




Reeds enkele jaren organiseren wij onze feesten onder een nieuwe naam: “De GinderBuurtFeesten”     

Dit kan alleen maar doorgaan met de hulp van onze vrijwilligers uit de verschillende organisaties die onze 

zalen gebruiken. Door de opbrengst van dit alles kunnen wij het parochiecentrum draaiende houden en 

renoveren zodat alles er weer piekfijn uitziet. Zo hebben wij in de loop van de laatste 6 jaar verschillende 

veranderingen kunnen doorvoeren.                                                                                                                        

Ook dit jaar zijn wij gewoon verder gegaan met de renovatie van ons aller Parochiecentrum. 

     HOOFD INGANG                

Als eerste verandering hebben wij onze hoofdingang vernieuwd.                                                                  

Hier werd een volledig nieuwe raampartij en veiligheidsdeur met stootbar geplaatst.                                                       

Deze draait nu dus naar buiten open, wat zeker in de beginfase een hele aanpassing is en 

héél belangrijk, nu is de hoofd - of ingangsdeur de linkse in plaats van de rechtse deur.                  

     Zaal 7 ( vroegere café ) —> NU   ZAAL 4 

Hier hebben wij de verfborstel zijn werk laten doen. Een apart keukentje werd in orde gebracht met extra    

koelingen doormiddel van window koelers die de andere koeling onder de toog kan bijspringen.                        

Een extra groot scherm met beamer is voorzien van nieuwe bedradingen en de elektriciteit en onze  WIFI      

verbinding werd ook veranderd. De kleine speeltuin naast het café werd eveneens opgekalefaterd en ziet er 

weer netjes uit. Het draaibaar hek om het terras af te sluiten werd mee onder handen genomen en oogt weer 

wat anders, ideaal dus voor familiefeestjes met of zonder kinderen. Er is nu een extra stopcontact voorzien.                                                                           

Een frituurwagen, barbecue of springkasteel kan hier dus perfect  bijgezet worden. Tenslotte hebben wij een       

AED - toestel geplaatst buiten aan de ingang van het PC. Dit werd mee mogelijk gemaakt door het Toneel            

“ De 7 Heerlijkheden “  en  “ Hier Is Ginderbuiten“.                                                                                                               

Hopelijk hebben we dit nooit nodig maar je weet maar nooit dat het toch een keer voorvalt. 



Kleine zaal ( 2 ) 

De koeling werd reeds volledig vernieuwd en ook hier zijn de    

buitenramen vervangen en werd er een veiligheidsdeur geplaatst. 

De ramen in de keuken werden eveneens mee vervangen. 

Dit jaar is de verlichting vervangen door echt wit ledlicht en kreeg 

de toog, de muren en het plafond weer een nieuw kleurtje. 

Het overdekte terras aan zaaltje 2 werd 

ook opgekuist en kreeg verlichting + een 

kleurtje zodat men ook hier kan buiten 

zitten bij mooi weer en is er plaats om 

bv. een BBQ te plaatsen. 

Ons elektriciteitsnet werd verder nagekeken en 

vernieuwd, zo werden er nieuwe kabels getrokken 

om onze windowkoelers van stroom te voorzien 

volgens de wettelijke normen en natuurlijk ook de 

nieuwe handdrogers in de toiletten. Deze wc’s   

kregen ook een nieuwe laag verf te verwerken en 

alles werd grondig gekuisd wegens CORONA. 



        Weldra AED ook in Ginderbuiten !!! 
Hier is Ginderbuiten, ontstaan in 2005 uit het Cultureel Ambassadeurschap van de Gemeente Mol, zet zich al jaren in om 

het verenigingsleven van Mol - Ginderbuiten te ondersteunen.                                                                                                       

Door de jaren heen werden er verschillende activiteiten georganiseerd en de samenwerking tussen de verschillende         

verenigingen van Ginderbuiten hebben voor financiële impulsen gezorgd waarvan een groot deel terug vloeide naar de 

verenigingen en buurtwerkingen. Daardoor is zo een spaarpotje opgebouwd binnen “ Hier is Ginderbuiten”.                           

In 2020 is er door Covid - 19 geen enkele activiteit kunnen doorgaan en zo vervalt ook de avond- en Kerstmarkt.               

“Hier is Ginderbuiten” wil 2020 niet zomaar laten passeren want het is immers een jaar dat we niet snel zullen vergeten. 

Covid – 19 oftewel CORONA, heeft iedereen doen beseffen dat gezondheid heel belangrijk is geworden en dat we dit zeker 

moeten ondersteunen, maar hoe kunnen wij dit integreren in onze werking was de vraag.                                                            

Toen kwam er de vraag van het Bestuur van “Het Parochiecentrum” om eens te bekijken of we geen AED - toestel konden 

aankopen. Na rondvraag bij onze Bestuursleden is hierop ingegaan en zullen wij samen met toneelgroep                                       

“ De Zeven Heerlijkheden” en het Parochiecentrum  een Automatische Externe Defibrillator ( AED ) toestel aankopen ter 

versterking van ons gehucht Ginderbuiten. Er is er immers nog geen enkel toestel openbaar aanwezig in ons gehucht.         

In samenwerking met deze groepen is er beslist om niet 1 maar 2 AED - toestellen te plaatsen in Ginderbuiten.                       

“ Hier is Ginderbuiten” en toneelgroep “ De Zeven Heerlijkheden “ financieren de aankoop en het PC Ginderbuiten draagt 

de kost van het onderhoudscontract. De Basisschool “Klimop” draagt logistiek bij en ook hier wordt een toestel geplaatst. 

Ondertussen is er ook een lokale ondernemer dit ter oren gekomen en bakkerij “ Van Elsen “ zal zelf ook nog een toestel 

voorzien aan hun eigen zaak.                                                                                                                                                                        

Zo zullen er vanaf 15 oktober niet 1 of 2 maar drie toestellen in Ginderbuiten aanwezig zijn, wat een ongelooflijke                   

verbetering zal zijn in ons kleine gehucht dat steeds groter wordt.                                                                                                        

Zo komt er 1 toestel aan het Parochiecentrum van Ginderbuiten, 1 aan Basisschool Klimop en 1 bij bakkerij Van Elsen.         

Al deze AED - toestellen zullen ten allentijden bereikbaar zijn voor al onze bewoners .                                                            

Reeds geruime tijd waren we op zoek naar een mogelijkheid om dit te verwezenlijken in Ginderbuiten en eindelijk kunnen 

we met trots, door een financiële samenwerking van HIG en toneelgroep “ De Zeven Heerlijkheden “ alsook het                          

PC Ginderbuiten, dat tevens ook logistiek bijdraagt, deze toestellen aankopen en plaatsen.                                                       

We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de veiligheid , gezondheid en leefbaarheid van Mol- Ginderbuiten . 

 

Groeten, 

“ Hier is Ginderbuiten “ 

Toneelgroep “ De 7 Heerlijkheden “ 

Parochie Team Ginderbuiten 



TEMPO  CARS   MODE  VISSERS 

G - TECH  REHEMA  —> GUY  CLAES  

BAKKERIJ  MEEUS        SLUISJES  IJS     

 APOTHEEK GINDERBUITEN 

WIJNEN  LA BUENA VIDA  &   RIDIN  F.LLI  

  TRANSPORT  ERIK 

      GARAGE  HOEYBERGHS 

     MOLSE BOUWMACHINES 

   RADIO  GOMPEL        POWER  GRID  

KAPSALON  MEEUS      N.V. DIERCKX 

 BOUWWERKEN  HUYSMANS 

HET  LUCHTPALEIS  LIVE  &  CREATE 

FRIET ON TOUR           HAARSTUDIO  TINNE 

          VERZORGINGSSTUDIO  GIGANT 



    Grote zaal 

Als je nu denkt dat we alles hebben gehad, 

ben je grondig mis. 

We hadden nog wat CORONA tijd over en ook 

onze verf was, na bijbestelling, nog niet op. 

Zo hebben we ook onze grote zaal nog maar 

eens onder handen genomen en heeft de zaal 

nu een frissere kleur gekregen. 

Bijhorende foto’s zeggen meer dan woorden. 

vernelen.jan@skynet.be 



              Inschrijvingsformulier mag gedeponeerd worden in de               

       brievenbus van het Parochiecentrum ( Kapellestraat  90 ) 

                       Inschrijven kan ook via : 

                         mail :  vernelen.jan@skynet.be   of 

        verhuur@pcginderbuiten.be 

   Binnen ten laatste op maandag 5 oktober 

    RESPECTEER DE CORONAREGELS EN DRAAG EEN MONDMASKER 

    BIJ ELKE VERPLAATSING IN ONZE ZAAL EN BEWAAR AFSTAND !!! 

         Inschrijvingsformulier              

                   Buffetrestaurant 

                       Zondag  11  oktober 

Naam : ………………………………………………………………………     

Telefoonnummer :………………………………………………….. 

Tijdstip : 

Middag :  11.30 H.  tot  13.00 H. 

  Avond :  17.00 H.  tot  18.30 H. 

Het tijdstip dient aangekruist te worden. 

     Prijs   Aantal  Totaal 

 Buffet   20 euro  ………..  ……….. 

Voor de kinderen 

Curryworst met friet 6 euro  ………..  ……….. 

        Totaal prijs ……….. 


