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Doelstellingen
Al voor de aankoop van de kerk hebben we 
samen met de huidige gebruikers van de 
Elsenhof gesprekken gevoerd. In deze ge-
sprekken hebben we geïnventariseerd aan 
welke eisen een ruimte voor een gebruiker 
moet voldoen. Hieruit is een wensenlijst 
ontstaan. Vanuit de informatieavonden 
die voor het dorp gehouden werden is in-
formatie verzameld en zo ook uit diverse 
bijeenkomsten met buurtbewoners. Daar-
naast zijn er vanuit de gemeente eisen ge-
steld. Met al deze gegevens op een rij zijn 
er doelstellingen bepaald. Deze zijn be-
langrijk, want een wensenlijst kan soms te 
lang zijn en daardoor niet altijd haalbaar. 
Doelstellingen zijn uitgangspunten en deze 
helpen ons om telkens onze beslissingen te 
toetsen. Draagt een verandering bij aan het 
halen van een doelstelling of niet. Hierdoor 
verliezen we niet uit het oog waar we iets 
om begonnen zijn ook als je dan wel eens 
een concessie moet doen aan de wensen-
lijst.

Tekeningen
Vanuit de doelstellingen voor het gebouw 
en de wensenlijst zijn er door de architect 
verschillende tekeningen gemaakt. Door 
diverse stuurgroepen en medewerkers zijn 

deze bekeken en gebracht tot een eerste 
voorlopige tekening die in juni jl. met ge-
bruikers en buurtbewoners is besproken. 
Met deze inbreng is de architect wederom 
aan de slag gegaan. Het is vanzelfspre-
kend dat het belangrijk is dat het nieuwe 
dorpshuis straks van iedereen is, dus zijn 
meningen van gebruikers en buurtbewo-
ners van groot belang. Vergeet daarnaast 

niet dat ook de gemeente een flinke stem-
pel drukt op wat wel en niet mogelijk is. 
Al deze inbreng is verwerkt tot een totaal 
plaatje waar we in september jl. het dorp 
middels informatieavonden over hebben 
geïnformeerd. De plannen werden door het 
dorp goed ontvangen, waarna de tekenin-
gen klaargemaakt konden worden voor de 
aanvraag van de vergunningen.

Twijfels
In november bereikten ons berichten dat 
er toch nog twijfels waren over de indeling. 
Opnieuw werd het gesprek aangegaan. In 
een vergadering met stuurgroepen, me-
dewerkers en architect werden de twijfels 
uitgesproken. Daarop werd besloten om 
de twijfel die bij een medewerker was ont-

Van kerk naar MFa
SaMen naar een Mooi nieuw dorpShuiS

In het decembernummer van Rond de Toren informeerden we 
u reeds over de verbouwplannen die gemaakt zijn voor de 
kerk om deze om te toveren tot een mooi nieuw dorpshuis. 
Graag houden we u op de hoogte van alle stappen die we als 
stuurgroepen samen met andere vrijwilligers, die graag hun 
steentje bijdragen, zetten. 
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staan te verwerken in een nieuwe tekening. 
Twee weken later kwam de groep opnieuw 
bij elkaar waarbij de twee gemaakte teke-
ningen naast elkaar werden gelegd. Door 
de aanwezigen werden de doelstellingen 
nogmaals doorgenomen en beide tekenin-
gen getoetst aan de doelstellingen. Daarna 
werd er unaniem voor een tekening geko-
zen. Deze voldeed het meest aan de vooraf 
bepaalde doelstellingen en was daarmee 
favoriet.

Voortgang
Momenteel zijn we bezig met de aanvraag 
voor de vergunning. Deze heeft door de 
twijfels wat vertraging opgelopen. Iets dat 
jammer is, maar we vinden het vooral be-
langrijk dat alle inbreng goed overwogen is. 
Daarmee is het iets uitlopen op de planning 
geen onoverkomelijk probleem, in tegen-
deel zelfs.

Wij zoeken u
Nu de contouren zijn bepaald gaan we na-
denken over de inrichting. Kleuren, mate-
rialen, uitvoering etc. werkelijk alles moet 
nog bepaald worden. Hiervoor hebben we 
een stuurgroep gemaakt onder leiding van 
Marloes Hermens. De eerste moodborden 
zijn gemaakt. Maar het is natuurlijk niet al-
leen aan de stuurgroep. Graag hadden we 
u de eerste ideeën in december laten zien 
in de kerk en ook graag naar uw ideeën 
gevraagd, maar vanwege de maatregelen 
mochten we niet open. We zullen dit z.s.m. 
doen als het weer mag. Heeft u ondertus-
sen leuke ideeën voor de inrichting laat het 
ons weten. Medio februari starten we ook 
de sloopwerkzaamheden. Vanuit het dorp 
zijn we op zoek naar mensen die graag de 
handen uit de mouwen willen steken. Men-
sen die willen slopen, metselen, timmeren 
of willen helpen met coördineren in een 
van onze stuurgroepen. Wilt u meehelpen? 
Laat het ons weten en stuur een emailbe-
richt naar info.mfasambeek@gmail.com. 
De MFA wordt het nieuwe dorpshuis dat 
straks een fijne plek moet zijn voor ons 
allemaal en daarvoor hebben we u nodig. 
Dus wat wilt u komen doen?

WIJ ZOEKEN U!
Slopen, metselen, verven of 
stylen... wij kunnen uw hulp 
goed gebruiken. 

Meldt u aan via: 
info.mfasambeek@gmail.com>


