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Wegens vakantie verschijnt er in augustus geen dorpsblad. 

Uiteraard worden artikelen wel op de site gezet. 
 

Wij wensen u een fijne vakantie toe! 

Juli 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 ….. 07 
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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 Juli 
 

  

 
In juni en juli en augustus geen vieringen in Vortum. 
De Eerstvolgende is de st Conelius viering in september. 
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Beste leden  
 
In de maand Juli zijn er geen extra activiteiten gepland.  

In Juni zijn we met de leden van VOVM naar Wellerlooi geweest en hebben we 
onder een mooi zonnetje genoten van de rozen en de prachtige beelden tuin . 

Gezien de reacties zullen we in de toekomst vaker een evenement bezoeken . 
 
In juli en augustus is er bij mooi weer maandag avond vanaf 19.00 uur Jeu de 

Boules en dinsdagavond fietstocht verzamelen om 19 .00 uur op het kerkplein . 
Dinsdag middag Jeu de Boules aanvang 13.30 uur 

Woensdag  vanaf 14.30 uur kaarten in het Gemeenschapshus . 
  
Met 65 PLUS aan tafel vrijdag 22 juli is het weer zover we laten ons verwennen 

door de dames die ons weer een lekker eten voorzetten aanvang 4 uur . 
  
Rooster met 65 PLUS aan tafel 

22 Juli               26  Augustus           30  September 
28 Oktober        25  November          23  December 

  
Aanvang 16.00 uur . 
  

Het bestuur wenst allen een fijne en gezonde vakantie . 
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www.Vortum-Mullem.info 

 

Gratis e-books voor iedereen op smartphone of tablet  

vr 27-05-2016  

1 juni gaat de VakantieBieb open: hèt zomercadeau van de Bibliotheek 

 

 Met de VakantieBieb-app heeft iedereen gratis toegang tot een omvangrijke selectie 

Nederlandse e-books gedurende de hele zomer. Voor de jeugd gaat de VakantieBieb al in 

juni open en de titels voor volwassenen zijn beschikbaar vanaf juli. Er zijn dit jaar nog 

meer titels te downloaden, zestig in totaal, en er zijn handige leeftijdscategorieën voor 

kinderen aan gekoppeld. 

  

Titels voor kinderen 

De VakantieBieb omvat ook deze zomer een mooie lijst met avontuurlijke, griezel-, 

detective, fantasie- en humoristische boeken. Kinderen van 6-9 jaar kunnen bijvoorbeeld 

helemaal opgaan in het verhaal Iep! van Joke van Leeuwen of raadsels oplossen en 

moppen lezen in Nog een mop? van Erik van Os. Kinderen tussen 9-12 jaar kunnen 

wegdromen bij de avonturen van Samuel en Tess in Mijn bijzonder rare week met Tess van 

Anna Woltz. Ook jongeren ouder dan twaalf jaar kunnen een keuze maken uit diverse leuke 

e-books en mogen misschien al een enkel volwassen boek lezen. 

  

Met de VakantieBieb-app kunnen kinderen tijdens de zomervakantie e-books van de 

Bibliotheek op een tablet of smartphone lezen. En dat doen ze graag: ‘Ik vind de 

vakantieapp super leuk want nu mag ik wel op de tablet en anders niet.’ (Ingestuurde 

reactie op VakantieBieb 2015.) Als kinderen regelmatig blijven lezen in de zomervakantie, 

vallen zij niet terug in leesniveau. Lezen in de zomer is daarom belangrijk en dat kan heel 

goed digitaal met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. 

  

Ook ruime keuze voor volwassenen 

Niet alleen voor kinderen biedt de VakantieBieb-app uitkomst, ook volwassenen komen 

vanaf juli aan hun trekken en hebben de mogelijkheid om dertig titels te downloaden. 

Romans, spannende en informatieve boeken, voor ieder wat wils. Een kleine greep uit de 

selectie: Vader van Karl Ove Knausgård, A.F.Th. v.d. Heijden met De helleveeg; Youp van 

't Hek in Nederland volgens Youp; en Cruise van Suzanne Vermeer. 

  

Lezen zonder internet 

De app is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google 

Play Store. De geselecteerde boeken komen in de boekenkast in de app te staan. Na het 

downloaden is voor het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Ideaal 

dus voor vakantie. 

  

Kinderen en volwassenen met dyslexie kunnen een deel van de e-books in een aangepast 

lettertype lezen (ePub-versie). ‘[Mijn dochter] (11) heeft dyslexie, wil nooit boeken lezen, 

maar leest nu voor het eerst zelf op de iPad! – een blije moeder.’ 

  

VakantieBieb kinderen: 1 juni t/m 31 augustus 2016 

VakantieBieb volwassenen: 1 juli t/m 31 augustus 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vortum-mullem.info/
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Buurtconcert Koninklijke fanfare St. Cornelius  

za 11-06-2016  

Op 17 Juli presenteren Fanfare st Cornelius en Buurtverenging  Over 't Spoor het 

buurtconcert "An ut Fleure'sWatter", ter ere van het 20 jarig bestaan van de 

buurtverenging. Dit is tevens de seizoensafsluiting van de fanfare. Het concert zal 

geopend worden door onze blokfluiters. Zij laten dan horen wat zij het afgelopen jaar 

geleerd hebben van Marjan Jakobs. Het programma word vervolgt door de fanfare 

onder leiding van Bart Deckers. Samen met het combo zullen zij Lisa Jacobs en Mark 

Cremers met enkele zang nummers begeleiden. Na de pauze is het podium vrij voor 

Frank van Wely die daar met het Opleidingsorkest, Slagwerkgroep VortumMullem en 

jeugd Slagwerkgroep ongetwijfeld een leuke show van zal maken. Verder staat er die 

dag een springkussen voor de kleintjes en is er voor ieder wat te eten en te drinken. 

Let op uw brievenbus want daarin zal een dezer dagen een flyer vallen van deze dag, 

en dit is tevens uw persoonlijke lot voor de Vortumse postcode loterij !!!  Deze is alleen 

persoonlijk in te leveren tijdens het concert en dan dingt u mee naar de mooie prijzen 

!!! We zien jullie op 17 Juli om 14:00 An 't Fleure'sWatter bij Jacob en Diny Fleuren aan 

de Steenklef in de Hei. 

 

Kijk ook eens op https://youtu.be/tLKNGU0gU74  

 

Tot dan 

 

 
 

overleden  

di 07-06-2016  

https://youtu.be/tLKNGU0gU74
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Notulen Dorpsraadvergadering 6 juni 2016  

di 07-06-2016  

Dorpsraadvergadering 6 juni 2016 

  

Opening 

Frans Broeder opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij heet Antoinette van 

Esch welkom die namens de PK onze vergadering bijwoont. Hij geeft aan dat voorzitter 

Peter van Bree verhinderd is. 

  

Notulen 

De notulen van 9 mei 2016 worden goedgekeurd. 

  

Werkgroepen aan het woord 

  

MFA 

Maarten Ebben doet een update. De tekening van de kerk is in CAT gezet zodat 

verschillende opties digitaal bekeken kunnen worden. De wensen van de verschillende 

gebruikers kunnen zo bekeken kunnen worden. Verder is er contact geweest met een 

fondsenwerver. Hij adviseert om de aanvraag voor subsidie te laten lopen middels een 

stichting. In het najaar 2016 moet duidelijk zijn welk bedrag hiermee kan worden 

binnengehaald. De gemeente heeft gereageerd op onze aanvullende subsidie aanvraag. 

De gemeente wil nu de volledige aanvraag inbrengen in het POHO-overleg 

(portefeuillehouders) op 25 augustus aanstaande. De benodigde informatie hiervoor 

moet op 1 augustus a.s. worden aangeleverd. Vervolgens zal in de raadsvergadering 

van november/december het definitieve besluit worden genomen. 

  

Wonen 

Afgelopen weekend is er een flyer rondgestuurd. In principe staan alle seinen op groen, 

alleen moeten er zich nu serieus geïnteresseerde huurders melden. Tot nu toe heeft 

zich nog niemand gemeld bij de werkgroep. Als er voor de vakantie zich niemand 

gemeld heeft dan zal de stekker uit dit project worden getrokken. De werkgroep gaat 

nog een keer actief alle potentiële huurders gaan benaderen.  

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

De bloembakken aan de Akkervoortweg zijn door de dorpsraad aangepland. De 

bewoners van de Akkervoort zorgen voor het watergeven ervan. 

  

Op zaterdag 2 juli om 11 uur vindt de opening van de speeltuin in de Molenhof plaats. 

Verder informatie hierover volgt nog. 

  

Op woensdag 15 juni is er een discussie avond met de gemeente. Het thema is een zo 

optimaal mogelijk leefbare samenleving. Peter van Bree gaat hier naar toe. Mensen die 

mee willen kunnen zich melden bij Peter. 

  

Rondvraag 

Henk Broeren meldt dat het huiskamerproject gaat starten in de school ergens in 

september. Verder meldt hij dat in de gemeente Mill een project loopt rondom 

buurtpreventie. Hiervoor is een app-groep aangemaakt waarop iedereen verdachte 

zaken kan melden. Henk Broeren stuur informatie naar Peter van Bree over de 

contactpersoon die hierover meer weet. 

  

Maarten Ebben meldt dat er nog kaarten beschikbaar zijn voor het VGT-weekend. 

  

Jacob Fleuren meldt dat Molenhof 5 weer te huur is. 

  

Sluiting 

Frans bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is op 4 juli om 

20.30 uur. 
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Glasvezel: Inschrijven kan tót 1 juli a.s.  

za 11-06-2016  

 
 
Laatste-Kans-Actie voor glasvezel 

De vraagbundelingscampagne voor LVCNET loopt tot 1 juli. Samen met de ambassadeurs 

en vrijwilligers organiseert LVCNET een Laatste-Kans-Actie om het benodigde aantal 

inschrijvingen te werven om de aanleg te starten. 

  

Van 13 t/m 26 juni is de Laatste-KansActie. Ambassadeurs en vrijwilligers gaan huis-aan-

huis de Laatste-Kans-folder afgeven en vragen of bewoners in willen schrijven. De keuze is 

heel simpel: of nu kiezen voor glasvezel via de coöperatie LVCNET waarbij de inwoners van 

het Land van Cuijk medezeggenschap hebben of geen glasvezel tot in uw woning. Gaat het 

nu niet door dan is de tweede kans waarschijnlijk pas over een jaar of 10 via een 

monopolist met waarschijnlijke hogere prijzen. 

  

Op enkele plekken in het Land van Cuijk ligt op initiatief van een paar bedrijven al 

glasvezel. Het zal bij die schaarse, kleine gebieden blijven als we nu niet samen kiezen 

voor glasvezel. Commerciële partijen vinden het niet interessant om gebiedsdekkend 

glasvezelnetwerk aan te leggen. De missie van coöperatie LVCNET is het realiseren van een 

toekomstbestendig glasvezelnetwerk in zowel de kernen, buitengebied en 

bedrijventerreinen met zo laag mogelijke tarieven. 

  

Inschrijven kan tót 1 juli 

Woon je in een kern, dan is een glasvezel-aansluiting gratis als je vóór 1 juli 2016 

inschrijft. In het buitengebied betaal je (naast de abonnementskosten) éénmalig 495 euro 

bij de start van de aanleg. Als LVCNET voldoende aansluitingen kan realiseren en je wil 

later toch meedoen met glasvezel, dan zijn er extra kosten gemoeid met een aansluiting. 

Woont u in een huurwoning? Dan moet u uw aansluiting zelf regelen.   

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice tel   0485 – 745 800 

(dagelijks van 9-11 uur en 18-20 uur), mail naar klantenservice@lvcnet.nl, neem contact 

op met een van de ambassadeurs in uw dorp  of bezoek  een inschrijfavond. Voor meer 

informatie kijk op www.lvcnet.nl  

   

mailto:klantenservice@lvcnet.nl
http://www.lvcnet.nl/
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Opening speeltuin Molenhof  

do 16-06-2016  

 
 

Ondernemershulp via ‘155-HELP-EEN-BEDRIJF’  

vr 17-06-2016  

 
De gemeente Boxmeer en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) openden 

onlangs een noodloket voor lokale ondernemers. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ 

kunnen ondernemers in de gemeente Boxmeer die het moeilijk hebben, kosteloos terecht 

bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning. 

  

Kent uw bedrijf moeilijke tijden? 

Op www.155.nl kunnen online vragen worden gesteld of kan een scan worden uitgevoerd. 

Binnen een paar minuten weet de ondernemer of hij of zij in aanmerking komt voor een 

ondernemersregeling van de overheid.  Met behulp van een ervaren ondernemersadviseur 

kunnen ondernemers direct aan de slag om hun situatie te verbeteren. Op werkdagen is 

 155 telefonisch bereikbaar op 088 999 0 155. 
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Arold Arts baalt als een stekker dit EK  

ma 20-06-2016  

 
 
Dan maar voor België:'Ontbreken Oranje dieptepunt in de voetbalhistorie' 

 

VORTUM-MULLEM - Het liefst had Arnold Arts uit Vortum-Mullem met zijn bekende spandoek 

in een Frans stadion gezeten om het Nederlands Elftal aan te moedigen. Nu Nederland niet 

op het EK is, gaat de sympathie van de grootste Oranjesupporter uit naar België. 

 

“België speelde in 2000 voor het laatst op het EK. Ze zijn de underdog, daarom ben ik voor 

België”, legt Arts uit. “En ook omdat ik er vaak ga wielrennen.” 

 

Dieptepunt 

Dat het Nederlands Elftal zich niet plaatste voor dit EK, ziet Arts als ‘een dieptepunt in de 

historie’ van het Nederlands voetbal. Hoewel zijn geliefde Oranje ontbreekt op het toernooi, 

volgt Arts alles op de voet. 

 

“Veel supporters bekijken de wedstrijden nu niet, maar ik wil zoveel mogelijk volgen. Zeker 

vanaf de achtste finales mis ik niets meer.” 

  
 

 
 
Bron: 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/250571732/Dan+maar+voor+Belgie+Ontbreken+Oran

je+dieptepunt+in+de+voetbalhistorie.aspx  

http://www.omroepbrabant.nl/?news/250571732/Dan+maar+voor+Belgie+Ontbreken+Oranje+dieptepunt+in+de+voetbalhistorie.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/250571732/Dan+maar+voor+Belgie+Ontbreken+Oranje+dieptepunt+in+de+voetbalhistorie.aspx
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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: 

 
 

 
2/3 juli    VGTfest 
2 juli   11.00u Opening speeltuin molenhof 
4 juli     Dorpsraadvergadering 
17 juli   14.00u Buurtconcert 
22 juli   16.00u met 65 plus aan tafel 
25 juli     Daags na de tour 
26 aug  16.00u met 65 plus aan tafel 
6 september    kbo: Broemdag 
18 september 14.00u kbo kienen 
23 september   sociaal culturele dag mill 
30 september 16.00u met 65 plus aan tafel 
23 oktober  14.00u Dag v.d. ouderen 
28 oktober  16.00u met 65 plus aan tafel  
13 november  14.00u kbo kienen 
25 november  16.00u met 65 plus aan tafel 
11 december  14.00u kbo kerstviering 
23 december  16.00u met 65 plus aan tafel 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

