
Beste inwoners, 

We gaan met deze nieuws-

brief van start met het werk-

jaar 2019. 

We hopen met het bestuur 

terug tal van activiteiten te 

organiseren waarbij we voor 

elk wat wils kunnen aanbie-

den. Het programma van 

2019 kan je hier links terugvin-

den. 

Wat zeker het vermelden 

waard is: het einde van de 

werkzaamheden aan onze 

wegen is nu eindelijk een feit! 

De laatste werken zijn nu zo 

goed als beëindigd, al onze 

straten hebben een nieuw 

wegdek en hopelijk zijn alle 

aansluitingen van de afvoer-

buizen een feit. Het zal even 

wennen zijn om geen  vracht-

wagens of camionetten, 

werfketen of bergen aarde in 

onze straten aan te treffen. 

Hopelijk zijn we nu gerust voor 

enkele jaren. 

In naam van het bestuur, 

De Brauwer Eddy 

Onze voorzitter aan het woord 

Dekenij Melhoek helemaal schoon 

Op zondag 31 maart wordt 

Destelbergen voor de zesde 

maal helemaal schoon! We 

roepen alle inwoners van    

Dekenij  Melhoek op om sa-

men de handen uit de mou-

wen te steken.  We vertrekken 

stipt om 14u bij Madeleine De 

Brauwer in Kalverbosstraat 96. 

Dekenij Melhoek  2019 

 

Nieuwsbrief 

Agenda 2019 

 31 maart:  

Dekenij Melhoek  

helemaal schoon 

 20 april :  

Paasgeschenk  

gepensioneerden 

 22 april : 

Paaseierenzoek-

tocht voor kinderen 

 1 juli:   

Daguitstap  naar 

Plopsaland  

De Panne  

 23—26 augustus:  

Melhoekfeesten 

 1 december:  

Sinterklaas  

 25 december:  

Kerstdrink 

 

De lente staat voor de deur. De start van een nieuw werkjaar 

dient zich aan. Het bestuur zal opnieuw op pad gaan om de 

lidgelden te ontvangen.  Deze financiële ondersteuning helpt 

om een aantal mooie initiatieven te kunnen verwezenlijken. In 

ruil hiervoor krijgen de leden een aantal voordelen, zoals bij-

voorbeeld het gratis vervoer tijdens onze uitstap in juli. 

Lidgelden 2019 



 

 

 

 

 

Uit het fotoarchief van 2018 

Wie via mail wil 

geïnformeerd worden 

over de aanstaande 

activiteiten, kan dit 

doen door een email 

te s turen naar 

 
info@dekenijmelhoek.be

  

Op deze manier 

hope n we d e 

p a p i e r b e r g  t e 

verminderen. 
 

Dekenij Melhoek 

slaat de digitale 

snelweg in!  

Naast onze jaarlijkse activiteiten schenkt het bestuur nog speciale aandacht aan     

familiale gebeurtenissen zoals:  

 Huwelijk & andere jubilea  

 Geboorte 

 Eerste en plechtige communie  

 Lentefeest  

 Overlijden  

Dit alles wordt dan door het bestuur 

met een passend aandenken       

bedacht!  

Mocht er bij buren of kennissen binnen de wijk iets te gebeuren staan zoals hierbo-

ven vermeld, geef dan gerust een seintje aan iemand van het bestuur, zodat wij 

dan ook het nodige kunnen doen.  

Verder staan wij ook steeds open voor vragen, suggesties, ideeën die kunnen bij-

dragen aan de sociale werking binnen onze wijk.  

www.dekenijmelhoek.be 

www.destelbergen.be 

Foto’s van: Busreis Grotten van Han, Melhoekfeesten, Sinterklaas  


