rubriek volgt de eindstand en de prijsuitreiking 
Inschrijven 
Inschrijven kan door het formulier in te vullen en op Verzenden te klikken. 
Open het formulier via deze link. 
Er kunnen zich maximaal 33 teams inschrijven en de aanmeldingen worden 
verwerkt op volgorde van binnenkomst. Pas als je teamnaam hier vermeld 
staat, ben je officieel een deelnemend team en is de inschrijving 
definitief. Indien je aanmelding ontvangen wordt nadat het maximaal aantal 
teams bereikt is, kom je op volgorde van aanmelding op de reservelijst. Deze 
wordt eventueel gebruikt in het geval teams zich terugtrekken. 
  
En daarna dan? 
Daarna is er natuurlijk een after-party in het Knillus café. Want je wilt napraten 
over die moeilijke rubriek of die ingewikkelde vraag met de andere teams. 
Maar natuurlijk ook gewoon voor een drankje en een muziekje. 
Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem 
Geplaatst door: Geert van Raaij 

http://forms.office.com/r/FuGtXJk2QW
http://dora.vortum-mullem.info/bestuur/kermiskwis/editie-2022/
http://dora.vortum-mullem.info/bestuur/kermiskwis/editie-2022/
https://dora.vortum-mullem.info/
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Bij VoMuZi zijn we ook met 
zomervakantie 

publicatiedatum: dinsdag 02 augustus 2022 

We zijn alweer een aantal weken bij VoMuZi op vakantie. Na 
het geslaagde optreden van "Grease is the Word" op 14 mei jl 
is het heerlijk om van dit mooie weer te genieten. We 
wensen iedereen die er nog op uitgaan een prettige vakantie 
toe, of blijf je gewoon thuis en ga je bij KNILLUS lekker op het 
terras zitten.  

Graag zien we elkaar weer op maandag 12 september. 
 
Bron: VoMuZi 
Geplaatst door: Ria Derks vd Ven 

 

 

https://vomuzi.vortum-mullem.info/
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O.N.I. verliest met veel 
pech nipt van FC 't Veule 

publicatiedatum: zaterdag 06 augustus 2022 
 
YSSELSTEYN | Op deze fraaie zonnige zaterdagmiddag mochten de 
mannen van O.N.I. weer eens aantreden. Ditmaal was FC 't Veule op een 
prachtig biljartlaken in Ysselsteyn de tegenstander. Na 70 minuten spelen 
verloor O.N.I., op enigzins discutabele wijze, nipt met 3-2. 
De interim van de interim van de interim coach (de ondertekende van dit 
verslag) zag Jack Hermens na 4 jaar afwezigheid weer eens opdraven bij 
O.N.I. Voor deze gelegenheid had hij zelfs geïnvesteerd in nieuwe 
voetbalschoenen! Daarentegen ontbraken er een waslijst aan vertrouwde 
namen waardoor Tijn van den Beuken zijn debuut maakte voor de blauwen. 
Daarnaast deden Erik Jenniskens en Giel weer eens mee. O.N.I. startte met 
de volgende opstelling: Thomas Massop; Janick Jacobs, Dave Jacobs, Tijn 
van den Beuken, Patrick Jacobs; Chielian Jacobs, Tom Derks van de Ven, Erik 
Jenniskens; Jack Hermens, Lucas Peeters en Dennis van den Hoven. Op de 
bank begonnen Giel en Erik de Wolf. 

O.N.I. begon afwachtend aan de wedstrijd en liet het spel aan FC 't Veule. 
Toch kwamen de mannen uit Vortum-Mullem op voorsprong. Na een diepe bal 
van Tom was het Jack die op de rechterflank zijn tegenstander er uit liep en de 
bal langs de keeper van FC 't Veule schoot. Lang kon O.N.I. niet genieten van 
de voorsprong. De linksbuiten van de thuisploeg haalde de achterlijn, kwam 
naar binnen en legde de bal goed af: doelpunt. Hierbij werd echter een 
vermeende bal die over de achterlijn was geconstateerd. De scheidsrechter 
had zo zijn twijfels, maar gaf de thuisploeg het voordeel van de twijfel: 1-1.  

Tijdens de rust werd er gekozen voor meer balans op het middenveld, schoof 
Tijn door naar het middenveld en ging Chielian als centrale verdediger spelen. 
Hoewel het middenveld wat meer ondersteuning had, was het FC 't Veule die 
uit een pijlsnelle counter de 2-1 maakte. Even later trok O.N.I. de stand weer 
gelijk. Dennis bracht de bal aan de rechterkant voor en het was Erik de Wolf 
die de bal middels een stuit listig over de doelman van FC 't Veule schoot. 
Vervolgens dacht Tijn zijn debuut op te luisteren met een doelpunt, maar hij 
zag zijn inzet afgekeurd worden door een vermeende buitenspel goal. Er werd 
voor de verkeerde speler afgevlagd, opnieuw pech voor O.N.I. De VAR, die in 
een hutje op de Hei in Vortum zat, kon er geen pijl op trekken. 

Aan de andere kant leek FC 't Veule op voorsprong te komen, maar ditmaal 
kwam O.N.I. goed weg met de beslissing van de scheidsrechter: hij floot voor 
buitenspel en hinderen van keeper Thomas. Via Erik Jenniskens en Giel werd 
het doel van FC 't Veule onder vuur genomen, maar de keeper kon redding 
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brengen. In een ondertal situatie bij de verdediging kreeg O.N.I. de 
genadeklap: uit een counter plaatste de aanvaller op randje zestien de bal 
goed in de hoek. O.N.I. was daarna niet meer bij machte om een doelpunt  te 
forceren waarna het met 3-2 van het veld afdroop, terwijl het spelverloop af en 
toe anders deed vermoeden.  

Bron: ONI 
Geplaatst door: Chielian Jacobs 

 

 

 

inloop prostaatkanker 

publicatiedatum: woensdag 17 augustus 2022 
 
Inloopbijeenkomst prostaatkanker 
Vrijdag 2 september van 14.00 tot 16.00 uur organiseert Maasziekenhuis 
Pantein samen met de ProstaatKankerStichting een inloopbijeenkomst voor 
mannen met prostaatkanker en hun naasten. 

De ProstaatKankerStichting is een patiëntenorganisatie door en voor mannen 
met prostaatkanker. Tijdens de bijeenkomst gaat het vooral om het contact 
met lotgenoten. Het delen van ervaringen geeft vaak veel herkenning en 
erkenning, ook voor de naasten. Het thema deze bijeenkomst is ‘Vermoeidheid 
bij prostaatkanker, wat kun je er zelf aan doen?’ 

De bijeenkomst vindt plaats in het Maasziekenhuis en is gratis toegankelijk. 
Aanmelden is niet nodig. 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem 
Geplaatst door: Marjan Versteegen 

 

 

 

 

https://oni.vortum-mullem.info/
https://dorpsblad.vortum-mullem.info/
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Leuk da ge d'r bent 

publicatiedatum: woensdag 17 augustus 2022 
 

Nieuwe ontmoetingsgroep: Leuk da ge d’r bent 
Eind juli is een nieuwe ontmoetingsgroep voor regio Land van Cuijk ontstaan. 
Dames en heren in de leeftijd van 25 tot en met 40 jaar leerden elkaar voor de 
eerste keer kennen. De initiatiefneemster verwelkomde elf nieuwe mensen in 
café de Bond in Cuijk. 

Volop ideeën en een prettige sfeer 
Na een voorstelronde werd een flipover vol geplakt met post-its waarop ideeën 
stonden om te gaan ondernemen met de groep. Van geocaching tot terrasje 
pikken en van bioscoop tot samen op vakantie kwamen op het papier voorbij . 
Deze en andere ideeën kunnen via een WhatsApp groep voorgesteld worden 
als groepsactiviteit of in een kleinere setting. Nieuwkomers kunnen, eventueel 
met ondersteuning, bij een volgende activiteit aansluiten. Al was het begin 
enigszins onwennig, de gasten bleven gezellig kletsen na afloop. “Een leuke 
avond met een prettige sfeer”, deelt de initiatiefneemster met opbouwwerker 
Linda Custers van Sociom. Zij hebben dit initiatief samen vorm gegeven en zijn 
blij met deze start. 

De naamgeving “Leuk da ge d’r bent” komt van de initiatiefneemster en zegt 
veel over de groep. Wil je meer weten over deze groep? Neem voor meer 
informatie contact op met Linda Custers, tel. 06 89973501 
of lindacusters@sociom.nl 
 
Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem 
Geplaatst door: Marjan Versteegen 
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