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Vieringen in 2017. 

 
 

 

Zondag 17 september om  10.30 uur Sint Cornelius viering 

 

Zondag    5 november  om  15.00 uur Allerzielen viering   

 

Zondag   24 december om  20.00 uur Nachtmis 

 

Dinsdag  26 december  om 10.30 uur  Familieviering      
 

   
17 september  St.Corneliusviering: in het Gemeenschapshuus. 

 

Mis intentie  voor: 

 

Overleden ouders Martien en Mina Denen-Hendricks en 

kinderen Tonnie Maria en Rieky Denen.  

 

 

 NIEUWS 

 

 
Beste mensen de vakanties lopen ten einde ,het werk aan Knilles is begonnen de jeu de 

boules baan is gesloopt deze word weer in ere hersteld aan het einde van de verbouwing 

en in gebruik name van Knillis . In de zomer maanden hebben een 8 tal mensen op de 

maandag gezamenlijk gefietst dit zal volgend jaar zeker herhaald worden . Wij als KBO 

gaan de activiteiten weer opstarten en hopen dat we de leden een mooie winter kunnen 

bezorgen. 

 

Bewegen voor ouderen gaat van start  maandag 4 september om 14.00 uur . 

Locatie het gemeenschapshuis . 

 

Yoga deze start op woensdag 30 augustus 17.45 uur . 

Deze groep zoekt nog enkele deelnemers om in de toekomst deze activiteit te waarborgen 

locatie gemeenschapshuis. 

 

Jeu de Boules op de dinsdag aanvang 13.30 uur heb je zin je kan je zo aansluiten nu de 

baan tijdelijk is gesloten hebben we onze toevlucht gevonden bij Herman van Bree bij 

hoge tempraturen of andere omstandigheden wijken we uit naar het Gemeenschapshuis . 

 

Kaarten op de woensdag aanvang 13.30 uur ook hier zijn meer deelnemers erg 

welkom . Locatie  gemeenschapshuis 
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Met 60 PLUS aan tafel 22 september  we schuiven aan de kermisdis om 16.00 uur in 

het gemeenschapshuis . 

 

Kienen vrijdag 8 september gaan we weer kienen aanvang 14.00 uur 

 
Ook de huiskamer is geopend op donderdag morgen aanvang 9.30 uur locatie ingang 

achterzijde lagere school iedereen is welkom om een bakkie te doen . Buren dag 22 

september is het landelijke burendag de huiskamer is dan open van 14.00 uur . 

 
Noteer in je agenda vrijdag 20 oktober  Dag van de Oudere aanvang 14.00 uur in het 

gemeenschapshuis . 

 

Sociaal Culturele Dag voor degene die zich hebben opgeven is deze jaarlijks terug 

kerende dag 20 september  om 9.30 uur in het Wapen van Wanroij . 

Opgave kan tot 5 september zie opgave formulier dit inleveren bij Henk sint 

Hubertusstraat 9 denk aan het inschrijfgeld . 

 

 

 

 

                         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.  



4 

 

 

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 ! 

 

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 
 

O.N.I. weer de wei in!  

wo 28-06-2017  

Het voetbalseizoen is alweer ten einde en dat wil zeggen dat de godenzonen van het Urst van Vortum en 

Mullem weer de wei in gaan. Het veld is weer geprepareerd, de lijnen zijn weer opgezocht, de netten zijn 

gestikt, kortom... we zijn er klaar voor!! 

 

De selectie van O.N.I. is al weer volop aan het trainen om ook dit seizoen weer goede resultaten te boeken in 

de Cafevoetbal-League. Sinds dat de avonden weer langer worden zijn de jongens van O.N.I. elke 

maandagavond weer volop aan het trainen op het sportveld "achter Thei Peeters". Zaterdag 1 juli staat de 

(wed)strijd met F.L.M. (Friet Losers Maashees) op het programma. Een zware pot kijkende naar het 

Volharding 1-gehalte. Maar de mannen van O.N.I. zijn fit en gehard. Coach Theo van de Horst heeft de 

mannen dan ook goed aangepakt de laatste paar weken om ze klaar te stomen voor deze strijd! 

 

We zijn ook nog steeds op zoek naar voetbaltalent dus als wij u nog niet hebben gevonden, dan is dit de 

mogelijkheid voor u om ons te vinden! Elke maandag avond om 19.00 uur zijn we op het sportveld om nog 

beter te worden. 

 

Ben je geinteresseerd of wil je eens mee trainen? Wellicht uw zoon of dochter (minimaal 16 jaar)? Neem dan 

gerust contact op met de voorzitter: 

Guido Stevens - 06 555 272 83  

 

 

 

O.N.I. Wint eerste wedstrijd ruim  

zo 02-07-2017  

Zaterdag 1 juli mocht t 

Urst van O.N.I. weer de wei in. Dit maal traden zij aan tegen F.B.M.’68 uit Maashees. Een geduchte 

tegenstander die altijd gevreesd wordt. O.N.I. trad aan met de volgende selectie: Kevin de Bruijn, Stefan 

Hermans, Jack Hermens, Thomas Rijn, Dave Jacobs, Guido Stevens, Dennis van den Hoven, Joris de Haas, 

Koen Janssen, Jordi van Kessel, Guus Jacobs, Emiel van Kessel, Jordie Reinders en Joey Jacobs. Helaas kon 

coach Theo van der Horst niet aanwezig zijn deze zaterdag. 

 

Bij de start van het huidige seizoen presenteerde de club een nieuwe hoofdsponsor: Bedrijvencomplex Van 

Mullekom. In samenwerking met SCO Diensten hebben zij O.N.I. voorzien van een prachtige nieuw design 

op de bestaande tenues. 

N. Van Mullekom namens de hoofdsponsor: “prachtig dat wij bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van 

onze jeugd hier in Vortum-Mullem. Door het steunen van zulke lokale partijen willen wij het dorp leefbaar 

houden voor jong en oud.” Daan Broeder namens SCO Diensten: “vruuger altied veul meters gemakt bij 

O.N.I., fijn dat we zo ook iets terug kunnen doen vur die mannen.” 

 

Na vele weken trainen mocht t Urst dan eindelijk aantreden en alle spelers waren dan ook erg onder de 

indruk van het nieuwe tenue. Ook dit jaar waren er weer veel nieuwe debutanten bij het elftal. Jonge 

talentvolle spelers uit de kweekvijver van Vortum-Mullem zelf. 

http://www.vortum-mullem.info/
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O.N.I. begon scherp aan de wedstrijd en zette direct druk, ze maakte hun eigen spel en lieten Maashees 

maar een beetje meerennen. Dit leidde na 10 minuten tot een hoekschop. Aanvoerder Guido Stevens legde 

deze klaar voor gastspeler Jordi van Kessel die hem hard het doel inkopte. 

O.N.I. liet het hier niet bij zitten en bleef vol druk zetten. 5 minuten na het eerste doelpunt gaf wederom 

Stevens een diepe bal op Joris de Haas die deze beheerst binnen schoot. 

Vlak voor rust kwam F.B.M.68 nog wel terug met een van richting veranderd schot, hierdoor was keeper 

Kevin de Bruijn kansloos. 

Na de rust stonden onze mannen goed onder druk, door goed verdedigend werk van Thomas Rijn, Dave 

Jacobs, Jack Hermens en Stephan Hermans in samenwerking met keeper De Bruijn konden andere 

Maashese doelpunten voorkomen worden. 

10 minuten voor rust gaf Stevens een diepe bal op Jordi van Kessel, hij omspeelde rustig de keeper en 

schoot de 3-1 binnen. 

De scheids vond t ook wel mooi geweest en blies af na twee goede helften. 

 

Aanvoerder Guido Stevens zei na de wedstrijd het volgende: “prachtig dit, als je met zo’n jonge groep zo’n 

goede pot kan spelen. Dit is pas de tweede keer in de geschiedenis dat we winnen van F.B.M.’68. Ik denk 

dan ook dat we de weg naar boven zijn in geslagen. Zeker met de nieuwe jonge debutanten die vandaag 

hun kwaliteit hebben laten zien.” 

 

15 juli speelt O.N.I. hun return tegen F.B.M.’68 

 

Dorpsraadvergadering 3 juli 2017  

ma 03-07-2017  

 

Dorpsraadvergadering 3 juli 2017 

  

Opening 

Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

Notulen 

De notulen van 12 juni 2017 worden goedgekeurd. 

  

Werkgroepen aan het woord 

 

MFA KNILLUS 

De werkgroep ligt op koers. De bouwvergunning is vandaag verleend door de gemeente. Aanstaande 

donderdag moet de definitieve toezegging vanuit de gemeente komen waarna de koop van de kerk kan 

plaatsvinden. De verschillende werkgroepen zijn bezig met het verkrijgen van de definitieve offertes en het 

binnenhalen van extra sponsorgelden. Het logo is definitief vastgesteld. 

  

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. De flyer met het programma is al rondgestuurd in Vortum-Mullem. Er 

is een promofilm gemaakt die zal worden afgespeeld die dag. 

  

Licht op Jong 

Niki meldt dat de banner voor langs de snelweg binnen is voor het promoten van de bouwkavels in 

Vortum-Mullem. De werkgroep zoekt verder nog mensen die zich aan willen sluiten bij de werkgroep. 

  

Mededelingen en ingekomen stukken 

  

Er is een werkgroep opgericht om onze school te promoten. De school heeft een erg positief 

managementteam, draait erg goed en staat erg goed aangeschreven. 

  

Rondvraag 

Rob van Hulten en Jochem en Niki van de Groes overhandigen de dorpsraad een cheque (€ 900,--) met de 

opbrengst van het volleybaltoernooi dat ze onlangs hebben georganiseerd in de Molenhof.  Het was perfect 

georganiseerd en een prima promotie van de Molenhof. Het toernooi gaat volgend jaar zeker een vervolg 

krijgen. Binnenkort komt er een nog stukje in de krant. 

  

Jacob meldt dat hij (bijna) rond is met het bouwen van een volgende tweekapper op de Molenhof. Ook aan 

de Provinciale weg worden enkele huizen gebouwd 

Toon Gerrits komt nog terug op de vorige notulen met de vraag wie er eigenaar is van dit kruisbeeld. Jacob 

Fleuren geeft aan dit de parochie is. 
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Henk Broeren meldt dat er moet worden nagedacht over hoe we verder moeten met de stichting 

Zonnebloem. Er zijn op dit moment te weinig mensen om de Zonnebloem draaiende te houden. 

  

Sluiting 

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op 4 september om 20.30 uur in ’t 

Gemeenschapshuus. 

 

 

Groeter-borden  

di 04-07-2017  

Het Land van Cuijk plaatst deze week Groeter-borden aan de A73 en A77. Een strategisch moment want 

deze week beginnen in de regio ‘midden-Nederland’ de schoolvakanties. Met de Groeter-borden worden de 

automobilisten die het Land van Cuijk binnenkomen, verwelkomd in onze regio. 

Het Land van Cuijk wordt gekenmerkt door rust, ruimte, prachtige natuur, authenticiteit en gastvrijheid. 

Een gebied dat volop mogelijkheden biedt voor unieke ontmoetingen met natuur, cultuur, religie, water en 

historie tijdens een korte of langere vakantie. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk en de 

vijf gemeenten in de regio hebben – om die ontmoetingen gestalte te geven – het fenomeen ‘Groeter’ 

ontwikkeld. Groeters zijn niet alleen gepassioneerde mensen met specifieke kennis van zaken over de regio 

die ze graag willen delen met de bezoekers. De ‘Groeter’ is ook gekarakteriseerd in een cartoonachtige 

figuur die op tal van toeristische-uitingen als herkenbaar symbool is terug te vinden. 

De Groeter-figuur gaat vanaf begin juli ook de automobilisten verwelkomen die via de A73 of A77 het Land 

van Cuijk binnenkomen. Daarmee wil het Land van Cuijk gastvrijheid uitstralen. Maar ook wordt met deze 

Groeter-aanduiding duidelijk dat het gebied een toeristische eenheid vormt. 

Er is voor gekozen om met de Groeter-bebording te beginnen aan de snelwegen. In een later stadium 

komen de provinciale en lokale wegen aan bod. Op drie plaatsen worden Groeter-borden (afmeting ± 7m x 

7m) neergezet. Het bord aan de A73, vlak bij de afrit Vierlingsbeek, is inmiddels geplaatst. 

 

 

 

Tafeltje dekje tevredenheidsonderzoek  

vr 07-07-2017  

Hofmans Malden, Uw leverancier van Tafeltje Dekje 

Goed eten tegen een scherpe prijs 

SWOGB:  Tevredenheidsonderzoek 

De problemen van de eerste maanden zijn zo goed als opgelost waardoor de klachten nihil zijn. Toch wil de 

SWOGB weten hoe haar cliënten nu de maaltijdservice beoordelen en heeft een enquête onderzoek 

gehouden onder haar maaltijdgebruikers. 

Er zijn 93 van de ca. 160 verstrekte formulieren teruggekomen waardoor de waarde van de enquête zeer 

betrouwbaar is. In het kort kunnen we stellen dat de tevredenheid onder de cliënten zeer hoog is. Meer 

dan 95% is buitengewoon goed. Sporadisch zijn er klachten en dan adviseert de SWOGB haar cliënten om 

rechtstreeks met Hofmans contact op te nemen. Daarin kan een vrijwilliger geen meerwaarde creëren. 

Prijs 

De prijs van de maaltijd nu is € 6.40 per maaltijd en daarmee is Hofmans Malden € 1 goedkoper dan de 

vorige leverancier. Maar belangrijk om zeker te vermelden is dat de kwaliteit van eten even goed dan wel 

beter is. Daar is de SWOGB heel trots op. 

Klachten 

Er kunnen altijd situaties voordoen waardoor er klachten ontstaan. Het siert Hofmans Malden om deze 

rechtstreeks bij Hofmans te melden. Men wil problemen snel oplossen. 

Telefoon: 024-3586076 

Of via de website: http://www.hofmanscatering.nl/maaltijden/contact/ 

Als er vragen en/of klachten zijn m.b.t. de betaling, dan kan men bellen met de contactpersoon 

automatische incasso van de SWOGB: Dhr. H. de Vlam  tel. 06 45025119. 

Contactpersonen Tafeltje Dekje 

Indien mensen gebruik willen maken van Tafeltje Dekje, dan kan men contact opnemen met de 

contactpersoon: 

Mevr. M. Bloemen:          Vortum - Mullem                     tel. 0478-641403      
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Start computercursussen  

do 13-07-2017  

Start computercursussen: 

 

Stichting Welzijn Ouderen gemeente Boxmeer (SWOGB) start in september 2017 weer met, 

speciaal op ouderen gerichte cursussen van maximaal 1 cursist per docent. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid van docenten zal ook een cursus starten 

in: Overloon, Vierlingsbeek, Sambeek, Boxmeer, Rijkevoort, Beugen en Oeffelt. 

Cursisten zullen over data en locatie persoonlijk op de hoogte worden gebracht. 

 

Er zijn beginners- en gevorderdencursussen voor Windows (7, 10), Word, Excel en speciaal op Internet 

gerichte cursussen. Ook de cursus Foto-bewerken (met Picasa) geniet veel belangstelling. 

U kunt ook deelnemen aan een cursus "gebruik van iPad of Tablet". 

 

Een cursus bestaat uit 8 lessen van 1 uur. U betaalt hiervoor slechts € 40,00. 

Soms is een cursusboek nodig; het boek kost tussen de € 15,00 en € 20,00. 

 

U kunt nadere informatie krijgen of een inschrijfformulier aanvragen bij de heer P. Ermers (coördinator) 

via: permers@ziggo.nl of bellen: tel.nr. 0485-362311. 

 

Een inschrijfformulier kunt u ook downloaden op de website: www.swogb.nl  

 

 

 

Van KERK naar KNILLUS 2e halfjaar 2017  

vr 21-07-2017  

Dorpsgenoten, 

 

zoals bekend gaan we met z'n allen MFA KNILLUS in Vortum-Mullem realiseren in onze huidige kerk. Vanaf 

augustus as gaan we aan de slag met bouw, verbouw en sloop. Het kan dus zijn dat het gebruik van kerk 

en/of kerkplein (zeer) beperkt mogelijk is tijdens bepaalde dagen/momenten. We hebben, samen met de 

besturen van parochie en Gemeenschaphuus besproken dat we alles in het werk zullen stellen om elke 

gewenste activiteit toch door te laten gaan in overleg met de betreffende organisatie. Dus...als er iets is óf 

als er wensen zijn t.a.v. een activiteit neem dan gerust contact op met iemand van parochie, 

Gemeenschaphuus en/of MFA KNILLUS. Samen lossen we het op. Op naar MFA KNILLUS!  

 

 

KNILLUS heeft nu ook een eigen LOGO!  

vr 21-07-2017  

Nadat Vortum-Mullem op 15 maart jl. MASSAAL heeft gekozen voor de naam KNILLUS voor ons nieuwe 

MFA, is er nu ook een logo. Vol overtuiging heeft de werkgroep gekozen voor deze variant. We hebben 

een kleurenvariant, maar ook een grijsvariant. In de bijlagen de beide varianten. Het logo zal straks 

natuurlijk groots aanwezig zijn op ons MFA. Weer een stapje dichterbij :-)!  
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MFA KNILLUS IS NU ECHT VAN VORTUM-MULLEM  

di 25-07-2017  

Vortum-Mullem is nu 

écht eigenaar van de Sint Corneliuskerk! Vandaag, 25 juli, om 18.17 uur is de koopovereenkomst getekend 

ten kantore van Notaris Teeuwen door een afvaardiging van de parochie en stichting MFA KNILLUS. Dit is 

weer een grote stap voorwaarts op weg naar de Vortumse droom; MFA KNILLUS. Nu de kerk gekocht is, 

wordt er direct begonnen met de bouw. Vanaf a.s. zaterdag wordt er hard gewerkt zodat we begin januari 

2018 de deuren kunnen openen van MFA KNILLUS!  
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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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We zijn er bijna: iedereen in het Land van Cuijk glasvezel  

vr 28-07-2017  

  
 

 

Vakantie-update juli 2017 

   

We zijn er bijna: iedereen in het Land van Cuijk glasvezel. 

 

Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de stand van zaken en geven 

we u een kijkje achter de schermen. 

 

Zoals u weet is LVCNET een coöperatie zonder winstoogmerk. We hebben het doel om voor 

iedereen in het Land van Cuijk een snelle en kwalitatief goede internetverbinding via glasvezel 

mogelijk te maken. Honderden enthousiaste vrijwilligers werken gezamenlijk aan dit doel, 

waarvoor dank. 

We hebben de afgelopen tijd veel werk verzet en vele opties en mogelijkheden bekeken. Dat 

heeft veel tijd gekost maar nu zijn we op een punt gekomen dat we er bijna zijn. 

  

Wat hebben we tot nu toe bereikt? 

We lieten u weten dat we in gesprek zijn met een netwerkexploitant die het netwerk wil 

aanleggen. De grootte van het project, de enorme investering, de complexe voorbereidingen en 

de te sluiten contracten hebben veel aandacht nodig. Gelukkig is bijna alles klaar, maar aan de 

laatste puntjes wordt nog gewerkt. Dan hebben we een mooie ‘deal’. Enkele high-lights daaruit 

zijn dat iedereen in het Land van Cuijk een aansluiting kan krijgen. En dat de abonnementen en 

prijzen, zoals afgesproken is bij het tekenen van uw contract, hetzelfde blijven. Zodra alles rond 

is volgt daar meer nieuws over.  

 

De exploitant investeert tientallen miljoenen en gebruikt hier o.a. een regeling van de 

Rijksoverheid voor. Zo goed als alle details zijn uitgewerkt en is de netwerkexploitant druk 

bezig met alle voorbereidingen. Zodra alle details en de contracten tussen de gemeentes en 

exploitant rond zijn, zal in iedere gemeente hierover een besluit genomen worden. Zodra de 

laatste details afgestemd zijn, vertellen we u wat die details zijn. 

 

Met een glasvezelnetwerk kan zoveel meer als alleen internetten, televisie kijken of telefoneren. 

We zijn nu ook bezig om die meerwaarde van glasvezel om te zetten in concrete diensten voor 

bijvoorbeeld zorg, onderwijs, bedrijven, ontspanning en dergelijke. Daarover berichten we een 

andere keer. 

  

Wanneer beginnen de graafwerkzaamheden? 

Wat ons betreft liever gisteren dan vandaag! De netwerkexploitant wil eind 2017 starten met de 

daadwerkelijke aanleg van het netwerk. De besluitvorming in de gemeentes zal in het najaar 

plaatsvinden. Om het netwerk in het Land van Cuijk uit te rollen zal ongeveer anderhalf jaar 

nodig zijn. Zodra de graafploeg bij u in de straat komt, kunt u vrij snel daarna gebruik maken 

van de glasvezel. We organiseren vooraf nog informatiebijeenkomsten over hoe de uitrol in zijn 

werk gaat. 

  

Zodra de laatste details rond zijn, laten we u dat zo snel mogelijk weten. Volg daarvoor ook het 

nieuws op www.lvcnet.nl/blog . 

Hier leest u de raadsinformatiebrief die de raadsleden ontvingen van de gemeente. 

 

Voor nu wensen wij u een fijne zomerperiode. 

  

Namens het bestuur, 

Hugo Bens, voorzitter. 

  

 

  

Voor meer informatie kijk op: www.lvcnet.nl   

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

Twitter: https://twitter.com/LvCnet_nl  

 

 

http://www.lvcnet.nl/blog
https://www.mailstage.nl/act/linkout/eyJtYWlsaW5nX2lkIjoiOTUxIiwiYWRkcmVzc19pZCI6IjEyODAyMiIsImxpbmsiOiJodHRwOi8vd3d3Lmx2Y25ldC5ubC9ibG9nL25pZXV3c2JyaWVmLTE1LWp1bGktMjAxNyJ9
http://www.lvcnet.nl/
https://www.facebook.com/LvCnet
https://twitter.com/LvCnet_nl
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Team inschrijving geopend : KermisKwis 2017 Vortum-Mullem  

vr 04-08-2017  

 

 

Opening van de kermis 
met de KermisKwis 2017! 

 

 

Avond vol gezelligheid 

In navolging op edities 2015 en 2016 kondigen wij met trots de nieuwste editie aan van de: 

  

Kermiskwis Vortum-Mullem, editie 2017! 

  

Voor degene die er vorige jaren niet bij 

waren; Wat is de KermisKwis? 

De mannen van Pepe's PubQuiz toeren al bijna 

11 jaar door het land met hun originele 

Quizzen. Onder andere in Beugen en Boxmeer 

wordt er inmiddels bijna gevochten om 

deelnamekaartjes voor de jaarlijkse Quiz in dat 

dorp. De Quiz duurt 3 uur. Parate kennis is 

handig, maar echt iedereen kan aan de Quiz 

deelnemen. Je hoeft dus echt geen 

Encyclopedielezer te zijn om hieraan mee te 

kunnen doen. Het is entertainment, maar 

meteen ook een serieuze wedstrijd om de titel 

van de derde editie in Vortum-Mullem. 

  

Hoe kun je meedoen? 

Vorm een team van maximaal 4 personen. Met 

dat team speel je de Quiz vanaf 21 uur tot 

ongeveer middernacht. Inschrijven kan door op 

onderstaande link te klikken, je gegevens in te 

vullen en de email te versturen. 

 

Team aanmelden voor de KermisKwis Vortum-

Mullem 

 

Zodra je een bevestigingsmail terug krijgt, ben 

je officieel een deelnemend team. 

 

Attentie: het maximum aantal teams is 28. 

Schrijf dus snel in want vol = vol 

  

En daarna dan? 

Daarna is er natuurlijk een after-party in het 

gemeenschapshuus. Want je wilt napraten 

over die moeilijke rubriek of die ingewikkelde 

vraag met de andere teams. Maar natuurlijk ook gewoon voor een drankje en een muziekje. 

 

 

 

mailto:kermiskwis@vortum-mullem.info?subject=Aanmelden%20team%20KermisKwis%20Vortum-Mullem%202017&body=Teamnaam*%0A%0A%0AContactpersoon*%0A%0A%0AAdres%0A%0A%0APostcode%0A%0A%0AWoonplaats*%0A%0A%0ATelefoon%0A%0A%0AMobiel*%0A%0A%0AE-mail*%0A%0A%0A*%20%3D%20verplicht
mailto:kermiskwis@vortum-mullem.info?subject=Aanmelden%20team%20KermisKwis%20Vortum-Mullem%202017&body=Teamnaam*%0A%0A%0AContactpersoon*%0A%0A%0AAdres%0A%0A%0APostcode%0A%0A%0AWoonplaats*%0A%0A%0ATelefoon%0A%0A%0AMobiel*%0A%0A%0AE-mail*%0A%0A%0A*%20%3D%20verplicht
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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 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, -- 

24 aug    kbo:fietsdagtochtnaar kevelaar 
25 aug  16.00u met 60 plus aan tafel 
2-3 sept.    Kermis cultuur weekend 
8 september  14.00u kbo: kienen 
20 september   sociaal culturele dag mill 
22 september 16.00u 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

