
 

 

 

Dorpshuis de Trapkes, vertrouwen in de toekomst! 

Vanuit de gemeente was het gewenst om te komen tot een nieuw gemeenschapshuis in de kern 

Sprundel. Vanuit de Sprundels gemeenschap is gevraagd of de mogelijkheden van het gebruik van 

het kerkgebouw te bespreken. Na een haalbaarheidsstudie is gebleken dat de kerk zodanig 

verbouwd kan worden dat de functies van een gemeenschapshuis daarin kunnen worden 

ondergebracht.  

Diverse partijen zijn bij elkaar gebracht om te kijken of het project realiseerbaar is met financiële 

bijdrage van deze organisaties.  

 

Met respect voor het verleden van het gebouw, maar ook voor elkaar! 

Zonder het verleden van de kerk veel geweld aan te doen, is de Joannes de Doper in Sprundel  in  

anderhalf jaar, met behoud van de contouren op een ingetogen manier verbouwd,  tot een 

multifunctioneel centrum 

 

Ondanks de vele discussies die er over dit gevoelige project bij vooral oudere Sprundelaren zijn 

geweest, mag het resultaat er wezen. Het is een mooi gebouw geworden dat na de sloop in 2015 

het versleten gemeenschapshuis De Trapkes snel moet doen vergeten. 

 

De kracht van het gebouw is dat alle gebruikers geloven in de kracht van samenwerking. De 

gebruikers zijn in een vroeg stadium betrokken om met elkaar te zoeken naar een gezamenlijke 

gedragen visie. ‘Samenwonen’ vraagt juist om een nieuwe manier van denken en werken! 

Niet allen onder één dak, maar samen in één gebouw. 

 

Verbouwing en uitbreiding 

Het gebouw is uitgebreid met een foyer. Alle overige ruimten zijn binnen de bestaande muren van 

het gebouw gerealiseerd. Voor het Sociaal Kultureel Werk zijn er naast een grote zaal (voor 

musicals, voorstellingen en grote bijeenkomsten) ook diverse multifunctionele lokalen en 

vergaderruimten gerealiseerd die plaats bieden aan verenigingen en clubs. Voor de jongeren uit 

Sprundel is er een eigen ruimte gecreëerd, waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Het parochiebestuur 

heeft een huiskamer, een sacristie, de kapel en een kerkelijke ruimte voor de kerkdiensten tot haar 

beschikking. Deze laatste ruimte is uit te breiden door de grote zaal van het SKW er (al dan niet 

gedeeltelijk) bij te betrekken. 

 

De uitstraling van het gebouw is behouden gebleven. Aan de buitenzijde door de mooie glas in lood 

ramen die hersteld konden worden door subsidie van de Provincie Noord Brabant en het 

gerestaureerde voeg- en metselwerk en binnen door de fraaie muurschilderingen en mozaïeken.  

Juist door de doordachte manier van aanpakken en met behoud van de glas in lood ramen stralen 

alle vertrekken een rustige sfeer uit. 

Het kerkgebouw is met haar nieuwe functie een zeer passend onderdeel in het nieuwe centrumplan 

van Sprundel. 

 

Het gebouw wordt ingericht door de inwoners (een kleine 5000) van Sprundel. Samen halen zij 

€71.500,- om het meubilair aan te schaffen.   

 

Kloppend hart van Sprundel 

Samen met de school, het oude nonnenhuis waar de nieuwe sporthal in onder is gebracht en de 

pastorie vormt de kerk het nieuwe kloppende hart van Sprundel. 

Het gebouw bruist van de activiteiten en het onlangs geopende Kloosterplein is de ontmoetingsplek 

van het dorp.  

 

 

 

 

 


