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 e Het Roparun-team SV Sprundel komt per fiets aan.  
FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

Roparun Team SV 
Sprundel onthaald met 
vuurwerk en clublied 
Toon van de Sanden
Sprundel

Het Team SV Sprundel van de 
Roparun is gisterenavond bij 
thuishaven sportpark De Ker-
linge warm ontvangen na een 
tweede deelname aan een Ro-
parun. 

Een groot aantal supporters was 
present, vuurwerk werd afgesto-
ken en uit volle borst klonk het 
clublied Rood-zwart zijn de kleu-
ren. Namens het gemeentebe-
stuur bracht wethouder René La-
zeroms hulde.

Vanwege corona werd het eve-
nement ten bate van palliatieve 
zorg binnen de landsgrenzen ge-
houden: RoparunNL. In estafet-
tevorm werd nu 330 kilometer 
van Landgraaf door Limburg en 
Oost-Brabant terug naar Land-
graaf gelopen. 

Door Covid-19 ging de Ro-
parun 2020 niet door. Zodoende 
vond dit jaar de 30ste Roparun 
plaats. En verschenen de 186 
teams extra gemotiveerd aan de 
start. Minder kilometers, maar 
niet echt minder zwaar. De Lim-
burgse heuvels waren kuitenbij-
ters en gisteren kwam de regen 
met bakken uit de hemel. Een 
team telde acht lopers en legde 

dus in totaal ongeveer een mara-
thon af.

Team SV Sprundel deed over 
de 330 kilometer 30 uur, dus liep 
gemiddeld per uur 11 kilometer.  
Een geweldige prestatie. Echter, 
begeleidende fietsers, foerageurs 
en verzorgers zetten zich op de 
eerst plaats in voor het doel, geld 
bijeenbrengen ten behoeve van 
activiteiten en middelen voor 

palliatieve kankerpatiënten. Bij 
deelnemers die met de ziekte ge-
confronteerd zijn, komen tijdens 
het evenement emoties los. De 
teamspirit uitte zich tijdens de 
huldiging van Team SV Sprun-
del, dat dertig personen telt. Met 
allerlei activiteiten hebben zij 
voor het Roparun - doel 32.500 
euro - bijeengebracht. 

Een vermoeide, maar stralende 
teamcaptain Dirk Buijs:  ,,Ik ben 
trots en tevreden.”

l 
Ik ben trots                                
en tevreden
 – Dirk Buijs,                         
captain Team                           
SV Sprundel 

BERGEN OP ZOOM

Hockeyclub Tempo viert 
90-jarig bestaan 
De hele Tempo-familie in Bergen 
op Zoom vierde afgelopen 
weekeinde drie dagen feest, ter 
gelegenheid van het 90-jarig be-
staan. 

Hoogtepunt van het lustrum was 
de opening van het tweede water-
veld van de club. Voorzitter Mike 
de Bruin is blij met de door de ge-
meente aangelegde voorziening. 
,,Vaak zie je dat dergelijke velden 
bij grote hockeyclubs worden 
neergelegd. Mooi dat we als rela-
tief kleine vereniging die facilitei-
ten ook kunnen bieden.’’ 

Alle geledingen van de club 

kwamen tijdens het jubileumfeest 
aan hun trekken, met op vrijdag-
avond al een dj. Grote verrassing 
zaterdag was een kermisattractie, 
een zogeheten wipp. ,,Elk lid heeft 
er wel in gezeten, van jong tot 
oud.’’ Er waren weer foodtrucks 
op het sportpark geparkeerd. 
,,Pizza en frites.’’ 

Gisteren vond de afterparty 
plaats, met ondanks de regen een 
goede stemming. 

Binnenkort verschijnt een boek 
over de geschiedenis van de club 
met achthonderd leden. 

 – Ben van den Aarssen

Bewierookte phoenix 
terug op de torenspits

René Hermans
Wouw

Een kraan van 84 meter was nodig 
om zaterdag alles op zijn plaats te 
krijgen.

Na het luiden van de kerkklok 
liep het Torenplein vol met zo’n 
driehonderd mensen die het spek-
takel wilden bijwonen. Pastoor 
Frans Verheije, geassisteerd door 
twee acolieten, zegende de 
phoenix en het herstelde kruis en 
na het bewierookt te hebben, kon 
de enorme kraan in actie komen 
om het geheel naar de spits van de 

toren te hijsen en het over de top 
te laten zakken.

Om het voor de kijkers extra 
aantrekkelijk te maken was het 
mogelijk om met de lift aan de 
buitenzijde van de toren naar bo-
ven te gaan tot op de hoogte van 
de galmgaten en om aan de bin-
nenzijde de toren te beklimmen 
en de gewelven van de bovenkant 
te bekijken. In de kerk werd de 
film vertoond van Marijn Mariën 
die het hele restauratieproces van 
dichtbij heeft gevolgd. 

Verschuerenorgel
In de kerk konden bezoekers zich 
aanmelden als vriend voor de 
‘Stichting Behoud Lambertuskerk’ 
en werd op het Verschuerenorgel 
door verschillende organisten ge-
speeld.

Afgelopen maanden zijn 13.000 
nieuwe leien op de torenspits aan-

gebracht. Het uiterste puntje heeft 
een nieuwe loden muts gekregen 
en de bliksemafleiders zijn ver-
nieuwd.

Ondertussen werden de voegen 
van de toren schoongemaakt, om-
dat was gebleken dat die zo slecht 
waren dat er stenen naar beneden 
dreigden te vallen. 2800 stenen 
werden daadwerkelijk vervangen 
en een deel van het hout van de 
spits vernieuwd.

Komende weken worden de 
steigers rond de torenspits afge-
broken, de galmborden vervangen 
en de wijzerplaten teruggeplaatst.

,,Gelukkig hebben we verschil-
lende nieuwe vrienden kunnen 
noteren, want de komende jaren 
hebben we nog 1,5 miljoen euro 
nodig om de rest van de kerk te 
restaureren. Daarna kan hij er 
weer jaren tegen”, zegt voorzitter 
Peter van Steekelenburg.

Opgeknapt, gezegend en 
bewierookt. Daarna konden 
kruis en phoenix terug naar de 
spits van de toren van de 
Wouwse Lambertuskerk.  
De restauratie is bijna klaar. 

 e De phoenix boven Wouw, onderweg naar de top van de Lambertuskerk. FOTO MORENO MOLENAAR/PIX4PROFS

 c Restauratie Lambertuskerk bijna klaar  

BREDA

‘Captain Nova’ en ‘Berend Botje’ op 
filmfestival Cinekid bij Chassé Theater
Het Chassé Theater is tijdens 
de herfstvakantie een van de 
locaties waar Cinekid neer-
strijkt. Het is de eerste keer dat 
het kinderfilmfestival verspreid 
door het land op meerdere lo-
caties wordt gehouden.

Tijdens het grootste Europese kin-
derfilmfestival kunnen jong en 
oud genieten van een keur aan bij-
zondere kinderfilms. Onder meer 
de spannende Nederlandse 
nieuwkomer Captain Nova draait. 
Chassé heeft het Cinekid-pro-
gramma uitgebreid met films van 
Charlie Chaplin.

Ook de Nederlandse avonturen-
film Berend Botje, over een stoer 
meisje met een levendige fantasie, 
draait nog tijdens de herfstvakan-
tie (23-31 oktober). Een andere 
aanrader is de film Anansi, over 
een slimme spin, gebaseerd op 
sprookjes die beroemd zijn in on-
der meer Suriname en de Antillen. 
Hello World is een Noorse docu-
mentaire over vier tieners die ont-
huld hebben dat ze homoseksueel 
zijn.  In de muzikale film  Dreams 
are Like Wild Tigers  volg je een In-
diase jongen die met zijn ouders 
naar Duitsland emigreert, maar te-
rug wil om zijn kans te pakken om 

Bollywood-acteur worden.
Buiten de filmzalen kunnen 

jonge bezoekers zich verwonderen 
in het  Cinekid Medialab. Dit be-
staat uit een keur aan multimedia 
installaties waar kinderen spelen-
derwijs met maatschappelijke 
vraagstukken aan de slag kunnen. 

Op 26 oktober houdt het Chassé 
Theater weer de Opa en Oma-dag, 
met ook extra veel leuke activitei-
ten voor de bezoekers. 

 a meer informatie is te vinden op: 
chasse.nl/herfstvakantie.                                                                                                                                  
                  
 – Susanne den Boer


