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Defon is genmkt dwr Cllnefls Bru.ghuis.

GEESTEREN: Erve Kampboer heeft een compleet nieuw dak nodig- De
kosten zjrjn beraamd op 12O.00O euro. Voof het bestuur van de
Stichting lEfve Kampboen ls het onmogelijk om de vewangÍ4g van het
dak op eigen kracht vanui-t de exploitatie te Íinancieren. De plaatse-
lijke activiteitenvereniging (AVG) gaat meehelpen bij het opzetten van
aities om eeÍr gedeelte van dit bedrag bijeen te krijgen. De voprberei-
ding hiervoor is in volle gang. In het kermisreelrend (3, 4 5 juni) en in
het eenste weekend v:rn jrrli gaal het allemaal gebeuren

hebben dan ook een hecht koor met
trouwe leden. Ook zeker dankzii de
humor en snelheid van het instirde'
ren van bnze,dirigent Hans. We gaan
altijd rnet een goed gevoel naar huis.
De medewerking en betroliftenheid
van Erve KAmpboer is heel f!jn. Een

_ mooie plek hier, mooi centraal, voor
iedereen herkenbaar en het dorpse
spreekt ons ook erg aan. Daardoor:
laryam Erve Kampboer ook als eerste
blj ons op als thuishaven voor ons
koor.
Jullie ziqgen een brecd gerrre, van
mÉsicals tot pop envan gospel tot
Nederlandse muzielc Vinden jul-
Iie dat Erve Kampboer als dorps-
huis veeJzijdig genoq is?
"Wel veelzrjdig ja, als je ziet wie en
wat hier allemaal is. Het is duidelijk
een plek voor het hele dorp,, zowel
voor jong als oud is dit een ontmoe
tingsplek. Door de invloed, die de
beheerders hebben op de sfeer en het
bieden van allerlei activiteiten heeft
het monument een prirna uitstraling.
Ook als vakantieverblijf voor gxoepen
is het hier idead.'
Enre Kampboer is een monument
dat veel onderhoud nodig heeft,
zoals nu een nieuw dak waarvoor
de hulp ingeroepen wordt van de
bevolking. Welk lied vinden jullie
het meest toep:rsselijk voor Erve
Karnpboer denkend aan de actie?
"Het eerste wat ong te binnen schiet is
'Het Dorp' van Wim Sonneveld. Daar
zit de hele sfeer in van woeger. Hier
bij Erve Ifumpboer voel je het dorpse
nog, tons kent ons'."
Zingen komt uit het hart. Als jul-
lic je hart laten spreken, wat zou
je dan tegen de bevolking willen
zegen?*Draag Erve Kampboel een warm
hart toe om dit dorpshuisÁnonument
te bewaren voor het nageslacht. Als
dit weg zott zijn en mensen, zowel
individueel als in groepen, hier niet
meer terecht kunïlen, dau zouden er
velen in de problemen komen."
Willen jullie nog iets towoegen?
"We hopeÍi dat Erve Kampboer nog
lang geschiedenis zal kunnen schrij-
ven, ookvoor ons koor."

Itan de vaste gebruikers van Erve
Kampboer is aandaeht en medewer-
kihg gewaagd b[i de op handen ziinde
acties. Hoe zij achter de acties staan
om Erve lGmpboer voor verval te .

behoeden, l,aten zii weten in verschil- ,

lgude interviews die ditvoorjaar in Op
en rond de Essen verschijnen. Deze
week is het Popkoor Ambiënte aan
het woord .met als woordvoersters
Mirjam Velthuis'en Desiree Velfinaat
Mirjêm en Desiree: hoe' lang
bestaat Arnbii:nte; hoeveel leden
heeft het koor en wat is jullie
arnbitie?
"We bestaan dit jaar acht jaar (oprictr
ting 2003), Qp dit moment hebben we
vier comboleden en 38 zanger$ en
zangeressen. Met onze dirigent tlans
Lammers hebben we een groepvan 43
personen. Wat de ambitie betreft,
onze prioriteit ligt in de gezelligheid,

maarwe strevenwel naar een zo hoog
mogelijke krnraliteit en niveau.
Ongeveer 7, 2 of 3 keer per jaar treden
we op, onder meer bij Erve l(ampboer,
maar we doen dat ook op aanwaag.
Overigens is ons eerste opmeden op"
zaterdag 8 oktober, hier bij Erve
Kampboer."
Popkoor Ambiilrte is vanaf de
oprichting vaste bewoner bij Erve
Kampboer in de locatie van de
Peuterspeelzaal. Ambiënte bete
kent sfeer. Hoe is de sfeer in deze
locatie en hoe krÀramen jullie b[i
Erve Kampboer terectrfli 
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"De sfeer is altijd goed. Heel gezellig.
De koorleden komen altijd een k\Mar-
tiervoor de repetities om,eerst samen
een kop koffie of thee te drinken. Ook
de mogelijkheid van nazitten biedt
heel veel sfeer en gezelligheid. Een
soort teambuilding, zeg maar. We


