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Beste parochianen, 
 

De beste weg is om de mis intenties in de brievenbus 
te doen 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  
 

  

 
Vieringen in December: 
24 december  20.00uur Nachtmis 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Waar leef je voor? We kennen allemaal het bekende molentje – werken, eten, 
slapen, opstaan, werken, en een beetje genieten tussendoor als het lukt – maar 

is dat het dan? Jezus sprak over een leven met eeuwigheidswaarde. Ben je 
benieuwd wat dat inhoudt? Wij organiseren binnenkort een serie van zes 
avonden waarin we aan de hand van een film gaan praten over Jezus’ leven en 

wat zijn leven voor jou zou kunnen beteken. Gewoon hier en nu, in de 
alledaagse dingen, maar ook in de moeilijkere momenten waarop je beslissingen 

moet nemen, en je je afvraagt hoe je de dingen moet aanpakken. Voor vragen en 
opgaves kunt u e-mailen naar: info@bijbelgemeentevenray.nl. Namens de 
Bijbelgemeente Venray, Siem en Janny Stapel (Vortum-Mullem). 

 

 

Bedankje van de Sint.  

 
Ook dit jaar was het weer een gezellige en leuke intocht. 
 

De kinderen uit Vortum-mullem hebben sportief meegedaan. 
 
We willen alle sponsors bedanken voor het mogelijk maken van dit leuke 

feest. 
 

En ook de fanfare bedankt voor de inzet. 
 
 Vriendelijke groet van het Sintcomite.  

 

mailto:info@bijbelgemeentevenray.nl
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Nationale Zonnebloemloterij 2016 is weer voorbij. 

 
Hier bieden wij de uitslaglijst aan. 

?Namens de dames van Vortum-Mullem willen wij iedereen bedanken voor 
de steun. Bij elkaar zijn er 9 boekjes verkocht. Hartelijk dank hiervoor. 

Alle boekjes waren op. 

?Het komende jaar gaan we verder vanaf we nu gestopt zijn. We maken 
deze route eerst af. 

?Daarna is de Akkervoortweg, provincialeweg en aangrenzende tijstraten 

tot en met klein Vortum. 
 

Nogmaals dank 
De dames van Vortum-Mullem 

Tilly Claassen en Miep van Well 
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KBO nieuws  December 2016  

 

Kerstviering :  De jaarlijkse kerstviering vind dit jaar plaats op vrijdag 9 december aanvang  

14 .00 uur . 

 

Bewegen voor ouderen in de maand december is de aanvang 13.30 uur 

 

Met 65 PLUS aan tafel het Kerstdiner word aangeboden op Vrijdag 23 december aanvang 16.00 

uur . De datums voor 2017 zijn nog niet bekend . 

 

Rabobank clubkasactie we hebben van de Rabobank bericht gekregen dat er op KBO afd. 

Vortum -  Mullem 72 stemmen zijn uitgebracht en dat er 377,88 euro op onze rekening word 

bijgeschreven . Wij als bestuur willen iedereen bedanken voor hun steun mede hier door kunnen 

we onze activiteiten ook in de toekomst in stand blijven houden . 

 

In het volgende nummer zal de jaarplanner voor 2017 gepresenteerd worden een ding kan ik 

verklappen en wel dat we het 60 jarig jubileum vieren op 19 mei . Het bestuur wenst U allen een 

fijne kerst en een gelukkig en gezond 2017 . 

                     
        Uitnodiging : Kerstviering KBO 

                                          

 
Kerstviering voor de leden VRIJDAG  9 december 2016 

In het Gemeenschapshuus te Vortum-Mullem 
Aanvang :  14.00 uur 

                                      
Programma : 
 

Opening door de voorzitter 
 

Koffie met kerstbrood 
 
Adventsviering  

 
Pauze met consumptie (ondertussen worden loten verkocht voor de loterij) 
 
Optreden Toneelvereniging Vier in Ee uit de Gemeente Mill . 
 Een lot uit de kerstloterij is het stuk dat o.l.v. Erica Verbeeten wordt opgevoerd 
 
Trekking loterij  

 
Sluiting door de voorzitter 
 

Wij wensen allen een Zalig Kerstfeest En een voorspoedig 2017 
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Oplevering nieuwbouw Wonen Vierlingsbeek en afscheid Gerard Willems 
 
Op dinsdag 29 november 2016 worden de tien levensloopbestendige woningen 

aan de Merletgaarde in Vierlingsbeek opgeleverd. Verouderde seniorenwoningen 
hebben plaatsgemaakt voor deze moderne, levensloopbestendige en zeer 
energiezuinige woningen. Zeven van de tien woningen zijn inmiddels verhuurd 

en de laatste drie hoekwoningen worden naar verwachting begin november 
toegewezen. 

De sleuteloverdracht van een woning is voor de nieuwe bewoners altijd een 
bijzonder moment. De oplevering van de Merletgaarde krijgt nog een extra 
feestelijk tintje; het is namelijk de laatste werkdag van technisch opzichter 

Gerard Willems. Na 24 jaar volle inzet voor Wonen Vierlingsbeek gaat hij 
genieten van zijn vroegpensioen. Voor veel inwoners van Groeningen, Holthees, 

Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem is Gerard een bekend 
gezicht. 
Wonen Vierlingsbeek stelt huurders graag in de gelegenheid persoonlijk afscheid 

te nemen van Gerard. Hiervoor zal bij de oplevering van de woningen en de 
officiële sleuteluitreiking aan de nieuwe huurders gelegenheid zijn. U bent 
welkom op dinsdag 29 november 2016 vanaf 15.30 uur, bij de 

nieuwbouwwoningen aan de Merletgaarde in Vierlingsbeek. Uw aanwezigheid 
als huurder wordt door Gerard gewaardeerd. Wilt u zich, vanwege de organisatie 

van dit moment, wel even aanmelden vóór dinsdag 22 november? Dit kan bij 
Neeltje Timmermans, Wonen Vierlingsbeek, bij voorkeur via  
e-mail: www.wonenvierlingsbeek.nl 

 

http://www.wonenvierlingsbeek.nl/
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Bereiding maaltijden Tafeltje Dekje  

Bereiding maaltijden Tafeltje Dekje vanaf maandag 28 november door andere 

leverancier. 
Omdat  zorgorganisatie Pantein eind vorig jaar heeft aangekondigd per 1 januari 
2017 te gaan stoppen met de bereiding  van maaltijden voor “Tafeltje Dekje “  

binnen de vier gemeenten in het Land van Cuijk, hebben de  Stichtingen  
Welzijn Ouderen  ( SWO’s)  in deze gemeenten  afgesproken de bereiding van de 

maaltijden gezamenlijk in eigen beheer  te laten uitvoeren door een particulier 
bedrijf.   
In goed overleg met Pantein  zal   de maaltijd bereiding voor de gemeente 

Boxmeer al vanaf maandag 28  november overgaan  naar de fa. Hofmans in 
Malden.  Dit bedrijf is  gespecialiseerd  in bereiding  van kwalitatief 
hoogwaardige  maaltijden  voor diverse doeleinden .  De bezorgers van de 

SWOGB  Boxmeer zullen er voor blijven zorgen dat de maaltijden netjes en op 
tijd bij de gebruikers worden bezorgd.  Hiermee is het uitgangspunt van de 

SWOGB gerealiseerd: Dagelijks een verantwoord kwalitatief  goede warme dan 
wel koelvers maaltijd bezorgen door onze vrijwilligers  voor  een betaalbare prijs. 
In tegenstelling tot voorheen zullen de maaltijden niet op porselein  maar in 

kunststof  wegwerp verpakking geserveerd worden.  Deze verpakking  wordt  
volledig  geseald zodat bij het rondbrengen geen product overloopt.  De 

verpakking is lichter geworden  en het eten blijft beter warm.  De verpakking 
kan nadien bij het plastic afval wat weer beter is voor het milieu. Ook zullen de 
gebruikers weer kunnen kiezen uit een breed keuzemenu wat het laatste jaar 

niet meer mogelijk was.  Niet onbelangrijk  is ook dat we met deze verandering  
de prijs aanzienlijk hebben kunnen verlagen tot  € 6,40 voor een 3-gangen 
menu voor zowel de warme als de koelvers maaltijd. Al met al voor zowel de 

gebruikers  als voor de bezorgers een flinke vooruitgang. 
Met deze overgang is de maaltijdvoorziening voor de senioren binnen deze  vier 

gemeenten voor de komende jaren weer gegarandeerd en met het dagelijks 
bezorgen van de warme maaltijden kan de zo belangrijke signaalfunctie 
voortgezet worden. 

 
 

HULPDIENST SWOGB  

De Hulpdienst SWOGB (Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer) biedt 
praktische hulp maar deze is doorgaans van korte duur. Meestal gaat het om 
vervoer over kleine afstanden (huisarts of ziekenhuis) of begeleiding met 

wandelen of rolstoelbegeleiding. 
De Hulpdienst SWOGB verleent hulp aan iedereen die geen beroep kan doen op 

familie, buren, vrienden of professionele instanties. 
Heeft u een hulpvraag dan moet u deze minimaal een dag van te voren melden 
bij de telefooncentrale van SOCIOM tussen 09.00 – 11.30 uur via tel. 0485-

700500. 
De hulp die wij u aanbieden is gratis. 
Er wordt wel een vergoeding gevraagd voor de onkosten voor de gereden 

kilometers. 
De SWOGB wil deze dienst de komende jaren uitbreiden met het opzetten van 

o.a. een boodschappendienst. Het is dan de bedoeling dat u samen met een 
vrijwilliger uw boodschappen gaat doen. 
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Wereldlichtjesdag bij de Schutkooi  

 
Op zondag 11 december is het Wereldlichtjesdag. ’s Avonds kun je bij de 

Schutkooi in Vortum-Mullem, net als mensen en kinderen overal ter wereld, een 
kaarsje aansteken voor een overleden kind dat je lief is. Omdat in elk land om 
19.00 uur lokale tijd de kaarsjes gaan branden, gaat er in 24 uur een golf van 

licht over de hele wereld. 
World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika en was een initiatief 

van The Compassionate Friends. Wereldlichtjesdag wordt altijd op de tweede 
zondag van december gehouden om de wereld letterlijk even wat lichter te 
maken voor en met mensen die een kind verloren hebben. 

Dit jaar sluit de Schutkooi voor het eerst aan bij deze dag, met de bedoeling dit 
te blijven doen. Initiatiefnemers zijn de organisaties op het erf (Aaluna praktijk 
voor balans en groei en De Wereldboom) en bevriende organisaties (Studio Blisz 

tastbare herinneringen en Tonica muziektherapie). Vanaf 18.30 uur kunnen de 
deelnemers inlopen bij Aaluna (de nieuwe hooibergschuur), om 18.45 uur begint 

het programma, dat ongeveer een uur duurt. Wie wil kan na afloop wat drinken 
en napraten in de Schutkooi en een herinneringslichtje vilten bij De 
Wereldboom. Behalve het drinken en het vilten is deelname en parkeren gratis. 

Voor de kaarsjes wordt gezorgd. 
Van harte welkom! 

Iedereen die een kind heeft verloren is van harte uitgenodigd. Ook broertjes, 
zusjes, grootouders, andere familieleden en alle mensen die zich verbonden 
voelen zijn welkom. Het maakt niet uit of je een volwassen kind herdenkt of een 

kindje dat niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling; of je jouw kind 
pas heel kort of al tientallen jaren mist. De pijn van het gemis en het verlies van 
hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die 

elkaar verder niet kennen. We eren en herinneren al die kinderen door een 
kaarsje te branden en te luisteren naar muziek, een troostende verhaal en 

gedichten. En natuurlijk wordt het speciaal voor deze dag geschreven lied 
‘Precious Child’ ten gehore gebracht. 
Wereldlichtjesdag is niet gekoppeld aan enige geloofs- of levensovertuiging. 

 
Om vooraf een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers word je 
gevraagd je aan te melden voor deze bijzondere bijeenkomst. Geef daarbij de 

naam van je kind door zodat die genoemd kan worden als het kaarsje wordt 
aangestoken. 

 
 
Informatie en aanmelden: 

www.wereldlichtjesdag-boxmeer.nl 
Ingrid Driessen: tel. 06-265 88 385. 
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De Bibliotheek introduceert ‘Online cursussen van de Bibliotheek  

 
  
Leden van de Bibliotheek kunnen vanaf 14 november een jaar lang gratis 

twee online cursussen volgen. Om een nieuwe hobby te ontdekken of een 
vreemde taal te leren. Om wegwijs te worden in een computerprogramma of 
meer te weten over gezondheid en opvoeding. Als bonus krijgt iedere cursist 

elke maand een korte cursus cadeau. 
  

Hoe werkt het? 
Er zijn in totaal 30 cursussen in de categorieën Vrije tijd, Persoonlijke 
ontwikkeling, Computer en nieuwe media en Gezondheid en opvoeding en 

Talen. Met een geldig bibliotheeklidmaatschap kun je twee cursussen kiezen. 
Je volgt de cursus van je keuze waar je maar wilt in je eigen tijd en tempo. Je 
hebt alleen internet nodig. 

‘Online cursussen van de Bibliotheek’ is een pilot van 1 jaar. Na afloop van 
de pilot wordt deze geëvalueerd. Op basis van die evaluatie wordt er besloten 

of er een vervolg komt. 
  
Waarom cursussen van de Bibliotheek? 

Met het aanbieden van online cursussen wil de Bibliotheek een bijdrage 
leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De Bibliotheek stelt 

zich ten doel dat iedereen volwaardig en zelfstandig aan de samenleving kan 
deelnemen. Daarnaast wil de Bibliotheek een (online) plaats bieden voor een 
ieder die wil ontspannen en die een moment van rust zoekt om informatie in 

wat voor vorm dan ook tot zich te nemen. 
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www.Vortum-Mullem.info 
 

Jubileum met een gouden randje!!  

ma 07-11-2016  

Beste mensen, 

 
We zijn weer uitgeslapen en kijken terug op een geweldig feestweekend!!! We 
zijn er super trots op dat we dit jubileum hebben kunnen vieren met zoveel 

vrienden, bekenden, oudinwoners, exprinsen, zusterverenigingen en nog zoveel 
mensen meer, 5x11 gaat de boeken in als een jubileum met een gouden randje! 

Iedereen bedankt voor welke bijdrage dan ook, om het tot zo'n feest te laten 
worden!! Wie nog wil nagenieten kan op www.vortum-mullem.info de foto's 
bekijken! 

 
Nu alles weer bijna opgeruimd is en we ons klaarmaken voor het nieuwe seizoen, 

wat aanstaande zaterdag van start zal gaan, willen we nog even het volgende 
met jullie delen. 

Er is in het weekend een ketting gevonden met 3 hangers, we kunnen ons 
voorstellen dat dit een dierbaar bezit is voor diegene, dus hopelijk komt hij op 
deze manier bij de juiste persoon terecht! De eigenaar is ondertussen bekend en 

de ketting is weer in handen van de eigenaar! 
                                                                                                                    

 
Carnavaleske groet, 
Bestuur CV De Plekkers.  

 
 

Notulen Dorpsraadvergadering 7 november  

wo 09-11-2016  

Dorpsraadvergadering 7 November 
2016                                                             

Locatie: ‘T GEMEENSCHAPSHUUS 
Aanvang: 20.30 uur 
  

1)         Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
            Hij heet Jan Stoffelen van het CDA en Fonds van Mil namens VDB/LO  

van harte welkom. 
  
2)         De notulen worden goed gekeurd                

            
3)         Werkgroepen aan het woord        

            *MFA   
            Bij afwezigheid van Maarten, verteld Peter, dat de extra 100.000 euro 
            die de werkgroep bij 

            de gemeente had aangevraagd is goed gekeurd. 
            De bal ligt nu dus bij ons. Er moet nog veel geld binnen gehaald worden. 

            Het een en ander is hiervan al in werking gesteld,  
            Er liggen plannen en die zullen nu tot uitwerking moeten komen. 
            De commissie komt binnenkort bij elkaar om dit te bespreken. 

  
4)         Mededelingen en ingekomen stukken 

            Onze coördinator dorpsraden Willem van de Rijdt gaat met pensioen. 
            Er is een opvolger gevonden en dat is Han luijters. 

http://www.vortum-mullem.info/
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            Zij zullen proberen op de volgende vergadering aanwezig te zijn, om Han  
            voor te stellen. 

  
            Op 17 Januari is er een  symposium over langer thuis wonen met  
            dementie in de 

            Verkade fabriek in Den Bosch. 
            Geïnteresseerde kunnen zich melden bij Peter van Bree 

  
            Vanaf 11 November verschijnt er een nieuwe krant. 
            Dé Boksmeerse krant, oftewel: DeBok. 

            Deze krant verschijnt 1x per 2 weken en is alleen bestemd voor de 11 
            kerndorpen van 

            de gemeente Boxmeer. 
            Verenigingen en clubs worden gevraagd hen (pers)berichten met hen te 
            delen. 

            
            Op 21 November zullen de kermissen weer geëvalueerd worden met de 

            gemeente. 
            Ook de kermis exploitanten zullen daarbij aanwezig zijn. 
  

            In de vorige vergadering zijn er enkele vragen gesteld aan de raadsleden  
            van de Sp. 

            Mariëlla van Wijnen heeft hier op gereageerd. 
            De lift in het gemeentehuis van de parkeergarage naar boven is niet 
            bedoeld voor bezoekers, 

            maar alleen voor medewerkers/bestuur 
            Dit heeft te maken met beveiligingsoverwegingen. 

            Voor mensen die slecht ter been zijn, zijn er twee gereserveerde 
            plaatsen op het parkeerdek 

            wat gelijksvloers is. 
            Men kan van daaruit gemakkelijk naar de hoofdingang. 
            Van daaruit kan men wanneer dat noodzakelijk is opgehaald worden 

            door de ambtenaar 
            met wie men een afspraak heeft. 

  
            Voor de huiskamerproject kan er met een wmo intaker gepraat worden 
            over de kosten. 

            In Vortum-Mullem is dit niet van toepassing want het is hier gratis. 
  

            Op 30 November is er een conferentie over “samen zelf doen” 
            Dit is Driebergen-Rijssenburg en is vaa 9.30 – 16.30 uur. 
            Belangstellende kunnen zich melden bij Peter van Bree. 

  
            Van uit het college is er nog antwoord gekomen over de goot bij Café 

            Spoorzicht. 
            Gemeente gaat hier geen extra maatregelen treffen. 
            De onderhoudsstaat is voldoen en achter de goot ligt 2 meter  

            Gemeentegrond, zodat het water snel genoeg weg kan. 
            

            10 en 11 Maart is er weer een NL doet dag. Aanmelden kan tot en met  
            31 Januari 
            Maria Ebben stelt voor om de speeltuin in de st Hubertusstraat/st  

            Corneliusstraat aan te pakken. 
            

5)         Rondvraag 
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            Jacob Fleuren zegt namens het gemeenschapshuis dat het wil voorstellen  
            om de consumptieprijs te verhogen van 1.80 naar 2.00 euro. 

            De 20 cent extra zou dan ten goede komen aan het MFA. 
            Dit plan zal zeker meegenomen worden naar de commissie vergadering 
            die voor binnenkort gepland staat. 

  
            Maria Ebben deelt mede dat er een update van het welkomstboekje 

            onderweg is. 
            Ze zal daarover binnenkort de verenigingen nog voor benaderen of er  
            iets veranderd is. 

6          Peter van Bree dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en deelt nog mede  
            dat de 

            volgende vergadering NIET op maandag 5 December, maar op 12 
             December is.   
 

 
 

   

Vomuzi verrast op Rabobankclubactie  

di 15-11-2016  

 

 
Beste mensen, 

 

  
 

Gisteravond werd Vomuzi op de 
Rabobank clubactie verrast met een 
cheque van € 406,12. 

We zijn er heel erg blij mee. 
Dit geeft ons weer de kans om mooie 

concerten te maken en te investeren 
in ons koor. 

Dank aan alle stemmers die Vomuzi een warm hart toe dragen! 

 
          

 
 

Winnaar puzzel Jubelbuukske  

ma 14-11-2016  

Hallo Plekkers en Plekkerinnekes, 
 
Zoals jullie van ons gewend zijn, zat er ook deze keer ’n puzzel in ‘t 

Jubelbuukske. Wat leuk en fijn dat we een aantal inzendingen hebben ontvangen! 
Goed bedacht dat dit allemaal inwoners uit ons Plekkersriek zijn, maar zo 

makkelijk was het nou ook weer niet... Het enige echte goede antwoord, op de 
vraag “wat hebben deze mensen met elkaar gemeen” is: “Dit zijn allemaal 
mensen/kinderen die in een jubileumjaar van de Plekkers zijn geboren” 

 
We hebben 2 goede inzendingen gekregen, deze zijn van Petra Broeder en 

Saskia Broeder. Gefeliciteerd!! Binnenkort zullen we jullie met ’n toepasselijke 
prijs verrassen! 
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Groetjes van de redactie.  
 

 
 
 

UFO-Actie UNICEF  

do 17-11-2016  
 
  

Vanaf half november tot begin januari 2017 zullen bij vele winkels en cafetaria’s 
in het Land van Cuijk en Maasduinen zgn. UFO’s ( UNICEF Fondsenwervend 

Object) te vinden zijn. De bedoeling is dat deze UFO’s  gevuld worden met uw 
klein- en wisselgeld om de vele kinderen in ontwikkelingslanden te ondersteunen. 
  

Het is nog steeds een harde werkelijkheid voor kinderen in bijv. het westen van 
Afrika, in Latijns-Amerika, in Azië: 

Ze moeten werken op het land, in de (kleding)industrie of in de mijnen om het 
gezin waarin ze opgroeien te helpen aan de dagelijkse eerste levensbehoeften. 
Liever zouden ze naar school gaan en kansen grijpen voor een betere toekomst 

voor zichzelf. 
Laten we niet machteloos toekijken, maar in deze Sint- en Kerstperiode iets 

delen van wat we hebben. Veel kleintjes maken een grote, gaat nog steeds op. 
UNICEF kan de opbrengst van de UFO’s omzetten in gerichte hulp om kinderen 

onderwijs te bieden. Laat uw hart spreken en geef voor kinderen om hun 
toekomst. 
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Pronkzitting 2017  

vr 18-11-2016  
 
 

Beste mensen, 
 

Prins Mark, Adje Jordie en hofdame Nina zijn de nieuwe 
heersers van ons Plekkersriek. 
Deze waren al te aanschouwen op een zeer druk en gezellig 

Prinsenbal van de carnavalsvereniging der Plekkers. 
Dat betekent dat de carnaval 2016 / 2017 officieel 

begonnen is en Prins Mark, Adje Jordie en hofdame Nina al 
behoorlijk nieuwsgierig zijn wat er allemaal over hun verteld 

zal gaan worden. 
 
Wij nodigen weer alle jonge en oude lefgozers en creatievelingen uit om mee te 

denken en eventueel actief mee te doen aan de pronkzitting 2017. 
 

Deze brainstormsessie zal plaatsvinden op DINSDAG 29 November IN HET 
BENKSKE om 20.30 uur. 
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om te komen kunt u met uw tips en goede 

hints altijd terecht bij Pedro Lamers ( T: 0653825790 P.lamers014@home.nl ) 
 

Carnavals groet, 
 
De Pronkzittingcie. 

 

Nieuwsbrief november LVCNET  

zo 20-11-2016  

  
 

 
De tijd vliegt en we moeten nog erg veel doen. We brengen je graag op de 

hoogte van de belangrijkste dingen waar we mee bezig zijn. Dat is de 

financiering, de marktuitvraag en de marktconsultatie. Vooral de financiering in 

combinatie met de Europese Staatssteunregels is complex. En daarom willen we 

dit traject minutieus doorlopen zodat de Europese Commissie ons later niet kan 

terugfluiten. In deze nieuwsbrief leggen we uit met welke stappen we bezig zijn 

en waarom. 

  

LAGE RENTE 

In het Land van Cuijk hebben we te maken met gebieden waar alleen internet en tv 

(ADSL) via de telefoonlijn beschikbaar is. Voor deze gebieden kunnen we geld tegen een 

lagere rente lenen. Er zijn ook gebieden waar zowel ADSL als Ziggo beschikbaar zijn. 

Voor die gebieden kunnen we alleen tegen een marktconforme rente geld lenen voor de 

aanleg. 
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Aan het lenen tegen een lage rente zitten een aantal verplichtingen vast. Eén daarvan is 

het uitvoeren van een ‘marktconsultatie’. D.w.z. kijken of er een commerciële partij is die 

binnen de komende drie jaar een toekomstbestendig breedbandnetwerk met minimaal 30 

Mbps in die gebieden van plan is aan te leggen. 

  

MARKTUITVRAAG 

LVCNET heeft met een lening van de gemeentes de vraagbundeling kunnen organiseren. 

Eén van de voorwaarden bij die lening is dat we bestaande netwerkeigenaren moeten 

vragen of zij met het vraagbundelingsresultaat hier een breedbandnetwerk willen 

aanleggen. We noemen dit de ‘marktuitvraag’. In de afgelopen weken hebben we 

meerdere netwerkeigenaren gesproken. Dit zijn bedrijven zoals KPN en Ziggo die 

breedbandnetwerken aanleggen en exploiteren. De centrale vraag was of zij met het 

vraagbundelingsresultaat op hun kosten een breedbandnetwerk willen aanleggen. Alleen, 

met een partner of met de coöperatie LVCNET. Medio december hopen we daarover meer 

te weten. Natuurlijk werken we los daarvan nog andere mogelijkheden uit om het 

netwerk te kunnen aanleggen. 

  

De marktuitvraag, de marktconsultatie en vervolgens de Europese aanbesteding (selectie 

van de aannemer) zijn stappen die na elkaar genomen moet worden. Daarna volgt het 

besluitvormingstraject bij de gemeenteraden. Als alles op rolletjes loopt, verwachten we 

dat deze processen (raadsbesluit, aanbesteding, vergunningen, financiering, etc.) tot 

medio 2017 duren. In 2017 kan dan gelijk de schop in de grond om alles aan te leggen. 

  

GAAT HET DOOR? 

We zien meerdere goede en rendabele mogelijkheden om in het Land van Cuijk een 

glasvezelnet aan te leggen. We zijn daarover positief gestemd. We kunnen natuurlijk pas 

echt definitief ja op deze vraag geven als we alle tussenliggende stappen goed hebben 

afgerond. We willen dit zorgvuldig doen om later geen problemen te krijgen en dat kost 

veel tijd. Het duurt even maar dan krijgen we ook wat moois, zullen we maar zeggen. 

  

COMMUNICATIE 

We hebben gehoord dat niet alle mensen die zich ingeschreven hebben deze e-mailing 

ontvangen. Stuur daarom deze e-mail gerust ook door naar familie en vrienden die zich 

ook aangemeld hebben. Ook het delen van Facebook en Twitter berichten stellen we op 

prijs, dan blijft iedereen goed op de hoogte van de stappen die we nemen. En met elke 

stap komen we dichter bij ons doel: een goed en betaalbaar glasvezelnetwerk voor het 

Land van Cuijk! 

  

De komende maanden houden we je zoveel mogelijk op de hoogte via e-mail, website, 

Facebook en Twitter. Het bestuur overlegt elke twee weken en nieuwtjes vertellen we je 

na twee vergaderingen. Zo mag je elke maand een update verwachten via de genoemde 

kanalen. 

 

Voor meer informatie kijk op: www.lvcnet.nl   

Facebook: https://www.facebook.com/LvCnet 

Twitter: https://twitter.com/LvCnet_nl  

 

 

Rabo clubactie goed voor fanfare St. Cornelius  

ma 21-11-2016  

FANFARE ST. CORNELIUS BEDANKT VORTUM-MULLEM. 
 
Afgelopen week is bekend gemaakt hoeveel de “Rabobank clubactie” heeft 

opgebracht voor fanfare St. Cornelius. 
Het fantastische bedrag van €796.33 wordt door de Rabobank uitgereikt 

aan onze fanfare. 
Iedereen die heeft gestemd op fanfare St. Cornelius: HARTSTIKKE 
BEDANKT.  

http://www.lvcnet.nl/
https://www.facebook.com/LvCnet
https://twitter.com/LvCnet_nl
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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: 

 

 
 

25 november  16.00u met 65 plus aan tafel 
  9 december  16.00u kbo kerstviering 
11 december    schutkooi wereldlichtjesdag 
23 december  16.00u met 65 plus aan tafel 
19 mei 2017    jubileum kbo 60 jaar 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

