
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Den Ad            nis 
Mijn thuis is waar mijn Adonis is… Volg je hart, want dat klopt! Neem deel aan onze acties!2 

Windeekse chiromeisjes palmen 

‘Den Adonis’ in en gaan verbouwen! 

Wil je meer informatie omtrent vzw Oudercomité Chiro Windeke, 
aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. 
Dit kan via chirowindekebouwt@gmail.com,  de leiding of de website 
www.chirowindeke.be. Tot dan! 

Infokrant nieuwe lokalen  
CHIRO WINDEKE 

1
ste

  JAARGANG, NR 1 
KOSTPRIJS: gratis  

WWW.CHIROWINDEKE.BE 

VU: vzw Oudercomité Chiro Windeke  

SCHELDEWINDEKE – Begin december 
2016 werd een akkoord bereikt tussen 
Chiro Windeke en het schepencollege 
van Oosterzele i.v.m. de gebruiksduur 
en gebruiksvergoeding om de lokalen 
van Chiro Windeke onder te brengen in 
het voormalige fitnessgebouw ‘Adonis’. 
Mede door dit akkoord is het nu zeker 
dat Chiro Windeke begin 2017 kan 
starten met de noodzakelijke 
verbouwingswerken. De verhuis is 
voorzien in de loop van  2018. 

CAVA-verkoop Chiro Windeke onverhoopt succes: meer dan 45 
dozen verkocht in 3 dagen tijd!2 
Chiroleidster getuigt na eerste lokaalbezoek bij valavond: “Het 
was er zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag!” 
 

Kom meer te 

weten over 

onze acties! 2 

Bekijk de video  
van onze plannen! 

Het bereikte akkoord moet nu enkel nog opgenomen worden in een definitieve 
gebruikersovereenkomst. Verwacht wordt dat deze rond de jaarwisseling kan ondertekend 
worden. Zonder definitieve overeenkomst kan er echter niet gestart worden met de 
verbouwingswerken. 
 
Van werkgroep tot vzw Oudercomité Chiro Windeke 
De eerste vergadering met het schepencollege omtrent het vernieuwen van de huidige 
chirolokalen dateert reeds van 2010! In de afgelopen 6 jaar is zowat elke piste, locatie en 
mogelijkheid de revue gepasseerd. Finaal heeft een werkgroep van een tiental ouders de 
chiroleiding intenstief ondersteund en er mede voor gezorgd dat er nu, 6 jaar later, een 
langetermijnoplossing uit de brand werd gesleept. 
In de week van 19 december 2016 zal bijgevolg de vzw Oudercomité Chiro Windeke boven 
de doopvont worden gehouden. De vzw heeft tot doel ondersteuning te bieden aan de 
feitelijke vereniging ‘Chiro Tel Aviv’, welke bij het grote publiek gekend staat als ‘Chiro 
Windeke’. De vzw bevat eveneens leden uit de leidingsploeg en zal voornamelijk  de 
verbouwingswerkzaamheden coördineren en opvolgen. De vzw zal tevens instaan voor het 
afsluiten van de noodzakelijke verzekeringspolissen en werk maken van de noodzakelijke 
veiligheidscoördinatie tijdens de werkzaamheden. 
Met dit krantje willen wij enerzijds alle betrokken partijen op de hoogte houden i.v.m. 
de stand van zaken en anderzijds actief op zoek gaan naar extra helpende handen. 

Foto boven: voormalige en reeds geruime tijd leegstand 
fitnessgebouw ‘Adonis’. 
Adres:  Windekekouter 51B, Scheldewindeke 

M/V met talent 
In 2017 kunnen eindelijk de 
werkzaamheden aanvatten die van 
het voormalige en reeds geruime 
tijd leegstaande fitnessgebouw 
‘Adonis’ een functioneel, veilig en 
gezellig ‘chirohuis’ moeten maken. 
 
Een werkgroep van enkele ouders 
heeft, in nauwe samenwerking met 
de huidige chiroleiding, reeds heel 
wat voorbereidend werk verricht.  
Om deze plannen echter tot een 
goed einde te kunnen brengen, 
hebben wij jouw hulp nodig.  
 
Wil je mee bouwen aan de 
chirolokalen voor de komende 
generaties chiromeisjes, zet dan 
vandaag nog de stap! Heb je ‘know 
how’ in huis waarmee je ons 
vooruit kan helpen, ben je 
simpelweg een handige ‘Harry’, kan 
je makkelijk aan materiaal geraken 
of wil je liever mee instaan voor de 
catering en logistiek tijdens de 
werkzaamheden, aarzel dan niet en 
neem snel met ons contact op!  
Dit kan bij voorkeur via ons digitaal 
contactformulier (ook mogelijk via 
www.chirowindeke.be), maar 
evenzeer via de leiding of via ons 
mailadres, nml. 
chirowindekebouwt@gmail.com. 
Twijfel niet, want vele handen 
maken licht werk! 
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http://www.sjoo.be/chirowindekebouwt/video/bouwvideo.wmv


Acties ten voordele van de nieuwe lokalen 

2 – sjoo.be 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAVA - verkoop  
Zolang de voorraad strekt! 

 

Driekoningen  
Vrijdag 6 januari 2017 vanaf 18 uur 

CAVA:  Julià & Navines Excellency Brut 

Herkomst: Catalonië (Spanje)  

Wijnfiche:  klik hier (enkel digitaal) 

Kostprijs:  €12/fles en €60/doos (5 flessen+1 gratis) 

Bestellen via: 

 digitaal bestelformulier (voorkeur) 

 website www.chirowindeke.be 

 mail: chirowindekebouwt@gmail.com 

 de leiding, tijdens chiro-activiteiten,… 

Opgelet: ten laatste een bestelling plaatsen op: 

 19/12/2016 = uiterlijk op 23/12/2016  

aan huis geleverd; 

 26/12/2016 = uiterlijk op 30/12/2016  

aan huis geleverd. 

Betaling:  gebeurt bij levering 

Op 24 oktober 2016 werd door de vzw een algemene 
oudervergadering georganiseerd i.f.v. de nieuwe lokalen. Deze 
uitnodiging werd enkel via mail aan alle leden van Chiro Windeke 
overgemaakt. Althans, dat was de bedoeling, want achteraf is 
helaas gebleken dat niet elke ouder ons bericht ontvangen heeft.  
Zo blijken heel wat mailadressen niet correct of niet meer in gebruik. 
Hierdoor waren enkelen onder jullie niet op de hoogte. Dit was 
absoluut niet de bedoeling en wij willen ons hiervoor 
verontschuldigen. Dit krantje is alvast een poging om beter te doen…! 

De nieuwe standaard! Onze excuses! 

 

FUIF met optredens  
Vrijdag 10 maart 2017  

 

Wat:   zelfgebakken broodje met  
  Breydelham + drankje + kom  
  verse soep 

Plaats:   huidige chirolokalen 
Kostprijs:   €8/volwassene en €6/kind 
Aanvang:   18u00 (na chiro) 
Bestellen via: 

 digitaal bestelformulier (handig) 

 website www.chirowindeke.be 

 mail: chirowindekebouwt@gmail.com 

 de leiding, tijdens chiro-activiteiten,… 
Flyer:   klik  (enkel digitaal) hier
Betaling:   bij ontvangst van kaarten of op     
  de dag zelf (indien via online     
  bestelformulier) 
Opmerking:er worden terrasverwarmers    
  + enkele optredens  
  van chiromeisjes voorzien 

Wat:  fuif met optredens  

Plaats:   Den Amb8 

Voor wie:  voor jong en oud  

Aanvang:  20u30 

Flyer (ontwerp):  klik hier (enkel digitaal) 

Opmerking: meer info volgt nog in januari 2017! 
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