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Editoriaal

Voorlopige lokalen

Eindelijk nog eens een nieuwe bouwkrant, hoor ik u denken.

In oktober openden we min of meer officieel het voorlopige
Chiropaksken boven de Pax. Vele medewerkers,
sympathisanten, nieuwsgierigen kwamen de prachtig
vernieuwde lokalen bezichtigen. We willen nogmaals
benadrukken dat dit slechts mogelijk was dank zij de
vastberadenheid van de VZW ’t Chiropaksken, de inzet van
vele medewerkers en de financiële steun van de VZW
Parochiale Werken.

Het is inderdaad al geleden van kermis Appelterre dat de
laatste Bouwkrant van de pers kwam. Intussen hebben we
echter niet stilgezeten.

Een nieuwe start op 20 april
Op zaterdag 20 april 10u30 in ’t voorlopige Chiropaksken
willen we met onze medewerkers, onze sympathisanten, met
onze sponsors, met de Chiro-leden en hun ouders, met de
buren van gedachten wisselen. We willen daar ook opnieuw
een bouwplanning voorstellen met werkzaterdagen vanaf
half april, met ploegen van specialisten per bouwonderdeel.
We rekenen op uw aanwezigheid, op uw inbreng, op uw
medewerking achteraf en op uw blijvende steun.

Vacature (M/V)
Gezocht mensen die van aanpakken weten.
Wij zoeken medewerkers voor volgende taken:
Bouwkeet inrichten
Fundering graven
Betonbekisting maken
Rioleringsleidingen
Zuiveringsstation plaatsen
“Masjers” dienen
Opgaand metselwerk
Isolatie plaatsen
Zadeldak bouwen
Waterleiding leggen
Vloeren
Beplanting

Draineren van de speelweide
Fundering gieten
Aardingslus leggen
Regen waterputten plaatsen
Funderingsmetselwerk
Gewelven plaatsen
Binnenmuren metsen
Voegen
Dak beleggen
Electriciteit
Verwarming
Afsluiting

En alles wat we voorlopig hebben vergeten
Wij bieden
Voldoening van uw werk
Eten, drinken en ambiance
Een verzekering voor al onze medewerkers

Geld om te bouwen
Financiële actie ‘koop een bouwaandeel’: tussen oktober
en einde december stortten mensen in totaal 131.000BEF.
Zij ontvingen ondertussen voor het onderschreven bedrag
een fiscaal attest vanuit Chiro-nationaal dat ze kunnen
voegen bij hun belastingsaangifte 2002 (inkomsten 2001). Zo
recupereren ze via de belastingen ongeveer de helft van het
gestorte bedrag. In januari 2002 mochten we ook reeds
stortingen ontvangen ten belope van 20.000 BEF. We zetten
uiteraard deze actie verder (nu in 2002 kost een bouwaandeel
minimum 30 €) omdat velen nog niet werden aangesproken
en de anderen elk jaar opnieuw kunnen steunen en fiscaal
voordeel kunnen doen. In elk geval reeds van harte bedankt.
Achteraan vindt u de lijst van steunende leden in alfabetische
volgorde.
Subsidies: In december werd ons dossier tot het bekomen
van subsidies voor het bouwen van jeugdlokalen wordt door
de gemeenteraad goedgekeurd. We kregen reeds een eerste
schijf van 400.000 BEF voor onkosten die reeds gedaan
werden voor de opmetingen door de landmeter, de eerste
plannen van de architect, de saneringswerken op het
bouwterrein, de erfpachtakte enz.

De nodige goedkeuringen
Op 15 november kregen we van de VZW parochiale werken
erfpacht voor het stuk grond achter de Pax en dit gedurende
99 jaar.
De Stad Ninove antwoordt ook positief op enkele van onze
vragen die we stelden
We verkregen via een akte erfdienstbaarheid op het
toegangswegeltje (eigendom van de stad) tot het
bouwterrein.
Het schepencollege en de gemeenteraad gaf toestemming tot
het gebruik van het terrein achter de school als bijkomend
speelterrein (voor zolang de school dit terrein zelf niet nodig
heeft) en als doorgang tijdens de bouwwerkzaamheden. De
stadsdiensten hebben intussen reeds een begin gemaakt met
het opruimen van dit terrein.
Op 7 januari dienden we het definitief bouwplan (cfr.
algemeen zicht bouwproject in bijlage) op het stadhuis in:
het bouwplan werd na een eerste advies van de stadsarchitect
en Stedenbouw licht gewijzigd nl. via een overkoepeling
tegen de achtermuur van de Pax gesitueerd (zonder de
fundamenten van de Pax te belasten en met de nooduitgang
van de Pax geïntegreerd) en iets kleiner (één lokaal minder)
om de totale kost te beperken. Intussen is het openbaar
onderzoek afgelopen, loopt nog het onderzoek bij
monumenten en landschappen en gaf het Schepencollege op
28 februari positief advies. Het dossier is nu bij Stedenbouw
in Gent. We hopen midden april de definitieve
bouwvergunning te ontvangen.

Heel wat voorbereiding
We hebben van de architect prijsoffertes gekregen van
mogelijke bouwmaterialen.
We bezochten nog enkele recente jeugd bouwprojecten
(scouts Ninove en Aspelare)
We zochten contact met de VDAB om de mogelijkheden te
onderzoeken tot samenwerking met leerlingen in
opleidingsprojecten
We bekijken alle mogelijkheden tot bereikbaarheid van de
toekomstige bouwwerf (toegankelijkheid, leveren materialen,
nodige machines)

Milde schenkers
Bicke-Breynaert Jozef
Bomon Marnix
Cambier-Groeninckx
Cieters Frans
Cosijns Agnes
Cosyns Paul
Daem Andre
Dauw Maria
De Backer Luc
De Braekelaar Herman
De Cooman Jan
De Coorde Gisele
De Cremer Martine
De Doncker Veerle
De Jonge Robert
De Quick Hans
De Schuiteneer Stefaan
De Volder Jean-Marie
De Vrieze Willy
De Vuyst Jozef
De Vuyst Sam
Dehenau Roger
Deryck-Dauw
Du Mongh Marc
Everaert Hendrik
Hooge Jan
Laroy Marc
Maes Joan
Matthys Adelbert
Nachtergaele Marc
Nachtergaele Wouter
Neirinckx Kathleen
Neirinckx Michel
Noerens Cyriel
Noerens Guido
Noerens Hilde
Pardaens Carla
Ratiau Julien
Reygaerts Bartel
Rommelaere Johan
Rondou Rute
Ronsijn Dirk
Schrever Magda
Schutyser Chris
Somers Jos
Torrekens Els
Torrekens Hilaire
Torrekens Octaaf
Torrekens Peter
Torrekens Rudy
Van Adorp Maria
Van Damme Maria
Van Den Berghe Guido
Van Den Berghe Marcel
Van Den Neucker Jan
Van Der Schueren Geert
Van Impe Frank
Van Kerckem Georges
Van Keymeulen Eliane
Van Paepeghem Roger
Vanden Berghe Ann
Vanden Berghe Marleen
Vanden Berghe Steven
Vanden Berghe Willem
Vanden Eynde Stefan
Volkaert Eric
Wirix Patrick

