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Door een virus in de computer is het mogelijk dat er artikelen niet geplaatst zijn. 

Onze excuses hiervoor. 
 

 

 

 April 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 ….. 04 
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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 in de maand April en Mei 
 

27 maart eerste paasdag is er om 12.30 uur een mis. 
de eerste communiekanten stellen zich dan voor. 
intentie voor Sjef en Willie van Hout en Fer vd Weijer. 

  
in april zijn er geen vieringen. 

de eerst volgende viering is 15 mei om 12.30 uur de kinderen doen dan de 
eerste communie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nieuws april 2016 

 
Het bestuur bestaat sinds de laatste leden vergadering uit : 
Voorzitter              Toon Gerrits   Provincialeweg 4    

5827AB Vortum Mullem  
tel :  0485 571690 

                                                      Mail:  toon.gerrits@home.nl 
 
Secretaris               Henk Broeren  St. Hubertusstraat 9   

5827 BK  Vortum Mullem 
       Tel:  0485 575818 
                                                       Mail:  henkbroeren@home.nl 

 
Penningmeester      Riet Swinkels  st. Hubertusstraat 14   

5827 AJ Vortum Mullem  
Tel:  06 37444083  

                                                       Mail   mat.riet@home.nl 

 
Bestuurslid            Arie van Bree   Provincialeweg  4 E    

5827 AB  Vortum Mullem  
Tel:   0485 3183 

                                                      Mail   famvanbree@home.nl 

 
Bestuurslid           Gerdien Denen   st. Corneliusstraat 29   

5827 AJ Vortum Mullem  

Tel: 0485 572418 
                                                        Mailfam.denen@home.nl 

mailto:mat.riet@home.nl
mailto:famvanbree@home.nl
mailto:Mailfam.denen@home.nl
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Kienen    vrijdag   15 april is er weer kienen aanvang 14 .00 uur we wensen 

allen een fijne en gezellige middag . 

 

22 April  met 65 plus aan tafel  aanvang 16.00 uur  

 

7 en 8 April regionale seniorenbeurs    Fitland 5451AA  Mill . Meer informatie  

                     in de regionale weekbladen . 

 

Verder in dit nummer het opgave formulier en meer informatie voor de 

jaarlijkse busreis in samenwerking met Vierlingsbeek  . 
 

Broem   dinsdag 7 juni is de 2 jaarlijkse opfris cursus voor de ouderen 

automobilisten de kosten bedragen 17.50 euro op deze dag worden de  

verkeersregels onder de loep genomen en word een ritje onder begeleiding van 

een rij instructeur gemaakt .Opgave bij Henk 0485 575818        
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Wijziging logopedie  

di 01-03-2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedie-taak GGD Hart voor Brabant gewijzigd                   

 

Het volgen en stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling van basisschoolkinderen is 

een belangrijke taak van school en van de jeugdgezondheidszorg. De screening spraak- 

en taalontwikkeling van 5-jarigen door GGD-logopedisten was hier onderdeel van. Met 

ingang van 1 januari 2016 is dit veranderd en is de screening door de GGD-logopedist op 

5-jarige leeftijd vervallen. 

 

Hoe verloopt het nu? 

 

In de eerste vier jaar onderzoeken we kinderen op het consultatiebureau zeer regelmatig 

op hun spraak- en taalontwikkeling. Per 1 januari is het 2-jaars contact verlengd zodat 

de jeugdarts de spraak- en taalontwikkeling van het kind uitgebreider kan onderzoeken. 

Als het nodig is, doet de jeugdverpleegkundige aanvullend onderzoek in de thuissituatie. 

Zij gaat dan ook met de ouders in gesprek over taalontwikkeling en taalstimulering. 

 

Daarnaast onderzoekt de jeugdarts alle kinderen op 5/6-jarige leeftijd tijdens een 

consult op het consultatiebureau. Hierbij komen alle ontwikkelingsdomeinen aan de 

orde, inclusief de spraak- en taalontwikkeling en de gehoorscreening. 

 

Wat kunt u doen bij vragen of zorgen rondom spraak- en taalontwikkeling? 

 

Hebt u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van een kind op uw school? Dan 

kunt u hiervoor vanzelfsprekend terecht bij de aan uw school verbonden 

jeugdverpleegkundige. Een kind kan dan extra opgeroepen worden voor een contact. De 

jeugdverpleegkundige maakt een inschatting of voor het kind logopedische 

ondersteuning noodzakelijk is. Indien de zorgverzekeraar hierom vraagt kan de 

jeugdarts hiervoor een verwijzing schrijven. 

 

Tot en met dit schooljaar (2015-2016) kunt u, eventueel via de jeugdverpleegkundige 

van de GGD, voor onderzoeken op verzoek nog een beroep doen op de GGD-logopedist. 

Na dit schooljaar kunt u hiervoor contact opnemen met een vrijgevestigde logopedist. 

 

Meer informatie 

 

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 0900 – 463 64 43, bereikbaar op 

werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. 

 

Kijk voor meer informatie over de GGD Jeugdgezondheidszorg op 

www.ggdhvb.nl/mijnkind. 

 

 

 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Vero ArtWorks za 05-03-2016  

 

 

 

Voor meer informatie en inspiratie verwijs ik graag naar www.veroartworks.nl 

en de Facebookpagina Vero ArtWorks. 

 

Veronique Verheijen – van der Harten 

De Steeg 5 

Vortum-Mullem 

06-57430610  

http://www.veroartworks.nl/
https://www.facebook.com/veroartworks
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Notulen dorpsraadvergadering  

ma 07-03-2016  

 

Dorpsraadvergadering 7 maart 2016 

  

  

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

  

Notulen 

De notulen van 1 februari 2016 worden goedgekeurd. 

  

  

Werkgroepen aan het woord 

  

Licht op Jong 

Jochem meldt dat aankomende zaterdag tijdens NL.Doet begonnen wordt met de 

aanleg van de speeltuin in de Molenhof. Een aantal vrijwilligers heeft zich al 

aangemeld, maar dit mogen er nog meer zijn! 

  

Welkom 

Maria meldt dat de werkgroep het welkomstboekje wil gaan updaten. Vraag is of de 

aanwezigen het boekje willen doorlezen en aangeven wat ze graag veranderd willen 

zien. Verder doet Maria een oproep dat ze nog mensen zoeken die zich willen 

aansluiten bij de werkgroep. Er wordt voorgesteld om het boekje nog een keer op de 

site te zetten. 

  

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

Op 24 februari is het college van B&W op bezoek geweest in Vortum-Mullem. Zowel 

het college als de dorpsraad zijn zeer tevreden over het verloop van deze 

bijeenkomst 

  

Aankomende maandag 14 maart is er een informatieavond van LVC-net in het 

Gemeenschapshuus 

  

Op 6 juni sluiten 2 raadsleden aan bij onze dorpsraadbijeenkomst in het kader van 

de Raadskaravaan 

  

Frans Broeder meldt dat er in Vortum-Mullem enkele plekken zijn waar 

aankondigingsborden mogen worden geplaatst. Deze locaties staan vermeld op de 

site van de gemeente 

  

De dorpsraad heeft een uitnodiging gehad voor de jaarvergadering van de Vereniging 

van Kleine Kerken. Deze vindt plaats op 16 maart in Molenschot 

  

Afgelopen maandag is er een gebruikersbijeenkomst geweest voor de gebruikers van 

de website. Verzoek aan alle gebruikers (verenigingen) om de evenementen die er 

plaats vinden zoveel mogelijk te vermelden 

  

Het financieel verslag van 2015 is afgerond en opgestuurd naar de gemeente. Deze 

verantwoording is noodzakelijk om het leefbaarheidsbudget vanuit de gemeente te 

kunnen ontvangen 

  

Peter overhandigt namens de dorpsraad een presentje aan Math en Lies voor alle 

jaren dat de dorpsraad de bijeenkomsten heeft gehouden bij café Spoorzicht 
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Vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn lopen er gesprekken met de gemeente over 

huiskamergesprekken 

  

Herman meldt dat komend weekend het kruis zal worden geplaatst op de nieuwe 

Calvarieberg 

  

  

Rondvraag 

Herman vraag hoe het zit met de bordjes bij de Amerikaanse eik en het Joelvuur aan 

de Provinciale weg. Frans Broeder zal de benodigde teksten opvragen bij Henk 

Broeren en Herman bij Jos Tamminga 

  

  

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is op 4 april 

om 20.30 uur in het Gemeenschapshuus 

 

 
Clubaktie Fanfare St. Cornelius  

wo 23-03-2016  

Hallo Iedereen 

 

Het Lvc glasvezelnetwerk in Vortum Mullem staat voor de deur, het is aan ons die deur 

open te maken of te sluiten. 

Wij hebben ons opgegeven voor ...de Clubkas actie van het Lvcnet dat wil zeggen dat als 

u beslist mee te doen met het Glasvezel net, u ons op kunt geven voor de Clubkas actie, 

en wij ontvangen dan voor iedere aansluiting 12€ per jaar. 

Voor meer info zie https://www.lvcnet.nl/glasvezel/clubkas-actie 

Wij komen een dezer dagen rond met de uitnodigingen voor de inschrijfdagen in het 

Gemeenschapshuus, datum en tijd staan in deze brief. 

 

Wij wensen u succes in het maken van uw keuze.  

 

 
 
Lezing Remedica "het hart op de goede plaats"  

do 03-03-2016  

 

Iedere dag sterven er 56 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Dat komt omdat vrouwen 

langer wachten met het zoeken van medische hulp terwijl ze een grotere kans hebben te 

overlijden aan een hartinfarct. Diabetes, hoge bloeddruk en een te hoog 

cholesterolgehalte liggen hieraan ten grondslag. 

Met de nieuwe voorlichtingsbijeenkomst "het hart op de goede plaats" bindt Remedica, 

samen met artsen en apotheken, de strijd aan tegen hart- en vaatziekten. 

Omdat gebleken is dat een substantieel deel van de vrouwen met aanleg voor hart- en 

vaatziekten ook blaasproblemen heeft, wordt ook hier aandacht aan besteed.  
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Drumnight 21 mei 2016  

zo 13-03-2016  
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Kamp ut Benkske 2016  

ma 14-03-2016  

Opgeven via de mail: brigittepeeterss@gmail.com  
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Afscheid van Oud dirigent Chris Cuppen  

do 17-03-2016  

Farewell weekend Dirigent Chris Cuppen 

  

Na een prachtige carrière van maar liefst 40 jaar, zal Chris Cuppen in 2016 zijn succesvolle 

loopbaan als dirigent  beëindigen. In de afgelopen 40 jaar was Chris dirigent bij verschillende 

muziekverenigingen; fanfare Les Montagnards in Bergen (32 jaar), fanfare Vriendenkring in 

Swolgen (31 jaar), harmonie De Vriendenkring in Well (11 jaar), fanfare Monte Corona in 

Kronenberg & Evertsoort (10 jaar), fanfare Dorpsklank in Castenray (8 jaar), fanfare 

Vriendenkring in Overloon (11 jaar), fanfare St. Aldegondis in Maasbree (10 jaar), fanfare St. 

Cornelius in Vortum-Mullem (8 jaar), en nu nog huidig dirigent bij fanfare St. Nicolaas in 

Broekhuizen (6 jaar). In de hele regio staat Chris bekend als zeer betrokken dirigent die met 

zijn kunde en enthousiasme, niet alleen in staat is om met een orkest naar een muzikaal 

hoogtepunt toe te werken, maar ook de saamhorigheid en het enthousiasme om muziek te 

maken binnen een vereniging versterkt. Naast het dirigeren heeft hij bij vele verenigingen een 

bijdrage geleverd aan opleiding en bijscholing van veel (jeugdige) muzikanten. Uit 

dankbaarheid voor zijn geweldige inzet en vele prachtige resultaten is hij bij verschillende 

verenigingen uitgeroepen tot Ere-Dirigent. Daarnaast is Chris al vele jaren een gewaardeerd 

bestuurslid van Stichting het Peeltoernooi. 

  

Zijn afscheid als dirigent zal dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan. Fanfare Sint Nicolaas 

Broekhuizen organiseert een groots Farewell weekend: 

  

Zaterdag 30 april 2016: Proms-concert door Fanfare St. Nicolaas Broekhuizen o.l.v. Chris 

Cuppen  

Zondag 1 mei 2016: Muziek-middag met medewerking van de 8 oud-verenigingen van Chris 

Cuppen  

  

De zaterdagavond belooft een fantastische avond te worden. Naast de Fanfare uit Broekhuizen 

staan ook Roel Verheggen, Helen Nillesen, Marjolein Cuijpers-Kuenen en Josefine Wijnhoven 

op het podium. Deze heer en dames zullen u laten genieten van hun prachtige stemmen. Het 

geheel wordt ondersteund door een combo. Een mooi en afwisselend programma met muziek 

van o.a. BZN, Rob de Nijs, Kyteman, Rowwen Heze en Within Temptation, waar eenieder van 

zal gaan genieten en wellicht Chris Cuppen nog wel het meest. 

  

Op zondag 1 mei verzorgen de (hierboven genoemde) 8 muziekverenigingen een muziek-

middag. Als afsluiting zullen zij samen 2 marsen spelen, voor de allerlaatste keer onder leiding 

van Chris. Daarmee sluit hij, na ruim 40 jaar, zijn carrière definitief af. 

  

Uiteraard is iedereen uitgenodigd om zowel de zaterdagavond als de zondag te komen 

luisteren naar dit geweldige spektakel in de feesthal bij van Leendert in Broekhuizenvorst. We 

hopen veel (oud) muzikanten en bekenden van Chris te mogen begroeten. 

  

Voor meer informatie zie website: www.fanfarestnicolaas.nl of onze Facebook pagina. 

 

 

Collegebezoek  

za 19-03-2016  

 

Verslag van het collegebezoek aan de dorpsraad Vortum-Mullem 

24 februari 2016 

  

  

Aanwezig: 

De dorpsraad van Vortum-Mullem, ruim 50 inwoners en de burgemeester en 

wethouders van de gemeente Boxmeer. 

  

  

Opening 
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Peter van Bree heet iedereen hartelijk welkom. Hij vertelt over de vernieuwde 

organisatie van de dorpsraad: 

Nieuw bestuur 

Opzet van overleg is veranderd, van elke vereniging zitten er elke maand 2 

afgevaardigden bij het overleg van de dorpsraad. Ook zijn inwoners altijd welkom. Er 

zijn inmiddels 18 werkgroepen die ontzettend hun best doen om de leefbaarheid van 

Vortum-Mullem te verbeteren.  

            

MFA 

Maarten Ebben vertelt over het proces wat de werkgroep tot nu toe heeft gevolgd. 

De uitkomst van het onderzoek naar de realisatie van een MFA in de kerk is, dat het 

haalbaar is. Er is echter nog wel een aantal zaken nodig om daadwerkelijk aan de 

slag te kunnen. Zo moet er door de dorpsraad extra geld aan de gemeente gevraagd 

worden én de inwoners van Vortum-Mullem moeten heel veel geld bij elkaar zien te 

krijgen. De werkgroep heeft al onderzocht dat er subsidies aangevraagd kunnen 

worden. 

Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er overleg geweest met de werkgroep en 

wethouder Hendriks-Van Haren over de stand van zaken. Tijdens dit overleg is 

aangegeven dat de gemeente om extra geld zal worden gevraagd. De wethouder 

denkt hierover positief mee. Zo is het misschien mogelijk om deze extra € 100.000 

te financieren door de verkoop van Ut Bènkske. Duidelijk wordt gemaakt dat er nu 

door de gemeente niets kan worden toegezegd. Het college en uiteindelijk de raad 

zal hierover beslissen. 

Alle partijen staan heel positief tegenover het initiatief. 

  

Wonen 

Koos van Bree vertelt de stand van zaken over het bouwproject aan de Sint 

Cornelisstraat. Het plan is om 2 blokken van 4 huizen te bouwen. De hoekhuizen zijn 

voor de verkoop, de tussenwoningen voor verhuur. De huurprijzen liggen tussen de € 

625,- en € 675,- per maand. Dit is onder de subsidiegrens. 

Inmiddels zijn er 7 huurders en 1 koper aangemeld. Hiermee kan er een start worden 

gemaakt met de bouw van in elk geval 1 blok. Er wordt nog bekeken of met de 

oorspronkelijke indeling gebouwd zal worden of dat er meer huurhuizen moeten 

komen. 

  

Sint Cornelisstraat 

Vanuit de dorpsraad wordt de vraag gesteld wanneer de Sint Cornelisstraat wordt 

opgeknapt. Met een aantal dia’s laten zij de twee knelpunten zien en dat op enkele 

plaatsen het wegdek van slechte kwaliteit is. 

Wethouder Verstraaten geeft aan dat dit pas in 2019 gepland staat. Elke twee jaar 

worden alle wegen geïnspecteerd. Hieruit worden prioriteiten gesteld. 

De wethouder geeft aan dat de dorpsraad dit verzoek ook moet inbrengen bij het 

Integraal Uitvoeringsprogramma. 

  

Vragen vanuit het dorp 

De goot ter hoogte van Café Spoorzicht is slecht. De klinkers liggen hier heel ver uit 

elkaar. Een medewerker van de gemeente heeft er al foto’s van gemaakt. Wat en 

wanneer wordt hier iets aan gedaan? Actie gemeente: stand van zaken navragen bij 

de buitendienst. 

De verlichting aan het fietspad tussen Sambeek en Vortum-Mullem gaat veel te vroeg 

uit. Normaal schakelt de verlichting, in opdracht van de gemeente, om 23.30 uur 

om-en-om uit. Actie dorpsraad: precieze locatie en tijdstip doorgeven. 

Wanneer verschijnt de gemeentegids? 

De uitgever van de gemeentegids heeft helaas de verschijningsdatum een paar keer 

uitgesteld. Zij heeft nu toegezegd dat deze in week 13, dus eind maart verschijnt. 

Saskia Broeder, actief in de werkgroep Licht op Jong verteld dat tijdens NL doet op 

12 maart de semi-natuurspeeltuin aangelegd wordt. Zij nodigt de wethouders 

Verstraaten en Stevens uit om mee te helpen. De wethouders zeggen dit toe. Ook 

andere mensen zijn van harte welkom om te helpen. 



12 

 

Geert van Raaij, actief in de werkgroep Glasvezel en ook contactpersoon LVCNET 

voor Vortum-Mullem geeft aan dat er op 14 maart om 19.30 uur in het 

gemeenschapshuis een informatieavond is over glasvezel. Hij nodigt iedereen van 

harte uit voor deze avond.  

SluitingBurgemeester Van Soest neemt nog het woord en vindt dat de inwoners van 

Vortum-Mullem zich bewonderingswaardig inzetten voor het dorp. Dat er al veel 

bereikt is, maar dat er ook nog heel veel gedaan moet worden. 

Peter van Bree bedankt de burgemeester voor zijn woorden, bedankt iedereen voor 

de aanwezigheid en nodigt iedereen om nog een drankje te nuttigen. 

  

  

  

Boxmeer, 24 februari 2016 

Sandra van GerwenReg.nr.: O-BOC/2016/1009 

 

 
Buurtbemiddeling  

wo 23-03-2016  

  

Buurtbemiddeling weer succesvoller in 2015 

Buurtbemiddeling Land van Cuijk heeft in 2015 88 

aanmeldingen binnen gekregen. Dat is een stijging van 

15% ten opzichte van 2014. Van deze meldingen is, na de 

tussenkomst van Buurtbemiddeling, 69% van de burenruzies opgelost. Opvallend is 

dat steeds meer buren zelf Buurtbemiddeling weten te vinden. Dat is belangrijk, want 

liever eerst buurtbemiddeling dan politie aan de deur.  Niet toch? 

  

Burenruzies 

Buurtbemiddeling vindt het belangrijk dat u en uw buren prettig wonen. In een buurt 

waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het 

namelijk fijner en veiliger wonen. Helaas komen burenruzies in de beste buurten 

voor. Soms door een kleine irritatie die niet uitgesproken wordt. Zo is de lente een 

tijd waarin iedereen vaker buiten is en leefgeluiden goed hoorbaar zijn. Een rokende 

barbecue, luidruchtige buren, gillende kinderen. Het kan zijn dat u zich hieraan 

stoort. 

  

Praat met uw buren 

Buren willen uw woonplezier niet bederven. De buren weten vaak niet eens dat zij u 

storen. En als u niets zegt, gaat de overlast door. Ga daarom snel in gesprek, want 

kleine irritaties kunnen groter worden als u er niet over praat. De ervaring leert dat 

snel actie ondernemen door een vriendelijk gesprek met de buren, erger kan 

voorkomen. Maak duidelijke en realistische afspraken met elkaar en zorg dat u in 

gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden. 

 

Buurtbemiddeling 

Buurtbemiddeling Land van Cuijk helpt, mocht u er samen niet direct uitkomen. Juist 

in een vroeg stadium samen in gesprek gaan en goede afspraken maken, kan vaak 

erger voorkomen. 

  

  

Meer informatie 

Buurtbemiddeling Land van Cuijk 

Telefoon: 0485-31 62 04 

info@buurtbemiddelinglvc.nl 

www.buurtbemiddelinglvc.nl 

Buurtbemiddeling is een onderdeel van Sociom, altijd in de buurt 
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Kbo: Dagtocht  

do 24-03-2016  

 
   

 
Download het Glasvezel Startpakket gratis  

do 24-03-2016  

In het Glasvezel 

Startpakket 
hebben we alle 

belangrijke 
informatie over 
glasvezel 

in Vortum-
Mullem 
gebundeld. 

 
 
Download het 

nu gratis!  

https://www.lvcnet.nl/glasvezel/startpakket
https://www.lvcnet.nl/glasvezel/startpakket
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De noodzaak van glasvezel in het LVC  

zo 20-03-2016  

 

Glasvezel, ook iets voor mij? 

 

 
Een aantal bezorgde burgers hebben via een burgerinitiatief de coöperatie 

LVCNET opgericht om het Land van Cuijk te voorzien van glasvezel. Dat is 
namelijk hard nodig om in de toekomst snelle en betrouwbare 
internetverbindingen te hebben. 

 
Internet nu 
Alhoewel je huidige internetverbinding, in de meeste gevallen via coax of ADSL, 

op dit moment voldoet, zal dat in de toekomst zeker niet meer het geval zijn. 
Ons internetgebruik neemt al jaren sterk toe, met ongeveer 40% per jaar, en 
glasvezel is de oplossing om dat in goede banen te leiden. Glasvezel heeft 

namelijk een haast oneindige capaciteit. 
Koperen netwerkeigenaren proberen met slimme technieken hun netwerk in de 
lucht te houden en meer snelheid te bieden. Ze passen zelfs glasvezel toe in 

delen van hun netwerk omdat koper niet meer toereikend is. LVCNET ziet dit als 
tijdelijke oplossingen: lapmiddeltjes om de klant zoet te houden. 
 

 
Hoge uploadsnelheid 
Het huidige netwerk heeft vaak een goede downloadsnelheid, maar altijd een 

veel lagere uploadsnelheid. Dat is de snelheid waarmee je zelf data naar het 
internet stuurt. Dat merk je vooral bij een webcam die gaat haperen omdat jij of 
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je gesprekspartner de beelden niet snel genoeg kan versturen. Bij glasvezel is de 

uploadsnelheid altijd even hoog als de downloadsnelheid. 
Zeker voor senioren is de aanleg van glasvezel cruciaal. In de toekomst zal het 
gebruik van (beeld)zorg op afstand toenemen. Om ouderen op afstand te kunnen 

monitoren via een camera’s, is een zeer snelle verbinding noodzakelijk. Een 
verbinding met zowel een hoge upload- als downloadsnelheid. Alleen glasvezel 
heeft die eigenschap. 

Met glasvezel maakt het niet uit hoeveel mensen er gebruik maken van internet. 
Nu is het ’s avonds slechter omdat er dan meer mensen internetten. De snelheid 
wordt dan lager. Ook met de komst van meer mobieltjes, iPads en computers in 

huis verslechtert de verbinding omdat ze allemaal tegelijk van dat ene koperen 
kabeltje gebruikmaken. 
 

Doe mee 
Samen kunnen we zorgen voor supersnel internet in het hele Land van Cuijk. Het 
enige dat je hoeft te doen is een abonnement afsluiten bij één van de providers 

die glasvezel in het Land van Cuijk aanbieden. Als een groot deel van de 
huishoudens in het Land van Cuijk kiest voor glasvezel, zal het ook daadwerkelijk 
aangelegd worden. 

Op www.lvcnet.nl kun je informatie aanvragen. De volgende stap is om u in te 
schrijven. Als er voldoende deelname is, wordt glasvezel medio 2017 aangelegd. 
Dan pas stapt u over van uw huidige provider en gaat u betalen. 

 
Volg de komende tijd de media, de locale kranten, social media en kijk op 
www.lvcnet.nl voor meer informatie. LVCNET organiseert samen met 

ambassadeurs informatie- en inschrijfavonden. Zorg dat u daarbij bent! 
Met glasvezel bent u écht klaar voor de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lvcnet.nl/
http://www.lvcnet.nl/
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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: 

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 

 

 
 

                                   
 vierlingsbeek  
 

 

  
7 en 8 april    kbo Seniorenbeurs 
15 april  14.00u kbo kienen 
22 april  16.00u met 65 plus aan tafel 
21 mei    Drumnight 
22 mei  16.00u met 65 plus aan tafel 
26 mei    kbo dagtocht 
7 juni     kbo Broem dag                   
19 juni   14.00u  kbo kienen 

26 juni   16.00u  met 65 plus aan tafel 

24 juli   16.00u  met 65 plus aan tafel 

18 september  14.00u  kbo kienen 

23 september    sociaal culturele dag mill 

23 oktober  14.00u  Dag v.d. ouderen 

13 november  14.00u  kbo kienen 

11 december  14.00u  kbo kerstviering 

 
 

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 zijn: 

       A4: € 14, -- 

½    A4: €  7, -- 

 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

