
Van activiteitencentrum naar gemeenschapshuis
Op vrijdag 20 oktober zijn door het bestuur bij de notaris de aktes getekend. 
Het pand Kerkstraat 27 is nu eigendom van de stichting. We kunnen nu echt aan 
de slag. Een historisch moment!

Snoeien en rooien bomen
Op donderdag 19 en vrijdag 20 oktober zijn er diverse bomen/
struiken en gesnoeid en gerooid. Er was jarenlang geen 
onderhoud meer geweest aan deze bomen. Een aantal bomen 
stonden erg dicht bij het gebouw waardoor er beschadigingen 
aan de funderen konden ontstaan. Verder namen ze veel licht weg 
en bladval zorgde dat de dakgoten dicht kwamen te zitten. 

Seniorenvervoer HEP
De carport van de busjes is door vrijwilligers van de HEP 
afgebroken. De busjes worden gestald bij het gebouw van Prisma 
(voorheen Wonen Limburg) op de Kerkstraat. De HEP is nog met 
de gemeente in gesprek om de carport te mogen plaatsen in de 
buurt van het gemeenschapshuis.

Bouwbegeleiding
Het bestuur heeft er voor gekozen om externe bouwbegeleiding 
in te huren. Hiervoor is een reservering opgenomen in het 
verbouwingsbudget. Deze expertise hebben wij zelf namelijk 
niet in huis. Het bestuur vindt het erg van belang dat we tijdig 
zicht hebben en houden op de vorderingen in de bouw en de 
uitputting van het budget. 

Bram Philipsen van Bureau B zal deze bouwbegeleiding gaan 
verzorgen. Hij wordt degene die het proces en budgetten 
bewaakt en afstemt tussen bestuur, architect, aannemer, 
installatiebedrijven en vrijwilligers en zal frequent het dagelijks 
bestuur informeren. 

In enkele gevallen was er overlast voor de buren door 
bladverlies en overhangende takken. Dankzij de inzet van 
vrijwilligers zijn al deze problemen nu verleden tijd, waarvoor 
dank! Wij mochten al enkele positieve reacties ontvangen over 
het verbeterde aanzicht van het pand. 
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De verbouwing 
Vrijdag 20 oktober is de eerste bouwvergadering geweest. Volgens 
planning starten wij de verbouwing in week 48 oftewel de week van 27 
november. Wij verwachten dat de verbouwing medio juni 2018 in zijn 
geheel gereed is die in 2 fases uitgevoerd gaat worden:

fase 1
Ruimten Nijverheidsstraat en Kerkstraat (begane grond en 
verdieping) tot aan de huidige keuken. Deze verbouwing zal 
ongeveer 10 weken in beslag nemen.

fase 2
Ruimten vanaf de huidige keuken t/m de huidige gymzaal. Dit 
is de meest ingrijpende verbouwing omdat voor de nieuwe 
ontmoetingsruimte de vloeren eruit gaan, het dak verhoogd 
moet worden en de verbinding tussen de huidige school en 
gymzaal gemaakt moeten worden. 
Deze verbouwing zal ongeveer 16 weken in beslag nemen.

Tijdens de verbouwing is de “winkel” open 
Op dit moment wordt er door enkele bestuursleden druk overleg 
gevoerd en bekeken hoe tijdens de 2 fasen de huidige activiteiten door 
kunnen gaan. Hier wordt met de gebruikers afzonderlijk nog contact over 
opgenomen. Uitgangspunt is dat alles – voor zover mogelijk – gewoon 
door kan gaan. Indien dit niet lukt dan wordt in overleg met gebruikers 
naar een tijdelijk alternatief gezocht. 

Het moge duidelijk zijn dat er tijdens de verbouwing overlast zal zijn.
 Dit proberen wij natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. We rekenen 
echter op jullie begrip. 

Meehelpen tijdens de verbouwing
Recent is er een bijeenkomst geweest voor gebruikers en inwoners
van Panningen om deze te informeren over de activiteiten die wij in 
eigen beheer willen gaan doen. Denk dan aan;
•	 Lichte	sloopwerkzaamheden	(strippen	ruimten,	muurtje	verwijderen)
•	 Lichte	graafwerkzaamheden	(sleuf	voor	leiding)
•	 Tex/schilder	werkzaamheden	(muren	en	kozijnen)
•	 ICT	/	elektriciteit;	monteren	van	bijv.	stopcontacten
•	 Bouw	opruimen

Jack Kok, bestuurslid, is degene die dit coördineert. Op woensdag 1 november is er 
om 19.30 uur in het gemeenschaphuis, Kerkstraat 27 een infoavond voor iedereen die 
een steentje bij wil dragen en dus van harte welkom is. Heb je vragen? Neem dan even 
contact op met Jack; 06-50294330 / kjkok@kpnmail.nl



Info website en facebook
Kijk voor actuele informatie over de verbouwing en andere 
ontwikkelingen ook op;
www.gemeenschapshuisinkepel.nl en de Facebookpagina van 
Gemeenschapshuis In Kepèl. 

 info@gemeenschapshuisinkepel.nl
www.gemeenschapshuisinkepel.nl

Akkerveld 15 
5988 JB Helden
06-55134717

Voordeel van het inzetten van vrijwilligers is dat wij hierdoor out of pocket 
kosten besparen en het vrijgekomen geld voor andere zaken, bijvoorbeeld 
de inrichting, kunnen aanwenden. Verder is de afspraak dat de inzet van 
vrijwilligers beloond wordt met een vergoeding die dan weer terug in de kas 
van de vereniging komt. De hoogte van het bedrag en verdeelsleutel wordt 
nog bepaald.

Inbraakalarm
Het gemeenschapshuis beschikt over een inbraakalarm. 
Alarmopvolging werd tot de overgang van het pand naar het 
stichtingsbestuur gedaan door een drietal vrijwilligers die gelieerd 
waren aan Vorkmeer. Zij werden gebeld als iemand het alarm 
verkeerd had aangezet of uitgezet. Hier blijft nu nog 1 persoon over. 
Wij vragen dan ook of er 2 nieuwe vrijwilligers zijn die dit op zich 
willen nemen. In de meeste gevallen is het op afstand telefonisch 
uitleggen hoe het alarm in- of hersteld moet worden. Je kunt via 
info@gemeenschapshuisinkepel.nl aangeven als je dit zou willen 
doen. 

Contactpersoon vrijwilligers 
Tijdens	de	verbouwingsperiode	zal	vanuit	het	bestuur	Mieke	Habets	
de	primaire	contactpersoon	zijn	voor	vrijwilligers	en	huurders.	Mieke	
is te bereiken onder m.habets@gemeenschapshuisinkepel.nl en 077-
3074369.

Reservering ruimten 
Ook	voor	het	reserveren	van	ruimtes	is	Mieke	Habets	tijdens	de	verbouwing	het	
aanspreekpunt. 

Vragen 
Heb	je	vragen	en/of	opmerkingen	laat	het	ons	dan	weten.	Mail	naar	info@
gemeenschapshuisinkepel of bel naar Peter Janssen 06-38081238. 

Houtwerkplaats
De houtwerkplaats is door de gebruikers schoon opgeleverd. 
Alle machines en andere attributen zijn uit de ruimtes 
verwijderd. Dit met dank aan de coordinatie vanuit Vorkmeer. 
De	houtsnijwerkgroepen	hebben	bij	Cox-Lenders	een	
nieuw onderkomen gevonden. De groep van de machinale 
houtwerkplaats hebben nog geen andere plek gevonden. 


