De Bouwgazet
van
CHIRO-APPELTERRE-EICHEM
Vijfde nummer - September 2001
Tijdelijke gazet voor alle ouders
van vroegere, huidige en toekomstige
chiroleden en sympathisanten.
Verschijnt zolang als nodig

Hallo iedereen,
Eind september begint de herfst, vallen de bladeren, maar niet in Appelterre-Eichem. In
oktober is het immers ‘grote’ kermis, hondenkoers, fototentoonstelling, druppelkot van de
Chiro, enz. de dorpelingen komen in grote getale op straat. Ook de chiro start dan een nieuw
werkjaar en vzw ’t Chiropaksken herneemd de voorbereiding voor de bouw van een nieuw
chirolokaal.
We zijn met een hele ploeg ouders, oud-leiding, leiding, chiroleden en andere sympathieke
medewerkers nu al zo’n 15 zaterdagen (en méér en méér ook tussendoor) aan het zweten om
het terrein achter de Pax bouwklaar te maken en om de huidige chirolokalen boven de Pax te
vernieuwen.
Bouwterrein achter de Pax
Voor een lijst van de uitgevoerde werken zie verder in deze bouwkrant.
De landmeter heeft de nodige opmetingen gedaan en een architect maakte de eerste schetsen.
Een vzw werd opgericht (cfr. samenstelling op laatste pagina), heel wat contacten met de
bevoegde Schepenen en de jeugdraad werden gelegd. Het eerste dossier om subsidies te
bekomen via het Jeugdbeleidsplan is binnen. Onze eigen financiële actie ‘KOOP EEN
BOUWAANDEEL’ werd gelanceerd op de ouderavond (zie overschrijvingsformulier bij
deze bouwkrant).
De vzw Parochiale Werken is bereid aan de nieuwe vzw ’t Chiropaksken een ‘erfpacht’ op het
bouwterrein te verlenen.
…Er is dus al heel veel gebeurd, waarvoor dank aan alle medewerkers. Als alles verder goed
verloopt voorzien we de eerste steen van het nieuwe chirolokaal ’t Chiropaksken
te leggen in de lente.
We willen trouwens ook de VZW Parochiale Werken en het Paxcomité bedanken voor de
samenwerking. Ook dank aan de plaatselijke middenstand voor de sponsering van ons eten en
drinken tijdens de werkzaamheden.
Vernieuwing huidige jeugdlokalen boven de Pax
Tegelijk met de werken buiten, achter de Pax, hebben we binnen, boven de Pax gewerkt.
Een opsomming van deze werken kan je verder in de bouwkrant lezen.
…Dankzij zoveel man- en vrouwkracht en dankzij de belangrijke financiering van de vzw
Parochiale werken zal de Chiro bij de start van het nieuwe werkjaar al kunnen beschikken
over aangepaste lokalen, in afwachting van het nog te bouwen lokaal achter de Pax. De
gerenoveerde lokalen boven de Pax zullen later ook kunnen gebruikt worden door de andere
parochiale verenigingen.

Opendeurdag kermiszondag 7 oktober
De vernieuwde lokalen boven de Pax mogen gezien worden (al zeggen we het zelf), en dus
organiseren de Chiro, de vzw ’t Chiropaksken en de vzw Parochiale werken een
opendeurdag. Iedereen is welkom vanaf 14u tot 19u.
Om 16u is er een officiële opening met de onthulling van het splinternieuwe logo van het
bouwproject Chiro-jeugdlokalen Appelterre-Eichem.
In het midden van deze bouwgazet vindt u een overschrijvingsformulier waarmee u dit
bouwproject kan steunen door een bouwaandeel te kopen. Als je nu al overtuigd bent,
breng je het ingevuld formulier mee. We zullen je met open armen ontvangen.
Verder in deze bouwgazet
- enkele foto’s van de werken die buiten en binnen reeds werden gedaan;
- een uitgebreid overzicht van alle werkzaamheden;
- de namen en de adressenlijst van de leden van de vzw ’t Chiropaksken.
Bij deze mensen kan je altijd terecht als je wilt meewerken of ons wilt steunen.
- Tenslotte vind je als bijlage bij deze vijfde Bouwgazet een overschrijvingsformulier
(met uitleg over de fiscale voordelen) waarmee je een bouwaandeel kan onderschrijven.
Zo steun je het bouwproject en de Chiro van Appelterre-Eichem.

Opvolging van de werken
Datum

Omschrijving van de uitgevoerde werken
Vernieuwing lokalen boven Pax

Datum

24/2

Muurbekleding verwijderen
Afbreken wasbakken
Afbreken schouwen op dak en opnieuw dichten.
Leegmaken traphal beneden .Afvoer steengruis naar achter.
Verwijderen oude elektriciteitsleidingen
Leegmaken traphal benneden VOLLEDIG
Uitkappen WC en wegnemen trap

23/2
vrijdag
24/2
zaterdag

3/3

10/3

31/3

7/4

Verplaatsen gasleiding .Verwijderen vloerbekleding
Afkappen muren achterste lokalen. Afkappen muren in
traphal. Uitkappen muur tussen keuken. Kappen deurgat
achterste lokaal en nooddeur. Alle stenen afvoeren via
badkamerdeur. Uitkappen vloer en gieten van dal,
Uittekenen volledig plan van de trap.
Afschieten van 20 cm naast WC boven.
Plaatsing bekisting overloop.
Uitkappen nooduitgang(98cm)
Wegnemen golfplaten en stukje muur op platform

1/3
donderd
.
3/3
zaterdag

Sannering bouwterrein
Kappen bomen
Maaien braamstruiken
Verwijderen struiken en bomen
Doorgang vlak maken
Takken vermalen

Terrein glas en ijzer vrijmaken. Afslijpen oude balustrade
Uitsnijden glas oude ramen. Verbranden oude rommel
Wegvoeren containerpark glas
Afzagen resterende bomen en haag , wegvoeren hout
Wegnemen ALLE braamstruiken

Dichtmetsen twee deurgaten
Afkappen roetaanslag schouwen en gelijkkappen muren.
Afwerking bekisting ook boven trap op buitenmuur
Gieten beton voor de trap. Wegnemen wc en afloop
Plaatsen blauwe steen. Lichte beton gieten voor afwatering
naar platform WC’s. Afwerking muur boven ingang met
pannen
Uitslijpen gleuven in traphal.

31/3
zaterdag

¼

Plaatsen buizen en doosjes
Uittekenen en uitslijpen gasleiding( langs buiten en boven)

21/4

28/4

Plaatsen nieuwe bedrading, met inbegrip van
noodverlichting Plaatsen roofing en zink boven Pax.
Afwerking deurgaten (inleggen steunbalk). Uitmetsen drie
trapjes nooduitgang
Metsen WC en plaatsen glasdallen. Verlichting WC en
ingang buitenzijde. Plaatsen gasleidingen
Uitbreken en afhalen trapbekleding
Uitbreken en afhalen trapbekleding
Pleisterwerken keuken en nooduitgang
Pleisterwerken

21/4

Verplaatsen materiaal toneelbond onder afdak
Volledig vrijmaken tweede lokaal en inrichten als bouwkeet.
Volledig leegmaken maken Chiroberken. Terrein volledig
afharken en alle restjes verbranden. Vloer in oude wc achter
opvullen en tonnen en autobanden in opbergen. Ijzer naar
container park. Wegzagen ALLE bomen
Wegnemen boomstronken, kleinste zonder graafmachine
Uitgraven oude speeltuigen en boton van ijzer kloppen
Zwembad leegmaken en steenslag in bergen.
Zwembad leegpompen Terrein volledig met bosmaaier,
afharken. Alle hout afvoeren Voorbereiding chiroberken voor
afbraak. ALLE GLAS oprapen en afvoeren. Wegnemen
losse stukken van afsluiting
Herstellen kruiwagens en karretje. Afharken terrein en
afbranden. Wegnemen van alle ijzerdraad langs de beekkant.
Afbreken Chiroberken. Zwembad verder opvullen. Terrein
volledig bewerken met onkruidverdelger.
Afbreken oude werfkeet.
Uitgraven betonblokken, afschieten beton en afslijpen ijzer.
Inrichten berging achter op terrein ( nieuwe werfkeet) .
Dames ploeg “Nieuwe GROTE kuis in de kelder”

23/4

Klinkers per soort naar achter voeren.

2/5

Bekleding trap en trapleuning
Plaatsen schakelaars en stopkontakten
Plafond met T-profiel en isolerende platen
Afwerking pleistering wc en trap
Gelijkmaken vloer binnen Plaatsen plafond
Uitbreken oude ramen en plaatsing nieuwe
Inleggen tabletten. Pleisterwerk ramen
WC wasbak en bijkomende kraanVloeren
Plafond in traphal en ingang. Uitwerken gasbuizen
Plaatsen van verliesstroomschakelaar en aansluiten nieuwe
zekeringskast
Dichtgieten vloer
Plaatsen plinten
Plaatsen deuren
Afwerking pleisterwerken en grote kuis.
Opstarten schilderwerken.

26/5

2/ 6

Materiaal voor pleisterwerken naar boven
Uitgraven betonblokken en boomstronken
Uitgraven betonblokken
Wegvoeren glas en boomstronken containerpark.
Uitgraven betonblokken
Gelijk leggen van achterste terrein met kraan
Opfrezen terrein
Opfrezen terrein en verder nivelleren

9/6
16/6

Verder frezen terrein achter en zaaien gras
Stukslaan alle beton en steen blokken in zwembad

23/6

Verwerken stenen Chiroberken tot steenslag.
Voorbereiding algemene zomerstop
Gras maaien en onkruid wieden
Gras maaien

14/4
Metsers
ploeg

14/4
Elektrici
teitspl.

5/5

19/5
26/5
2/6

9/6
15/6
16/6

17/6
23/6
Verlof
8/9
15/9
22/9
29/9

Plaatsing verwarming
Plaatsing noodsignalisatie en noodverlichting
Plaatsen regenpijp en aansluitingen water.
Afwerking plafond keuken en inkomhal
Plaatsen mini keukenblok en wasbak en aansluiten afloop
Afwerking schilderwerken en grote opkuis

10/3
zaterdag

Omschrijving van de uitgevoerde werken

7/4

12/5

Grote opruim parking, wegnemen alle bouwmateriaal en
opruimen van de bouwkeet.
Gracht maken voor afwatering terrein
Gras maaien en alle onkruid wieden en terrein bewerken met
bosmaaier.

Ledenlijst vzw ’t Chiropaksken
Ouders
Willem Vanden Berghe
Beheerder – voorzitter
Stefan Vanden Eynde
Beheerder –penningmeester
Patrick Wirix
Beheerder – ondervoorzitter
Bartel Reygaerts
Nadine Torrekens
Geevaert Christine
Krista Vanden Berghe
Isalelle D’Haenens

Rufin Pennestraat 42

Appelterre-Eichem

054 / 33 40 79

Gezellestraat 92

Appelterre-Eichem

054 / 33 13 64

Papestichelstraat 27

Appelterre-Eichem

054 / 32 65 20

Papestichelstraat 30
Papestichelstraat 30
Heidestraat 2
Benedenstraat 17
Lindeveldstraat 7

Appelterre-Eichem
Appelterre-Eichem
Nieuwenhove
Zandbergen
Zandbergen

054 / 32 67 26
054 / 32 67 26
054 / 31 70 10
054 / 32 31 52
054 / 32 38 88

Kongostraat 48
Gezellestraat 47

Gent
Appelterre-Eichem

0497 / 604094
054 / 30 03 90

Kloosterberg 27
Nederkauterweg 8

Steen-Wijnhuize
Appelterre-Eichem

054 / 300 333
054 / 33 86 82

Eichemstraat 131
JB Langenhaeckestr 12

Appelterre-Eichem
Appelterre-Eichem

054 / 33 99 52
054 / 34 38 83

Volwassen begeleiders
Lies Machtelinckx
Kathleen Neirinckx
Beheerder
Gert De Rouck
Geert Vander Schuren

Leiding
Peter De Backer
Stefan De Schuiteneer
Beheerder

