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Om u op de hoogte te houden over de 
verbouwplannen organiseerde de stuur-
groep op 30 september 2021 een informa-
tieavond. Circa zeventig geïnteresseerden 
sloten aan bij deze bijpraatsessie. 

Henk begon met aan te geven wat de hui-
dige stand van zaken is, o.a. dat de kerk 
aangekocht is en de eerste tekeningen van 
de verbouwing als vooroverleg ingediend 
zijn. Dat er overleg met de omwonenden 
plaatsgevonden heeft en dat we het dorp 
zo goed mogelijk informeren via Rond de 
Toren. Vragen stellen of een overleg van de 
stuurgroep bijwonen kan altijd. De gege-
vens staan ook in Rond de Toren. 

Wiljan liet de laatste tekening zien en gaf 
daarbij een uitgebreide toelichting hoe 
deze tot stand is gekomen. Waarna Bert de 
financiering van het geheel toelichtte. En 
ja, er is nog een tekort, maar volgens de 
stuurgroep goed en realistisch oplosbaar. 
De grove planning staat dat we Pasen 2023 
klaar willen zijn. 

In de pauze konden er vragen worden in-
gediend. Er werden goede vragen gesteld, 
waaronder de volgende:

Vraag: Is het mogelijk een balustrade op 
de eerste verdieping tegen de lange zijden 
te maken, waar extra toeschouwers plaats 
kunnen nemen? 
Antwoord: We gaan dit onderzoeken, maar 

de kans is aanwezig dat dit te duur is.

Opmerking: Het is niet handig en veilig 
om activiteiten voor ouderen te organise-
ren op de eerste verdieping als daar geen 
toiletten en lift aanwezig zijn.
Reactie: Dat klopt, als er geen voorzienin-
gen zijn, worden daar ook geen activitei-
ten voor ouderen georganiseerd. 

Vraag: Wat gebeurt er met de Elsenhof? 
Antwoord: Dat is niet aan ons, de Elsen-
hof is van de gemeente. Het kan zijn dat er 
nieuwe bebouwing komt.

Vraag: Mogen er na de verbouwing weer 
kerkdiensten in de MFA gehouden wor-
den en zo ja, kunnen kerkspullen daar dan 
ook opgeborgen worden? 
Antwoord: Daarover gaan we in overleg 
met de parochie. Op kerstavond, 24 de-
cember, is er om 20.00 uur een kerstvie-
ring in de Elsenhof.

Vraag: Hoe zit het met de ventilatie en be-
luchting in alle ruimten in het kader van 
de coronavoorschriften? 
Antwoord: Er zal aan alle bouwvoorschrif-
ten worden voldaan. 

Tekening goedgekeurd door de gemeente
Onlangs hebben we een tweede voorover-
leg brief ontvangen van de gemeente Box-
meer met daarin het heuglijke nieuws dat 
de bouwtekeningen zijn goedgekeurd op 
een paar kleinigheidjes na wat betreft de 
buitenkant. Dit betekent dat als we over-
eenstemming hebben over de binnenkant 

de bouwvergunning kan worden aan-
gevraagd. Dat gaat nog wel gepaard met 
extra onderzoeken en een ruimtelijke on-
derbouwing. Daarna kan de verbouwing 
gestart worden met de sloopwerkzaamhe-
den. Waarschijnlijk begin volgend jaar. 

Prijsvraag naam MFA
Bij een nieuwe MFA hoort een nieuwe 
naam en die kiezen we samen. Alle inwo-
ners kunnen hiervoor een voorstel indie-
nen per email: info.mfasambeek@gmail.
com Een werkgroep zal zich over deze 
voorstellen buigen. Een jury zal de drie 
leukste, mooiste, beste namen aan de Sam-
beekse bevolking voorleggen. De naam die 
de meeste stemmen krijgt, zal de nieuwe 
naam van de MFA worden. In de jury zit 
iemand van de stuurgroep, van Sambeeks 
Heem, een lid van de dorpsraad, maar ook 
jij kunt jurylid worden. Aanmelden voor 
deze bijzondere taak kan eveneens per 
mail: info.mfasambeek@gmail.com

Vergaderingen stuurgroep
Elke maandagavond vinden om 19.30 
uur in ‘de sacristie’ de vergaderingen van 
de stuurgroep plaats. Deze vergaderin-
gen zijn openbaar en voor u als inwoner 
van Sambeek bij te wonen. Hiervoor mag 
u zich vooraf aanmelden: info.mfasam-
beek@gmail.com 
 
Vrijwilligers
Inmiddels hebben zich al meer dan dertig 
vrijwilligers aangemeld. Zij staan te pope-
len om van onze kerk een prachtige MFA 
te maken. 

Van kerk naar MFa
Terugblik op de inForMaTieaVond 


