
OP WEG NAAR MFA KNILLUS IN 
VORTUM-MULLEM! OPEN JUNI 2018. 
DAT GAAT LUKKEN. ZEKER ALS OOK 
OUD-VORTUM-MULLEM KNILLUS STEUNT!

Beste oud-inwoner van Vortum-Mullem,

Weet u nog? Vroeger was het centrum van Vortum-Mullem de kerk, ’t Gemeenschapshuus en de school. Vanaf 
volgend jaar ziet dat er een stuk anders (en frisser) uit! Dan staat er een prachtig MFA, is ’t Gemeenschapshuus 
gesloopt en verworden tot jeu-de-boulle-parkje en is basisschool Sint Anna de trotse buur van KNILLUS.

Stichting MFA KNILLUS heeft de kerk inmiddels gekocht van de parochie en het bisdom (zie achterzijde – fl yer van 
juli jl.) en met vereende krachten wordt er sinds 1 augustus jl. keihard gewerkt aan de (ver)bouw van MFA KNILLUS. 
En het gaat hard! Voor het einde van het jaar staat de KNILLUS-aanbouw er, ‘hangt’ de verdieping voor vergader- en 
jeugdruimte in de grote zaal en zijn de plannen voor de herinrichting van het totale buitengebied rond. Dan zijn we 
halverwege met dit stoere en prachtige project! Kortom, heel Vortum-Mullem laat zich van z’n allerbeste kant zien.

Waarom deze fl yer naar alle oud-inwoners van Vortum-Mullem? Daar hebben we 3 redenen voor:
1. We willen jullie nu al allemaal uitnodigen voor het grandioze offi  ciële openingsfeest van KNILLUS op 2 juni. 
KNILLUS nemen we waarschijnlijk al wel eerder in gebruik, maar op 2 juni is het groot feest. Jullie zijn dan van harte 
welkom! Zet KNILLUS-VORTUM-MULLEM nu alvast met grote letters in de agenda van 2018 op 2 juni. Dit wil je niet 
missen; dat kunnen we jullie nu alvast beloven…

2. We weten dat er veel oud-inwoners zijn die Vortum-Mullem én KNILLUS een warm hart toedragen. Er zijn ook 
mensen die nog graag een handje willen helpen bij de verbouwing. Dat kan en mag natuurlijk. We kunnen nog 
elke dag mensen gebruiken. Elke hulp is welkom. Wil je af en toe helpen? Stuur dan een mail naar 
MFAKNILLUS@vortum-mullem.info met je naam en 06 nummer. We voegen je dan toe aan de groep vrijwilligers 
zodat je altijd op de hoogte bent van wanneer welke hulp gewenst is én je dus een bijdrage kunt leveren!

3. Naast de bijdrage in hulp zijn we ook nog steeds op zoek naar 
hulp in de vorm van euro’s. We hebben inmiddels ruim 750.000 
euro bij elkaar voor de aankoop en (ver)bouw van KNILLUS, 
maar.. we kunnen nog steeds geld gebruiken. We hebben daar 
een heel leuk item voor: DE STEEN VAN KNILLUS. Voor 75 euro 
krijg je een mooi naamplaatje dat we op 1 van de vele stenen 
in KNILLUS maken. Op die manier steun je KNILLUS én ben 
je, als oud-inwoner, toch nog een beetje zichtbaar in 
Vortum-Mullem. Wil je 1 (of meer STENEN VAN 
KNILLUS) kopen, stuur dan een mail naar 
MFAKNILLUS@vortum-mullem.info en zet er meteen 
bij wat je op je eigen steen wilt hebben qua tekst. In 
principe kan alles….

Kortom, Vortum-Mullem bruist en is volop in beweging. Het zou leuk zijn als jullie nu alvast een steentje of 
handje bijdragen en straks op ons grootste openingsfeest van KNILLUS aanwezig zijn. Kun je niet tot 2 juni 2018 
wachten? Kom dan gerust een keer kijken. Er wordt bijna elke dag gewerkt en de koffi  e is (bijna) altijd bruin.

Groeten uit Vortum-Mullem!

Namens het bestuur en alle vrijwilligers 
van MFA KNILLUS,
Maarten Ebben – voorzitter MFA KNILLUS
We hebben alle oud-inwoners van wie we een adres hebben deze fl yer gestuurd. Mocht deze 
verkeerd terecht zijn gekomen, of kent u mensen die er geen ontvangen hebben, meld dit dan
via MFAKNILLUS@vortum-mullem.info
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