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BOUWKRANT ?
Het is een tijd geleden dat we nog een Bouwkrant
uitgaven. Logisch eigenlijk, want veel valt er niet meer
te bouwen, alhoewel :
- we bouwden vorig jaar (april/mei) een grote
overdekte speelplaats die in geval van iets slechter weer
(hetgeen in België soms eens voorkomt !) toch de
mogelijkheid geeft aan de Chiro en aan de huurders om
een spelactiviteit buiten te organiseren;
- Afdak over de ingang, Dakraam in het nieuwe
daglokaal, Nieuw hek aan de straatingang,
verbeteringen aan de elektrische installatie, asfalt op
het toegangspad …
Dus toch een échte bouwkrant met de recente
veranderingen en verbeteringen.

HET GAAT GOED, DANK U
Het gaat goed met de Chiro. De kaap van 100 leden
werd onlangs overschreden. Heel wat leden van de
oudste groep hebben de leiding vervoegd. De laatste 6
jaar gaat het ledenaantal dus flink vooruit, dankzij de
leiding, het nieuwe lokaal en ook dankzij uw steun en
vertrouwen in de Chiro en de VZW.
Het gaat ook goed met de VZW ’t Chiropaksken. Dat
merkt u wel aan de lijst van werkzaamheden die ook nu
nog gebeuren. Dat merkt u ook aan de jaarlijkse
Barbekoe die nog elk jaar groeit.

BARBEKOE 2009

VZW ’t CHIROPAKSKEN
Zoals u wellicht wel weet is er een beheerraad en een
algemene vergadering. Er zijn statuten, er is een
transparante boekhouding,…
Twee leden van de Chiro-leiding zijn opgenomen in de
beheerraad om de samenwerking met en het
voortbestaan van de VZW te verzekeren.
Geïnteresseerden kunnen zich steeds kandidaat stellen
om toe te treden tot de algemene vergadering van de
VZW (die de grote lijnen bepaalt van de werking, de
beheerders kiest en controleert). Stuur hiervoor een
berichtje aan Willem Vanden Berghe of kom naar de
(late) nieuwjaarsdrink.

(LATE)
NIEUWJAARSDRINK 6
FEBRUARI

Ongelooflijk, maar ook dit jaar groeide dit eetfestijn ten
voordele van het jeugdlokaal nog. Er kwamen zo maar
eventjes 1208 sympathisanten eten. Hiervoor moesten
we 10 extra tenten installeren en werkten ongeveer 30
vrijwilligers samen met een aantal Chiroleden en –
leiding keihard gedurende 3 dagen.

Vorig jaar is het niet gelukt, dit jaar doen we het
opnieuw.

De Barbekoe blijft nodig om de vaste kosten , het
onderhoud en de verdere uitbouw van het jeugdlokaal
mogelijk te maken. Ook de Chiro wordt hierdoor
jaarlijks ondersteund via materiaal en via financiering
voor leidingsvorming.

Er zullen de nodige bubbels en lekkere zuiderse hapjes
zijn, geheel gratis.

Op zaterdag 6 februari vanaf 18u30 is iedereen welkom
in het Chiropaksken (toegang via wegeltje langs de
PAX) waar we een feestje bouwen om jullie en onszelf
te bedanken voor de volgehouden inspanning.

Iedereen van harte welkom.
NB. Noteer alvast ook de data voor onze volgende
Barbekoe op 22 en 23 mei 2010

