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Vieringen in 2017. 

 
 

 

Zondag  17 september  10.30 uur   Sint Cornelius viering 

 

Zondag       5 november  15.00 uur   Allerzielen viering   

 

Zondag    24 december  20.00 uur   Nachtmis 

 

Dinsdag   26 december   10.30 uur    Familieviering  

 

 

 

 NIEUWS 

 

 

KBO nieuws juli 2017 
 

De vakanties zijn weer begonnen maar we gaan gewoon door met  kaarten op de 

woensdag middag aanvang 13.30 uur , Dinsdag het jeu de boules aanvang 13.30 uur is 

het erg warm dan gaan we naar binnen . De gymclub wil in de zomermaanden gaan 

benutten om op de maandagen te gaan fietsen als het weer het toelaat . 

 

Met 60 PLUS aan tafel vrijdag 28 juli en 25 augustus aanvang 16.00 uur de dames 

zullen ons deze dagen weer in de watten leggen . 

 

Sociaal Culturele Dag in 2017 is deze gepland voor woensdag 20 september dit jaar in 

Wanroij als je wilt deelnemen vul dan het inschrijfformulier in en lever dit samen in met 

de kosten 25 euro per persoon voor 10 september bij Riet Swinkels st Hubertusstraat 

14 of bij Henk Broeren st . Hubertusstraat 9 . 

Programma en inschrijfformulier elders in dit blad . 

 

Rabobank Clubkas  Actie deze heeft voor de KBO  440 euro opgebracht . 

We willen alle mensen bedanken die op onze vereniging gestemd hebben we zullen dit 

geld nuttig besteden aan onze activiteiten. 

 

Allen een fijne vakantie en zorg dat je voldoende drinkt bij warm weer en doe geen grote 

inspanningen in de zon en zorg voor voldoende huidbescherming . 
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                         Sociaal Culturele Dag 
                 WOENSDAG  20 september 2017 

in  Gemeenschapshuis Het Wapen van Wanroij 

                        Kwikstraat 6 te Wanroij, tel. 0485-451293      

 
Programma: 

 

09.30 uur      Zaal open en ontvangst gasten met koffie/thee  

10.00 uur      Opening door kringvoorzitter en overdracht aan dagvoorzitter Joris Remmen 

10.15 uur      Openingswoord door Frans van Spreeuwel, oud pastor van Sint Anthonis.                        

 

                      Aansluitend pauze met 2
e
 kopje koffie/thee en koekje 

 

                      Informatief Ochtendprogramma 

 

10.45 uur      Lezing door Veilig Verkeer Nederland.  

                      De onderwerpen die zij willen bespreken hebben de titel gekregen: 

                       - Voelt u zich wel veilig in eigen dorp en/of stad.  

                       - Wat kan er zoal verbeterd of aangepast worden.!  

                      U zult uitvoerig geinformeerd worden aan de hand van beelden en geluid  

                      en u wordt van actuele informatie voorzien.  
  

                      Na afloop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

12.00 uur      Drie-gangen diner in buffetvorm in zaal Steeg 1 en Steeg 2.  
 

Cultureel Middagprogramma 

 

14.00 uur      Optreden van Brabants troubadour Tonny Wijnands. uit Zeilberg (Deurne)   

   

                     Een entertainer bij uitstek die u meeneemt in de dingen van alledag.  
                     Hij laat u allen intens genieten van zijn vele brabantse liedjes en schuwt de 
                     uitdaging niet om leuke en herkenbare sketches met u te delen.  
                     Tonny begeleidt zichzelf op gitaar en zoekt interactie met alle aanwezigen in  
                     de zaal. Van deze entertainer krijg je nooit genoeg. Kom en overtuig u zelf.            
      
                      -korte pauze met consumptie 

 

                      Na de pauze: Vervolg optreden van troubadour Tonny Wijnands  

 

16.15 uur     Kringvoorzitter sluit de dag. 

 

Zoals u ziet biedt het kringbestuur u rond het gekozen thema een zinvol en zinnig programma. 

Als u daaraan toevoegt het menu van het diner, zult u deze dag niet willen missen.  

Gezien de zeer goede ervaringen van vorige jaren is nu, mede in samenwerking met Stichting 

Seniorenraad Sint Anthonis, gekozen voor gemeenschapshuis ’t Wapen van Wanroij. Deze biedt u een 

ruime parkeergelegenheid voor de deur. In de grote zaal van ’t Wapen is een goede ringleiding 

aanwezig, en u hoeft dus niets te missen. 

 

VERGEET NIET op de SCD de uitgereikte TOEGANGSKAART mee te nemen ! 
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A.u.b. Dieetwensen duidelijk kenbaar maken op antwoordstrookje. 

 

Vóór 10 september 2017 inleveren bij afdeling KBO-…………………………….. 

 

(bij penningmeester.............................................................…)  

 

Mocht u vervoer nodig hebben, als u bijvoorbeeld slecht ter been bent, neem dan contact op met 

iemand van het bestuur van uw eigen afdeling. Wellicht kan er dan vervoer geregeld worden. 

 

Ondergetekende, NAAM…………………………………AFDELING…………………………….... 

 

Straat en huisnr.........……………………..………………….    Neemt met ……personen deel aan de  

Sociaal Culturele Dag op woensdag 20 september 2017 te Wanroij en heeft bij aanmelding  

€ 25,- pp. betaald. 

 

Eventuele dieetwensen:……………………………………………………………………………… 

 

Datum,........................................     Handtekening……………………..            
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www.Vortum-Mullem.info 
 

 

Werkploegen gevraagd voor daags na de tour  
ma 29-05-2017  
 

De organisatie van Daags na de Tour is nog op zoek naar enkele werkploegen om hand- 
en spandiensten te verrichten tijdens en rondom de wielerronde. Verenigingen die de 

clubkas van een extraatje willen voorzien, mogen zich melden. Want het werk wordt 
beloond met een passende vergoeding. Hoe groter de werkploeg, hoe hoger de 
vergoeding. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Antoine de Haan (0485-572211 of 

06.17426054). Als lid van de technische commissie van DndT kan hij precies uitleggen 
wat de werkzaamheden inhouden en hoeveel tijd daarmee is gemoeid. 

 
Programma Daags na de Tour 24 juli: 
 

12.30 uur: Nieuwelingen 40 km 
 

13.45 uur: Elite en beloften mannen 70 km 
 
15.45 uur: BedrijvenBokaal Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg 20 km 

 
16.30 uur: Meet en Greet en daarna start elite/beloften vrouwen 60 km 

 
18.30 uur: Reclamekaravaan 
 

19.30 uur: Meet en greet met de profs  
 

20.15 uur: Start profs 
 

Extra meet en greet renners op groot podium, 
handtekeningenjagers naar de Baronie 
  

BOXMEER - Handtekeningenjagers en pers die maandag 24 juli tijdens Daags na de Tour 
de tourhelden en andere profrenners en - rensters willen aanschieten, kunnen dat dit jaar 

niet doen bij sporthal het Hoogkoor. De sportaccommodatie wordt verbouwd. De 
permanence, de locatie waar de renners hun rugnummers ophalen en weer inleveren, is 
dit jaar gevestigd in hotel/restaurant de Baronie, op de hoek van de Stationsweg en 

Spoorstraat. Voor de komende Daags na de Tour staan meer nieuwigheden en 
noodzakelijke aanpassingen op stapel. 

  
Natuurlijk worden achter de schermen van de Boxmeerse wielerronde al weer bergen 
werk verzet. Varen op de automatische piloot is er niet bij. Elk jaar steken zaken de kop 

op die hernieuwde aandacht verdienen. Daarbij is de organisatie jaarlijks doende 
vernieuwingen door te voeren om de ronde te verbeteren en te professionaliseren. 

Om met de permanence beginnen: omdat sporthal het Hoogkoor tijdens de 
zomermaanden een grondige renovatie ondergaat is het gebouw tijdens Daags na de Tour 
niet beschikbaar. Dat wil zeggen dat de renners elders moeten inschrijven en douchen. 

De handtekeningenjagers moeten voor een keer naar hotel-restaurant de Baronie aan de 
Spoorstraat. Want daar schrijven de renners zich dit jaar in en halen er hun rugnummers 

op. Voetbalvereniging Olympia’18 aan de Graafseweg stelt naar alle waarschijnlijkheid de 
douches beschikbaar voor de renners. “De maatregel is maar voor een jaar”, zegt 
bestuurslid Jan van den Heuvel. “Als de sporthal klaar is, gaan we met de permanence en 

douches terug naar die locatie.” 
Voor het eerst sinds jaren ontbreekt op de Spoorstraat de tribune in de eerste bocht na 

http://www.vortum-mullem.info/
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de start- en finishlocatie. “We willen de plek rond de vip-tent wat meer uitstraling geven”, 
zegt rondebaas Pierre Hermans. “Op de plek van de tribune komt een verhoogd vip-terras 
met een tent. De mensen hebben zodoende prima uitzicht over de Spoorstraat met start 

en finish.” De grote vip-tent staat evenals voorgaande jaren op het begin van de 
Rembrandt van Rijnstraat, eveneens direct aan het parcours. 

Een volgende aanpassing is de inrichting van de start- en finishlocatie op de Spoorstraat. 
Vorig jaar werden de jury- en comitéwagen aan de andere kant van de straat neergezet, 
de kant van café Cambrinus. Die opstelling beviel minder goed dan gedacht, zodat het 

oude vertrouwde beeld van voor de wijziging weer terugkeert. Jurybus en comitéwagen 
steken de straat weer over.   

Om het publiek nog beter te bedienen, wordt een extra meet en greet met de 
beroepsrenners en de wielrensters ingepast. De mogelijkheid om alleen bij start- en finish 
kennis te maken met de mannen- en vrouwen-professionals vindt de organisatie wat 

magertjes. Daarom wordt ter hoogte van de Rochusrotonde aan het begin van de 
burgemeester Verkuijlstraat een mobiel podium geplaatst waarop de profs zich een 

tweede keer aan het publiek kunnen presenteren. De speaker van dienst houdt op het 
podium met enkele renners wat korte interviewtjes. De bedoeling is ook dat de profs op 
een bord op het podium hun handtekening zetten. 

De tweede bedrijvenronde van Daags na de Tour, om de wisselbokaal Industriële Kring 
Land van Cuijk en Noord-Limburg, zit al volgeboekt. Vorig jaar werd die ronde voor het 

eerst verreden. 
Kocken Tweewielers uit Boxmeer won de trofee. Dit jaar rijden de deelnemers met 
transponders om zodoende iedereen te kunnen klasseren. 

De organisatie legt dit jaar extra de nadruk op de vrouwenkoers. Alles wordt in het werk 
gesteld om  het grootste deel van de vaderlandse top aan de start te krijgen. Dan staat 

ook meteen de wereldtop aan het vertrek, want de Nederlandse rensters delen op dit 
moment op deze aardbol op veel fronten de lakens uit. 
 

 
 

DE KERK VAN VORTUM-MULLEM AAN DE EREDIENST ONTTROKKEN  
vr 02-06-2017  
 

 
Zoals eerder gemeld zal de Corneliuskerk van Vortum-Mullem worden omgebouwd tot een 

Multi Functionele Accommodatie (MFA). Door het teruggelopen kerkbezoek was het aantal 
kerkvieringen al beperkt tot circa 15 keer per jaar. Het kerkgebouw werd daardoor slecht 

benut. Het parochiebestuur is verheugd dat de parochie nu het initiatief van de 
gemeenschap van Vortum-Mullem kan ondersteunen om een nieuwe MFA te realiseren 
door het kerkgebouw aan de Stichting MFA Knillus te verkopen. De Onze Lieve Vrouwe 

Parochie kan minimaal vijf jaar lang de gebruikelijke vieringen blijven houden in de 
nieuwe MFA. Dit zijn de vieringen op de hoogtijdagen (Kerstmis, Pasen, Pinksteren), de 

afscheidsvieringen van overleden parochianen, huwelijken, Eerste Communievieringen, 
etc. Het parochiebestuur is blij met deze oplossing. Het kerkgebouw behoudt zo immers 
zijn kerkelijke en maatschappelijke functie voor Vortum-Mullem. En door het huren van 

ruimte in de MFA ten behoeve van de genoemde vieringen levert de parochie een bijdrage 
aan de exploitatie ervan en blijft ze verbonden met de parochianen van Vortum-Mullem. 

Op zaterdagavond 10 juni om 19.00 uur wordt het kerkgebouw tijdens een plechtige 
eucharistieviering onttrokken aan de eredienst. De zang in deze viering wordt verzorgd 
door de parochiële koren Basilica en Vivace, aangevuld met zangers en zangeressen uit 

Vortum-Mullem. 
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Inschrijfformulier Steen van KNILLUS

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Mailadres:

Ja , natuurlijk wil ik een bijdrage leveren aan Knillus

aantal 75,0€      per steen Totaal -€              

Afmeting Plaatje ( 18  bij 5 cm ) Maximaal 25 tekens 

Naam ............................................

Naam ............................................

Naam ............................................

Naam ............................................

Er zal een rekening worden verstuurd naar bovengenoemd mailadres

Na ontvangst bedrag zal het "plaatje" worden gemaakt en worden bevestigd.

Formulier kan naar volgend mail adres : mfaknillusvortummullem@gmail.com 

Of in de brievenbus : Sint Cornelisstraat 13 Vortum Mullem

Werkgroep MFA KNILLUS

   Vrienden van Knillus

   Vrienden van Knillus

   Vrienden van Knillus

   Vrienden van Knillus
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Inschrijfformulier vrijwilligers Knillus

Naam  

  

Tel.nr. mobiel 06-
 

Tel.nr. vast

Mailadres

 

  

Voorlopige categorieen 1. Electra

2. CV/water/sanitair

3. Schilderen 

overig interieur

4. hand- en spandiensten

5. Timmerwerk

6. Buitengebied

7. Maakt niet uit

  

Specialiteit 1  

Specialiteit 2  

  

Aantal uren per week  

Voorkeursdagen MA DI WO DO VRIJ ZAT

  

Tips?  

 

 

  

Wat moeten wij verder nog weten of niet vergeten?  

 

 

  

Alvast bedankt voor je medewerking en inschrijving.

Herman van Bree en Peter van Raaij.  
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Geachte stemgerechtigden van de gemeente Boxmeer,  
vr 09-06-2017  
 

 
Geachte stemgerechtigden van de gemeente Boxmeer, 

 
Ons stemrecht is een groot goed en een van onze belangrijkste rechten. Als gemeente 
zijn we dan ook altijd trots op ons goede opkomstpercentage bij verkiezingen. Het is zeer 

pijnlijk dat door een fout in een systeem en menselijke fout het zo mis is gegaan met 
7600 stemmen uit onze gemeente tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 

maart. 
 
 Ondanks dat vanuit gemeente Boxmeer alles keurig was aangeleverd, is op het 

hoofdstembureau in Den Bosch een fout gemaakt. Hierdoor is een groot deel van de 
stemmen uit onze gemeente verloren gegaan, omdat alleen de stemmen op VVD, PvdA, 

PVV en SP uit de gemeente Boxmeer zijn ingevoerd in het systeem. 
 
Het is een geluk bij een ongeluk dat er zonder deze fout geen andere zetelverdeling was 

geweest in de Tweede Kamer. Blijft van kracht dat dit nooit had mogen gebeuren omdat 
in onze democratie elke stem telt en we ervan op aan moeten kunnen dat deze ook 

daadwerkelijk wordt geteld. 
 
Ik betreur het dan ook ten zeerste dat voor een deel van u, uw vaak weloverwogen stem, 

verloren is gegaan. U mag van mij aannemen dat alles in het werk wordt gesteld om in de 
toekomst zulke fouten te voorkomen. Burgemeester Rombouts van Den Bosch heeft mij 

zijn welgemeende excuses aangeboden en bij deze breng ik deze graag over aan alle 
inwoners van wie de stem niet is geteld. 
 

Ik hoop van harte dat u zich ondanks deze grote misser, niet laat ontmoedigen en ook in 
de toekomst gebruik blijft maken van uw stemrecht. 

 
 
Burgemeester Karel van Soest 
 

 

Dorpsraadvergadering 12 juni 2017  

ma 12-06-2017  
 

 
Dorpsraadvergadering 12 juni 2017 
  

 
Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van 
welkom voor de leden van de raad: Bauke de Bruin van Vught (CDA) en Sraar Kusters 
(LOF). 

  
  

Notulen 
De notulen van 5 april 2017 worden goedgekeurd. 
  

  
Werkgroepen aan het woord 

 
 
MFA KNILLUS 
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De werkgroep ligt op koers. De bouwaanvraag is ingediend en we wachten op de 
definitieve toezegging vanuit de gemeente waarna de koop van de kerk kan plaatsvinden. 
  

Vortum-Mullem 75 jaar 
Op 15 juli wordt er een dag georganiseerd met o.a. een rommelmarkt, fancy-fair, de 

Steen van Knillus en diverse andere gezellige activiteiten. In 2018 (2 en 3 juni) wordt er 
in samenwerking met de ondernemers in Vortum-Mullem een open dag georganiseerd. 
  

Licht op Jong 
Lino meld dat LoJ weer actief bezig is. De komende tijd willen zij zich vooral bezig houden 

met het promoten van de bouwkavels in Vortum-Mullem middels een spandoek langs de 
A73. 
  

Welkom 
Er is wederom een welkomstpakketje uitgedeeld. Deze keer aan de familie Dijkshorst en 

aan Veronique Jacobs/Thomas Massop. 
  
  

Mededelingen en ingekomen stukken 
ONI heeft van de gemeente Boxmeer een bijdrage gekregen voor het repareren van de 

ballenvangers op het sportveld. 
  
Het idee voor aanleg van een hondenspeeltuintje wordt niet gefaciliteerd door de 

gemeente Boxmeer. Peter van Bree heeft hierover contact gehad met de gemeente en 
deze had diverse argumenten om dit niet te faciliteren 

Lino Litjens doet een oproep vanuit het Benkske of er vrijwilligers zijn als leiding van 
Rouwe Start (jongeren van groep 8 tot en met 16 jaar) 
  

  
Rondvraag 

Henk Broeren geeft aan dat de gemeente de site ‘Ons thuus’ heeft die interessant is om 
eens te kijken vanuit de dorpsraad. Wellicht is er een mogelijkheid om deze site te linken 
vanuit onze eigen site vortum-mullem@info.nl 

  
Herman van Bree is bij Botterhuis geweest voor een plaatje met tekst bij het Joelvuur en 

de Canadese eik. 
  

Toon Gerrits geeft aan dat het kruisbeeld steeds door hem onderhouden wordt. Het is niet 
duidelijk wie er eigenaar is van dit kruisbeeld. Hij zal voorlopig het onderhoud voor zijn 
rekening nemen. 

  
  

Sluiting 
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op 3 juli om 20.30 
uur in ’t Gemeenschapshuus. 
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Boekenmarkt bij Bibliobeek  
di 13-06-2017  
 

Boekenmarkt bij Bibliobeek van 23 juni tot en met  14 juli!! 
 

 
 
 

Vanaf vrijdag 23 juni tot de start van de schoolvakanties worden er weer boeken verkocht 
door Bibliobeek.  Op vrijdag en zaterdag vindt deze Boekenmarkt, bij goed weer, buiten 
plaats. 

  
U kunt 3 weken lang rustig snuffelen tussen allerlei boeken en zo uw vakantievoorraad 

aanvullen. Houdt u van romans, leest u graag detectives, of bent u op zoek naar een leuk 
kookboek? Bibliobeek heeft de afgelopen maanden weer haar kasten opgeruimd, zodat er 
voor elk wat wils te vinden is. Voor een klein prijsje vindt u misschien net dat ene boek 

waar u al jaren naar op zoek bent of u neemt gewoon een hele stapel boeken mee naar 
uw vakantiebestemming. 

Ook voor de jeugd zijn er boeken te koop voor verschillende leeftijden. 
De prijzen liggen erg laag; u kunt voor weinig geld een flink aantal boeken verzamelen! 
Iedereen is van harte welkom om te snuffelen tussen de afgeschreven boeken. 

En...u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om iets te kopen!            
Sla uw slag en kom naar Bibliobeek! 

  
Dit jaar geven wij u ook de gelegenheid om uw eigen boekenkast op te ruimen. Heeft u 
nog goede boeken die wij kunnen verkopen? Kom ze voor 23 juni aanbieden aan de 

bibliotheek. 
  

Boekenmarkt bij Bibliobeek van 23 juni tot en met 14 juli. 
Tijden: Maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 10-13 uur. 

 
RABO clubkas  
wo 14-06-2017  

 
Maandag 12 juni heeft Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen tijdens een feestelijke 

finale avond van de Rabobank Clubkas Campagne € 245.000,- uitgekeerd aan 582 
verenigingen en stichtingen uit de regio. 
Tijdens de finale avond, die bezocht werd door zo’n 600 vertegenwoordigers van de 

diverse verenigingen en stichtingen, werd per categorie de vereniging bekend gemaakt 
die het grootste bedrag had gewonnen. 

Wij als gezamenlijke verenigingen van Vortum Mullem hebben het volgende uitgekeerd 
gekregen. 
 

Vortum-Mullem 
 

Fanfare Sint Cornelius              180               € 851,40 
Vomuzi                                      116               € 548,68 
Jeugdvereniging Ut Benkske   100                € 473,00 

KBO Vortum-Mullem                  93                € 439,89 
VEST                                           48                € 227,04 

  
Dit is een heel mooi resultaat waar we heel erg blij mee zijn. 
Dit geld zal door alle verenigingen zeker nuttig besteed worden. 
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We zijn alle leden van de Rabobank heel erg dankbaar voor het stemmen op een van de 
verenigingen uit Vortum Mullem. 
Als u nog twijfelt  of u lid wild worden van de Rabobank, ziet u hierboven een van de 

redenen om het zeker te doen. 
Rest mij nog de Rabobank te bedanken voor hun bijdrage aan ons verenigingsleven. 

 
Ook in 2018 wordt er weer een Rabobank Clubkas Campagne georganiseerd. 
Vanaf 1 januari 2018 kunnen clubs zich weer inschrijven. 

 
 

 
Open dag Dagbesteding Parasol en Ontmoeting in Boxmeer  
wo 14-06-2017  

 
Open dag  - zaterdag 8 juli 

Dagbesteding Parasol en Ontmoeting in Boxmeer 
Sinds januari 2015 verzorgt de organisatie Stichting Aksent in Boxmeer de dagbesteding 
Parasol en Ontmoeting.  Beide zijn bedoeld voor merendeels ouderen die nog thuis 

woonachtig zijn en waarbij een zorgvraag geldt. Deze laatste kan heel breed zijn. Men kan 
hierbij denken aan mensen die bijvoorbeeld een mentale, psychische en/of lichamelijke 

beperking hebben. Gedurende de week zijn  structuur en dag-invulling van grote waarde. 
De geboden sociale contacten zijn hierin van groot belang. Het gedwongen thuis 
verblijven van veel ouderen belemmert hen in het ervaren van een positief leven. Daarbij 

ontzorgt dagbesteding mantelzorgers en familie. Om de dagbesteding te kunnen 
bezoeken kunt u via de Wet Maatschappelijke Zorg (WMO) via de gemeente een indicatie 

aanvragen. 
Op zaterdag 8 juli biedt Aksent u vrijblijvend de gelegenheid om op  locatie “de Parasol” 
een kijkje te komen nemen. Ook medewerkers van  “de Ontmoeting” zullen hierbij 

aanwezig zijn en zij kunnen uw vragen beantwoorden. 
Het blijkt dat de drempel vaak hoog is om een dagbesteding te bezoeken maar onze 

ervaring leert dat ouderen heel vaak na enkele weken zeggen : “Had ik dat maar eerder 
gedaan!” 
Afhankelijk  van de nodige zorg kan een persoon dag-invulling krijgen op een van de 

locaties. 
We bieden een ieder de gelegenheid om op locatie “de Parasol” een kijkje te nemen en 

een praatje te komen maken. 
U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur in Zorgcentrum Symfonie 

Weijerstaete 1 te Boxmeer. Daar bevindt zich de Parasol. 
Het Aksent-team Parasol en Ontmoeting. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Aksent; 

Tel: 0485-361110 
info@aksent.nu 
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Glasvezelnieuws Juni 2017 

 di 20-06-2017  

  
 

   

 

Frank Noy 

  

Jonge ondernemers versterken bestuur 

 

Terwijl de gemeentes en de kandidaat 

netwerkexploitant in de laatste fase van de 
onderhandelingen zitten, verstrekt het 
coöperatiebestuur zich met frisse, jonge 

bestuursleden. ‘We hebben Kay Lucas en Frank Noy 
bereid gevonden hun expertise in te brengen in de 
coöperatie. De competenties die zij inbrengen zijn 

nodig om de komende fase, uitbreiding van het aantal 
abonnees en samenwerken met de ketenpartners, in 
goede banen te leiden’, legt voorzitter Hugo Bens uit. 

 

Kay Lucas 

 

  

Frank Noy is eigenaar van Noytech en woont in 
Overloon. 

 
Kay Lucas is eigenaar van Aery en woont in Cuijk. 
 

Daarnaast zijn beide heren ook lid van de Young 
Talent Group: een groep jonge talenten die het Land 
van Cuijk positief willen beïnvloeden. 

Start uitrol verwacht in 4e kwartaal 
We hadden gehoopt dat we u nu konden vertellen dat de kogel door de kerk is. Maar 
helaas, het duurt allemaal wat langer dan gedacht. Gelukkig betekent dit uitstel 

geen afstel want alle partijen hebben er zin in. Het gaat nog vooral om komma’s en 
punten, zo is ons verteld.  
Dat is dan ook de reden dat we achter de schermen gewoon doorwerken aan de 

vervolgcampagne die we voor het gemak de uitrol-campagne noemen. ‘Uitrol’ omdat 
ze straks het netwerk ‘uitrollen’ over het Land van Cuijk. Tijdens deze campagne 
geven we spijtoptanten de mogelijkheid zich alsnog in te schrijven. Verder promoten 

we straks nieuwe producten en diensten die vallen in de categorieën Veilig wonen, 
Digitale zorg, Bedrijfsleven, Entertainment en Onderwijs en een directe relatie 
hebben met glasvezel of snel internet. 
  

 

16 wijkcentrales nodig 

De uitrol start naar verwachting in het vierde kwartaal 
van dit jaar. Dat begint met het plaatsen van een 
zogenaamde wijkcentrale of PoP (point of presence). 

Een PoP is een gebouwtje van beton waarin de 
apparatuur staat om 3000 adressen aan te sluiten. In 
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het Land van Cuijk komen er circa 16 te staan. Eerst 
worden de woningen en bedrijven in de directe 
omgeving van zo’n centrale aangesloten en de 

diensten geactiveerd. Vervolgens de volgende 
enzovoort. Soms wel twee tegelijk zodat de aanleg 
eind 2018 klaar is. 
  

Opmerkelijk: Glasvezel verlaagt de stookkosten  
Nerdalize verkoopt servercapaciteit in de vorm van opslag en rekenkracht. Nu legt 
het bedrijf zich toe op het verwarmen van water in woonhuizen met behulp van de 

restwarmte uit servers (computers). 
In plaats van in datacenters wil Nerdalize servers gaan ophangen in huizen. Deze 

speciale servers komen naast de cv-installatie te hangen en met de warmte die de 
servers genereren wordt het water dat een cv-ketel nodig heeft, voorverwarmd. 
  

 

55 graden 

De nieuwe versie van de server wordt op het centrale 
verwarmingssysteem aangesloten. Hierdoor is de 
restwarmte het hele jaar te gebruiken voor warm 

water. De servers worden uit de klassieke datacenters 
gehaald en bij particulieren in huis geplaatst. Dit leidt 
niet alleen tot een besparing voor huishoudens, maar 

ook voor de bedrijven. Doordat Nerdalize zelf geen 
datacenters hoeft te bouwen, kunnen bedrijven zelfs 
tot 50 procent besparen. De computerservers 

verwarmen het water tot 55 graden. 
  

Alleen via glasvezel 
Voor de consument kost het systeem enkel de montagekosten. De stroomkosten en 

kosten voor de internetverbinding neemt Nerdalize op zich. Deze zomer test 
Nerdalize bij 42 huishoudens het e-boiler systeem. De servers worden enkel via 
glasvezel aangesloten om de garantie te hebben voor voldoende down- en 

uploadsnelheid. Daarom worden de thuisservers van een glasvezelverbinding 
voorzien die naast de gewone internetaansluiting komt te liggen. 

    

 

  

Voor meer informatie kijk op: www.lvcnet.nl   
Facebook: https://www.facebook.com/LvCnet 
Twitter: https://twitter.com/LvCnet_nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lvcnet.nl/
https://www.facebook.com/LvCnet
https://twitter.com/LvCnet_nl
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Vortum-Mullem 75 jaar  
za 17-06-2017  
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Aanmelden Rommelmarkt Vortum-Mullem 75 jaar  

za 17-06-2017  

 

 

 

 

 



17 

 

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 13.30u   KBO: jeu de boules 

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, -- 

23 juni 16.00u met 60 plus aan tafel 
15 juli    75 jaar Vortum-Mullem 
24 juli    Daags na de tour 
28 juli  16.00u met 60 plus aan tafel 
24 aug   kbo: fietsdagtocht naar kevelaar 
25 aug 16.00u met 60 plus aan tafel 
8 september 14.00u kbo: kienen 
20 september  sociaal culturele dag mill 
22 september16.00u met 60 plus aan tafel 
20 okt  14.00u dag van de ouderen 
27 okt  16.00u met 60 plus aan tafel 
17 nov 14.00u kbo: kienen 
24 nov 16.00u met 60 plus aan tafel 
15 dec 14.00u kbo: kerstviering 
22 dec 15.30u met 60 plus aan tafel 
2 en 3 juni 2018  Vortum-Mullem 75 jaar 
 

mailto:dorpsbladvortum@12move.nl

