
KNILLUS EN ROTARY GAAN

NLDOET-EN. 

Vortum-Mullem…DOE MEE!

Op 9 en 10 maart aanstaande 
organiseert en stimuleert het 

ORANJEFONDS NLDOET. 
Een groot landelijk vrijwilligers-
initiatief waarmee het ORANJE-

FONDS lokale projecten een 
steun in de rug geeft én een 

hart onder de riem wil steken. 
Zo’n 10.000 projecten staan 
voor 9 en 10 maart gepland. 
In Vortum-Mullem heeft MFA 

KNILLUS ook een project 
opgestart én… daarbij hulp
gekregen uit een bijzondere 

hoek. 

Wil je nog wat meer weten over 10 maart óf over KNILLUS, mail dan naar mfaknillus@vortum-mullem.info, bel met 
0622549772 of loop gewoon een keer binnen; er wordt (bijna) altijd gewerkt aan de realisatie van MFA KNILLUS.

Op zaterdag 10 maart gaan alle vrijwilligers 
uit Vortum-Mullem, samen met de leden van 
de Rotary, een fl inke stap zetten richting 
de realisatie van KNILLUS. Een groot 
buitenproject is voorbereid. Het plaatsen 
van 50 meter heg, 50 meter hekwerk en zo’n 
200 m2 klinkerwerk leggen is de uitdagende 
ambitie. Met vereende krachten van vele 

Vortum-Mullemmers én de leden van de Rotary hoopt KNILLUS de 
klus te klaren. De start is rond 9 uur; fi nish is voorzien rond 15 uur. 

Vrijwilligers die een handje willen helpen zijn van 
harte welkom in Vortum-Mullem op 10 maart!

MFA KNILLUS ligt op koers om op 2 juni 
haar deuren te openen. De voormalige Sint 
Corneliuskerk wordt de afgelopen én de 
komende maanden getransformeerd naar 
een prachtig en zeer functioneel gebouw 
voor ALLE verenigingen en bewoners van 
Vortum-Mullem. Het hele project is het 
ultieme voorbeeld van NLDOET omdat 
MFA KNILLUS mogelijk wordt gemaakt 

door louter en alleen de inzet van 10-tallen vrijwilligers. Het initiatief 
uit Vortum-Mullem is niet onopgemerkt gebleven in de wijde regio. 
Zo heeft ook de Rotary Cuijk-Maasland een warme belangstelling 
voor het project. De leden van de Rotary hebben spontaan hun 
medewerking voor een dagje NLDOET-en in KNILLUS toegezegd.

Vortum-Mullem. Het hele project is het 
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