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Tijdelijke gazet voor alle ouders van vroegere, huidige en toekomstige Chiroleden en sympathisanten.
Verschijnt zolang als nodig

Beste ouders en sympathisanten,
De Chiro van Appelterre-Eichem bestaat 35 jaar.
Dit wordt gevierd met een feestprogramma voor kinderen, oudleiding en ouders gedurende dit
jaar. Enkele jaren geleden kwam de KSA de jeugdwerking versterken en zo groeide de Chiro
uit tot een groep met 100 leden en een vernieuwde werking.
Als we verder teruggaan in de tijd bestonden in ons dorp andere jeugdbewegingen zoals KAJ,
VKAJ, KLJ en jeugdwerkingen zoals een jeugdhuis en een speeltuin…
We weten allemaal dat het plaatselijke verenigingsleven het in deze snel evoluerende tijd niet
gemakkelijk heeft. We mogen in Appelterre-Eichem echter niet klagen : er bestaan tal van
gezins-, sport-, vrije tijds-, vormings-, culturele verenigingen die elk hun man en vrouw
kunnen staan. En dat willen we zo houden. Deze verenigingen moeten zich echter ook
aanpassen, vernieuwen, hun leden zijn veeleisender geworden. Hetzelfde geldt voor de
jeugdbeweging : leden moet je verdienen, leden verwachten kwaliteit, een goed programma,
een aangepast lokaal…

Na 35 jaar willen we mee zorgen voor aangepaste jeugdlokalen!
De VZW Parochiale werken en het Paxcomité hebben door de jaren heen ervoor gezorgd dat
er de nodige lokalen kwamen voor vergaderingen en activiteiten. De laatste jaren werd
geïnvesteerd in nieuw sanitair ,een volledig ingerichte keuken, een aangepaste verwarming in
de Pax.
Een aantal ouders hebben zich enkele maanden geleden georganiseerd in een ‘WERKGROEP
CHIRO-LOKALEN’ en stapten naar de VZW toe om hun medewerking te vragen tot het
bouwen van nieuwe jeugdlokalen. De huidige lokalen zijn immers onvoldoende groot,
onaangepast en zelfs gevaarlijk (volgens de brandweerinspectie nu al drie jaar geleden).
Zowel de VZW, als de werkgroep van de ouders en de Chiro-leiding kwamen op 9 januari
2001 tot de conclusie dat deze toestand kan niet blijven duren en engageerden zich om werk
te maken van jeugdlokalen.

Eerste en tweede fase
In een eerste fase zullen op zéér korte termijn(binnen het jaar) de huidige Chiro-lokalen
(boven het Paxcafé) aangepast, vernieuwd en brandveilig gemaakt worden. De nodige
opruimingswerken werden al aangevangen, contacten met brandweer worden opnieuw gelegd,
offertes voor bv. nieuwe ramen, een brandvrije brede trap,…worden gevraagd. De kosten
voor dit project worden gedragen door de VZW Parochiale Werken die hiervoor opnieuw een
Paxmaal organiseert op 24 en 25 maart waarvoor we iedereen natuurlijk van harte oproepen.
Als de tweede fase gerealiseerd is (apart Chiro-lokaal) zullen deze lokalen boven de Pax ter
beschikking gesteld worden van alle parochiale verenigingen als extra-vergaderruimte.De
Werkgroep Chirolokalen en de Chiro-leiding zullen natuurlijk mee de handen uit de mouwen
steken.
In een tweede fase volgt het grote werk nl. de bouw van nieuwe jeugdlokalen achter de
Pax.

Enkele voorlopige uitgangspunten
Wij hebben al wat nagedacht, wij zijn al enkele jeugdlokalen in de streek gaan bezoeken, wij
hebben ons geïnformeerd over subsidieregelingen bij de gemeente…en zijn al tot enkele
conclusies gekomen:
 het zal niet gemakkelijk zijn om achter de Pax te bouwen gezien de kleine toegang tot het
terrein;
 we zullen zeker 2 à 3 jaar nodig hebben om nieuwe jeugdlokalen te zetten;
 we zullen een uitgebreid dossier moeten voorbereiden om in aanmerking te komen voor
subsidies via het jeugdbeleidsplan van de gemeente (tot max. 2 miljoen);
 we zullen ongeveer 3 miljoen nodig hebben om lokalen te zetten die minimaal de huidige
groep van 100 leden, de verschillende geleden op een gezonde, aangepaste, moderne,
veilige manier kunnen herbergen voor vele jaren;
 we zullen minimaal dat resterende miljoen in de komende jaren moeten samenbrengen
door extra-financiële activiteiten;
 we veel beroep zullen moeten doen op ieders talenten en werkkracht om dit project tot een
goed einde te kunnen brengen.

Help, we hebben helpende handen nodig !
Verder in deze eerste gazet vind u een eerste werkplanning voor de komende periode. We
moeten immers eerst het terrein achter de Pax opruimen, bouwklaar maken. We moeten boven
de Pax verder opruimen en afbreken.Vanaf 25 februari voorzien we 5 werk-zaterdagen
hiervoor.
Telkens zullen verantwoordelijken van de ouders aanwezig zijn om de werken te coördineren.
Er werd eveneens een speciale verzekering afgesloten voor de medewerkers. Er wordt
gezorgd voor materiaal. Er wordt elk van die zaterdagen gewerkt van 9u tot 17u met een
middagpauze waarin u soep en sandwishes gratis aangeboden worden. Ieder komt natuurlijk
op de momenten die hem of haar best past. U kan uw interesse en/of uw bereidheid om
bepaalde dagen te komen meewerken melden bij Wim Vanden Berghe via GSM nr.
0479/270626.

Planning vernieuwing bestaande lokalen
Datum

Omschrijving van de uit te voeren
werken

Engagement door

Breng mee of help
zorgen voor

Wij zorgen voor

24/2

Afbreken schouwen op dak(enkel buis ?)
Opnieuw dichten van gemaakte
openingen. (afhankelijk van het weer)
Afbreken Schouwen + afvoer steengruis
naar container park

1) Chris Verhasselt
2)

Lange ladder

Roofing brander
Roofing

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
1)
2)
1)
1) Bartel Reygaerts

Hamers, beitels,
aanhangwagens,
slijpschijf

Helmen, handschoenen

Verwijderen vloerbekleding

3/3

Muurbekleding verwijderen

10/3

Afbreken wasbakken
Verwijderen oude electriciteits leidingen
Plaatsen van verliesstroomschakelaar.
Afkappen roetaanslag schouwen

31/3

Pleisteren ruwe muur oppervlakken
7/4

Nieuwe rekken in de kelder
Plaatsen mini keukenblok met wasbak
En waterverwarmingstoestel.

1)
2)
1)
2)
1)
2)

Koevoet, hamers, beitels

Koevoet, hamers, beitels
Sleutelset, tangen
Schroevendraaiers,
tangen
Hamers, beitels

Truweel, plakijzer

Pleister, mengton

Planning bouwklaar maken terrein achter pax
Datum
23/2

Omschrijving van de uit te voeren
werken
Kappen bomen
Maaien braamstruiken

24/2

Verwijderen struiken
Werfkeet timmeren
Doorgang vlak maken

3/3

Bomen verzagen, vermalen
Terrein glas steen en ijzer vrij maken
Verplaatsen materiaal toneelbond

10/3
31/3
7/4

Aanpassing oude lokalen
Wegnemen boomstronken

Engagement door
1) Michel Neirinckx
2) Dirk
3)
4)
1) Willem Vd. Berghe
2)
3)
4)
1) Stefan De Schuiteneer
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)

Breng mee of help
zorgen voor
Bosmaaier, bijlen,
handzagen, snoeischaren

Wij zorgen voor

Hamer, zaag,
Snoeischaren
Haagschaar

Nagels, hangslot

Kettingzagen
Hakselmachine
Slijpschijf

Kruiwagen

Koevoeten,
Beitels

Containers,
Kruiwagens

MET JULLIE HULP KUNNEN WE DIT AAN EN GEVEN WE AAN ONZE JEUGD EEN PRACHTIG CADEAU VOOR
HUN 35 JARIG BESTAAN.
ALVAST BEDANKT VOOR JULLIE STEUN EN MEDEWERKING!

Verantwoordelijke schaft
24/2
1/3
2/3
3/3
10/3
31/3
2/4
7/4

Randactiviteiten (info enkel voor betrokken personen)
Stafan De
Schuiteneer

Kathleen
Neirinckx
Geert Van Der
Schuren
Bartel Reygaerts

Patrick Wirix

Aankoop basismateriaal voor de werkzaamheden:
- Helmen
- Handschoenen
- Veiligheidsbrillen
- Stofmaskers
- Kruiwagen, schop, spade
Contact stadsbestuur voor gebruik van materiaal (container etc…)
Prijsofferte trap DERITO, Cosijns
- Prijsofferte brandtrap JOMI: 02/7711372
- Informatie verplaatsbare wanden
Eurocloison 02/378.27.50
FDS 09/280.84.30
Pan All Geraardsbergen 054/41.24.71
- Rondgang in pax lokalen met veiligheids specialist
Contact VDAB Herzele

