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steun vanuit die hoek zou het immers een 

kansloos project worden. De Boxmeerse 

politiek stond positief tegenover het idee, 

zegde steun en support toe, maar… stelde 

ook een stevig aantal randvoorwaarden 

qua financiering en exploitatie. Gaande 

het jaar 2015 vonden de onderhandelin-

gen met parochie en bisdom plaats over 

de aankoop van de Sint Corneliuskerk. 

Uiteindelijk werd ook die hobbel geno-

men. Daarmee groeide het geloof in de 

haalbaarheid van het MFA in Vortum-

Mullem zienderogen. De aanvankelijke 

scepsis over de (financiële) haalbaarheid 

maakte steeds meer plaats voor geloof en 

enthousiasme. Er ontstond een werkgroep 

van een twintigtal betrokken Vortummers 

en die ging vol energie aan de slag. Er 

moest per saldo ruim € 750.000,- bij elkaar 

worden gesprokkeld, er moest een bouw-

plan komen, de toekomstige exploitatie 

moest reëel bestendig worden en het 

moest ook nog een beetje snel allemaal. 

Zo werkt dat immers in Vortum-Mullem. 

Als ze er voor gaan, dan gaan ze er ook 

echt voor!

2017 – Op weg naar de opening

Begin van het jaar 2017 zegde de gemeen-

te een bijdrage toe van € 350.000,- mits de 

Vortumse gemeenschap de rest van de 

gelden én een verzekerde exploitatie kon 

overleggen. En omdat het MFA in de hoof-

den van de Vortummers hiermee een 

zekerheid werd, werd er op de dag van de 

Tweede Kamerverkiezingen (15 maart) 

een tweede verkiezing in Vortum-Mullem 

gehouden met de zoektocht naar de naam 

voor het nieuwe MFA. De opkomst was 

met ruim 90% ongekend hoog en de 

naam KNILLUS werd met een meerderheid 

van bijna 80% verkozen. KNILLUS is een 

verbastering van Sint Cornelis, de 

beschermheilige van de voormalige kerk 

en patroon van een aantal verenigingen 

uit Vortum-Mullem. En toen ging het 

snel… Op 10 juni werd de kerk aan de ere-

dienst onttrokken, eind juli werd de kerk 

officieel gekocht door de nieuw opgerich-

te stichting MFA KNILLUS en op 1 augustus 

is begonnen met de sloop en (ver)bouw. 

Een mega-operatie die grotendeels door 

eigen mensen en vrijwilligers werd 

gedaan. Meer dan 300 kuub zand is afge-

voerd om de vloer op het niveau van het 

kerkplein te krijgen en op die manier van 

het altaar een podium te maken. Er komt 

een aanbouw aan de voormalige kerk die 

de functie van dorpskroeg krijgt. Al die 

plannen en bouwactiviteiten moeten in 

de loop van het jaar haar beslag krijgen 

zodat de kerk begin 2018 in gebruik kan 

worden genomen. Niet dat de verbou-

wing dan helemaal klaar is; dat zal een tijd 

langer duren. De Vortummers hebben de 

officiële openingsdatum al gepland: op 2 

en 3 juni 2018 wordt er een groots 

VORTUM-MULLEM OPEN georganiseerd. 

Dan stelt Vortum-Mullem haar deuren 

open voor iedereen van buiten Vortum-

Mullem en stelt het dorp met trots haar 

MFA KNILLUS voor aan iedereen die 

KNILLUS maar wil komen bewonderen.

Toekomst

Vortum-Mullem is een kleine kern. Toch 

denken de inwoners van het dorp dat ze 

de toekomst positief tegemoet kunnen 

zien. De energie en positiviteit die er op 

dit moment door het dorpje waait, werkt 

aanstekelijk. KNILLUS draagt daar een 

steen aan bij. Het is mooi om te zien, zo 

ervaren de mensen uit de werkgroep, dat 

dit soort projecten bijdraagt aan de saam-

horigheid die het wonen in een dorp als 

Vortum-Mullem zo mooi en zo bijzonder 

maakt. Het kan dan ook niet anders dan 

dat KNILLUS vanaf het moment van ope-

nen zal worden ervaren als het ‘centrum’ 

én als het nieuwe SAMEN van Vortum-

Mullem! 

KNILLUS is het nieuwe 

SAMEN van Vortum-Mullem!
Vortum-Mullem is met zo’n 675 inwoners een van de kleinste kernen van de 

gemeente Boxmeer. Ondanks dat geringe aantal is er volop actie en activi-

teit in Vortum-Mullem. Met meer dan twintig verenigingen, een bijzonder 

goed presterende basisschool SINT ANNA, bouwactiviteiten in maar liefst 

twee nieuwe bouwwijken met in totaal ruimte voor bijna 50 nieuwe wonin-

gen, lijkt niets een zonnige toekomst van het dorpje in de weg te staan. 

Deze positieve score is niet vanzelf ont-

staan. Het is mede het resultaat van het 

harde werk en de vele positieve energie die 

daar door tientallen Vortumse inwoners in 

wordt gestoken. De lokale DORPSRAAD is 

een aantal jaren gerevitaliseerd en met een 

structuur van meer dan vijftien actieve 

werkgroepen wordt er hard aan de weg 

getimmerd als het gaat om leefbaarheid, 

toekomst en gezelligheid.

Droom

Eén van de grote ambitietrajecten van 

Vortum-Mullem is om een echt fatsoenlijk 

en gezellig dorpshuis te hebben in de kern 

van het dorp. Dat is nu zeker niet het geval. 

Er is weliswaar een Gemeenschapshuus en 

een jeugdhuis in het voormalige 

RABOBANK-gebouw, maar… echt gezellig 

en geschikt is dat niet meer. En met het 

recent sluiten van het laatste café (café 

Spoorzicht) in Vortum-Mullem (ooit waren 

er vijf cafés), is er ook behoefte aan een 

dorpskroeg. Een aantal jaren geleden is 

deze Vortumse droom al met hoofdletters 

geschreven met de intentie om die te ver-

wezenlijken. Toen in 2014 de Vortumse Sint 

Corneliskerk vanuit de parochie ter discus-

sie werd gesteld, waren de Vortummers er 

als de kippen bij om te kijken of er een win-

win uit die situatie zou kunnen komen. 

Want, zo dachten de Vortumse opportunis-

ten, als de kerk nu het nieuwe dorpshart 

van Vortum-Mullem wordt, dan hebben we 

alles onder één dak en kunnen we de 

komende decennia vooruit voor ALLE ver-

enigingen en inwoners, wordt het centrum 

van Vortum-Mullem qua aanblik veel fraai-

er en voorkomen we dat Vortum-Mullem 

en haar inwoners indut en in slaap valt. Zo 

gezegd, zo gedaan…

Knillus

Vanaf dat moment is Vortum-Mullem in de 

ban van, wat later zou heten, MFA 

KNILLUS. Vanaf 2014 is er veel tijd en ener-

gie gestoken in de mogelijke MFA. Die 

MultiFunctionele Accommodatie zou 

gevestigd moeten gaan worden in de Sint 

Corneliuskerk. Allereerst is er via enquêtes 

en gesprekken gezocht naar draagvlak bij 

de Vortumse bevolking, alle verenigingen 

en de bestaande locaties. Toen dat positief 

bleek, toog de werkgroep naar de 

gemeente. Zonder draagvlak en financiële 


