Chiro Hoegaarden
(ver)bouwt
Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt, is de
verbouwing van het dak van het
parochiecentrum ondertussen afgerond. In het
najaar van 2018 zullen de renovatiewerken aan
het bestaande gebouw van start gaan en zullen
de chirolokalen gedeeltelijk worden afgebroken.
Dus... de nieuwe chirolokalen komen eraan!
Maar wat betekent dit concreet voor uw
chirokind? En hoe kan u uw steentje bijdragen?

Toekomst
Na de verbouwingswerken zal de Chiro het eerste verdiep
van het parochiecentrum in gebruik nemen.
Het gelijkvloers met grotere zaal, keuken en café zal
beheerd worden door het parochiecentrum.
De huidige chirolokalen zullen tijdens de
verbouwingswerken worden afgebroken en plaatsmaken
voor een nieuwbouw.

Werking van de Chiro
De Chiro zal ook tijdens de verbouwingswerken zijn normale
werking voortzetten.
Het verzamelpunt op zondag blijft behouden, want ons
grasterrein zal toegankelijk blijven.
De leiding zal de kinderen op zondag vaker verschillende
plaatsen binnen Hoegaarden laten ontdekken. Bij regenweer
doen we beroep op de overgebleven jongenslokalen, de
sporthal en lokalen van Jeugdhuis ’t Paenhuys.
Kortom, ook tijdens de werken zal uw kind naar hartenlust
kunnen ravotten op zondag!
Meer info over de werking van Chiro Hoegaarden vind je op
www.chiro-hoegaarden.com

Planning
begin april: de chiroleiding en oud-leiding
verhuizen het chiromateriaal
21 april: Gildenavond
mei-juni: werkdagen om de chirolokalen af te
breken
najaar 2018: start verbouwingswerken

Hoe kan u ons helpen?
Zowel tijdens de bouwwerken als achter de schermen zouden
we graag willen steunen op uw expertise en handigheid in
bepaalde vakgebieden! Zelfs indien u niet bepaald een
specialiteit in de bouw bezit, maar wel uw handen uit de
mouwen wil steken, bent u meer dan welkom!
Welke vakgebieden komen zeker van pas?
Financieel aspect
- subsidies
- fondsenwerving
Afwerking
- verfwerken
- verhuis en transport

Verbouwing
- afbraak
- metsen
- elektriciteit
- loodgieterij
- schrijnwerk

Kan u ons helpen met één van bovenstaande vakgebieden? Aarzel
dan niet om uw contactgegevens te bezorgen (zie contact) zodat wij
beroep kunnen doen op uw expertise tijdens de verbouwingswerken!

Financiële steun bieden
Giften onder € 40
Stort je gift op onze bouwrekening: BE66 0689 0350 8143,
Chiro Hoegaarden bouwt, Tiensestraat 54, 3320 Hoegaarden,
met vermelding “gift”.
Giften vanaf € 40 (fiscaal aftrekbaar)
Indien u een fiscaal attest wenst, dient u uw bijdrage te storten
aan vzw Chirojeugd Vlaanderen.
BE67 0000 1507 2887, Chirojeugd Vlaanderen vzw.,
Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, vermelding “gift LEM/0310”
Chiro Nationaal zal u een fiscaal attest toesturen, dat u vervolgens bij
uw belastingaangifte kan voegen. De belastingvermindering bedraagt
45% van het gestorte en op het attest vermelde bedrag!

Engagementsgift
U kan ook maandelijks een bepaald bedrag storten op de
rekening van Chirojeugd Vlaanderen vzw (zie hierboven).
U krijgt dan een fiscaal attest opgestuurd voor het totale bedrag
op jaarbasis.

Contact
Indien u op de hoogte wilt blijven van de verbouwingen, u wilt
helpen op onze werkdagen of u ons op een andere manier
kan helpen, mag u uw contactgegevens bezorgen via:
- chirohoegaardenbouwt@gmail.com
- onze brievenbus aan het parochiecentrum
(Tiensestraat 54, 3320 Hoegaarden)
- de leiding op zondagnamiddag
Wenst u op de hoogte te blijven van de werkdagen en verbouwingen?
Volg ons dan op Facebook: Chiro en PC Hoegaarden onder één dak

