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elektriciteit, sanitair en verwarming installeren… maar daar is
voorlopig geen geld voor.

Editoriaal
De vorige krant waarin we het bouwplan voor ’t
Chiropaksken afdrukten dateert van april. Op dat moment
was er nog niet veel méér dan een plan. Ondertussen staat
het gebouw al grotendeels in de steigers.

Bouwvergunning
Het was lang afwachten, maar begin juni viel ze dan eindelijk
in de bus. De drainage van de speelweide en de grondwerken
maakten dan plaats voor het opmetsen van de kruipkelders,
het plaatsen van de regenputten en afvoerbuizen, de plateau
enz. Gelukkig kwam in juli de gemeente Ninove over de
brug met een tweede schijf van de subsidies zodat we het
materiaal voor de ruwbouw konden aankopen. Zo’n 50
paletten werden met de reuzenkraan van Scheirlinck over de
Pax gezet.

Slim bouwsysteem
We zijn ook fier op enkele nieuwigheden die we in het
bouwproject opnamen: zo werd er een
zuiveringsstationnetje geplaatst dat al het afvalwater
opvangt en zuivert. Ook kochten we superisolerende stenen
voor de binnenmuren die met lijm op mekaar worden
gezet. Veel steviger dan cement en minder afwerking nodig
(bv. Niet voegen, geen kadrementen).

Geld is op
In juni hadden we al 15.000 € geïnvesteerd. Gelukkig kwam
een tweede subsidieschijf van de gemeente (25.000 €). Dit
geld, samen met de opbrengst van de fuif (zo’n 2.500 €) en
de stortingen met fiscale aftrek (dit jaar tot nu toe zo’n 2.900
€) zullen voldoende zijn om de volledige ruwbouw met dak
te zetten. Dan is het geld
weer op !
Daarna moeten we nog
ramen, deuren, vloeren,

DUS doen we opnieuw een oproep om geld te storten,
zoals nu reeds 91 gezinnen en sinds dit jaar ook een
aantal handelaars deden (lijst in bijlage). We rekenen
op zeker nog 100 gezinnen en handelaars méér! Fiscaal
inbrengbare bijdragen op rekening 789.5115766.04
(chirojeugd Vlaanderen) met vermelding Gift - Chiro
Appelterre - OG/3306

VDAB werkt
De VDAB organiseert opleiding- en herscholingscursussen
voor werkzoekenden en werkenden. Ons dossier als sociaal
project werd goedgekeurd en zodoende zijn sinds eind
augustus cursisten de ruwbouw en alle bekistingswerk aan
het verrichten. Wij zijn blij met deze hulp en zij hebben een
mooi project om hun opleiding te organiseren

OPENDEURDAG
BOUWWERF
’t CHIROPAKSKEN :
KERMIS APPELTERRE
Op zondag 6 oktober is het kermis in het dorp en dus een
uitstekende gelegenheid om alle medewerkers, alle ouders
van Chiro-leden, alle sponsors en alle sympathisanten uit te
nodigen om een kijkje te komen nemen… u zal verschieten!
Om te bekomen van het verschieten bieden we u een hapje
en een drankje aan.
We starten om 16u (ingang klein wegeltje tussen de Pax en
de school).
Om 17u is er muziek en steken we ‘de mei’.

Milde schenkers
Bakkerij De Boeck - Bicke-Breynaert Jozef - Bomon
Marnix - Callebaut Marc - Cambier-Groeninckx - Cieters
Frans - Cosijns Agnes - Cosyns Paul - Daem Andre - Dauw
Maria - De Backer - Cambier - De Backer Luc - De
Braekeleer Herman - De Cooman Jan - De Coorde Gisele De Cremer Martine - De Doncker Veerle - De Jonge
Robert - De Leeuw - De Quick Hans - De Schuiteneer
Stefaan - De Volder Jean-Marie - De Vriese Willy - De
Vuyst Jozef - De Vuyst Sam - Dehenau Roger - Delmotte
Gunther - Denderassur - Deryck-Dauw - Du Mongh Marc
BVBA - Eeckhout Honoré - Everaert Hendrik - Frituur
Den Uil - Garage Schokkaert - Hooge Jan - Kaesemans
Luc - Kapper Hugo - Laroy Marc - Machtelinckx Liesbeth
- Maes Joan - Nachtergaele Wouter - Neirinckx Kathleen Neirinckx Michel - Neirinckx Wim - Noerens Cyriel Noerens Guido - Noerens Hilde - Packo-Rommelaere Pardaens Carla - Ratiau Julien - Reygaerts Bartel - Rondou
Ruud - Ronsijn Dirk - Schepen Casteur Michel - Schepen
Nachtergaele Marc - Schilder-en decoratiewerken Matthijs
- Schrever Magda - Schutyser Chris - Slagerij Lieven en
Hilde - Slagerij Mertens Noel - Smeedwerk Cosijns Rik Somers Jos - Stefnie BVBA - Tegels VDS - Torrekens Els
- Torrekens Hilaire - Torrekens Octaaf - Torrekens Peter Torrekens Rudy - Torrekens Tabakindustrie - 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 Vanderkelen Anja - Vangheluwe-Penne - Voeding Marijke
- Volckaert Eric - Wijnant Johan - Wirix Patrick

VDAB aan de slag

Zicht van de benedenkant

De Chiro op kamp

