
Verder schenkt het bestuur nog speciale aandacht aan familiale gebeurtenissen 
zoals: 

** Huwelijk & andere jubilea. 

** Geboortes. 

** Eerste & Plechtige Communies. 

** Lentefeest. 

** Pensioenen. 

** Overlijden. 

 

Dit alles wordt dan door het bestuur  met een passend aandenken bedacht! 

Nog dit …. .  
door de wet op de privacy mogen en kunnen we via de gemeente geen info ont-
vangen. Dus beste mensen, mocht er bij buren of kennissen binnen de wijk iets 
te gebeuren staan zoals hierboven vermeld, geef dan gerust een seintje  aan 
iemand van het bestuur, zodat wij dan het nodige kunnen doen.  

Verder staan wij ook steeds open voor vragen, suggesties, ideeën die kunnen 
bijdragen aan de sociale werking binnen onze wijk . 
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Beste wijkbewoners, 

* Na natte winderige winterdagen en met de lente in het vooruitzicht begint het 

bestuur van Dekenij Melhoek op volle toeren te draaien. We zijn zodoende volop 

bezig met het samenstellen van ons activiteitenprogramma van dit jaar. Dit 

zullen we dan uiteraard later aan jullie voorstellen.                 

* Naar jaarlijkse gewoonte zijn we binnenkort terug op pad om de lidgelden 

voor een nieuw werkjaar te ontvangen. 

 * Of we al dan niet goed werk leveren 

 voor onze dekenij weerspiegelt zich in 

 het aantal gezinnen dat jaarlijks zijn 

 lidgeld betaalt en ons zodoende het   

 nodige vertrouwen schenkt om zo 

 verder te doen. Hiervoor onze oprechte 

 dank!    

 

 

* Verder heten we onze nieuwe inwoners van harte welkom in de wijk en raden 

we hen aan om onze activiteiten eens van naderbij te beleven. Het is op deze 

manier dat men zijn buren beter leert kennen en het draagt bij tot een beter 

sociaal contact. 

* Want, in tijden dat iedereen het druk heeft, waar niemand nog tijd heeft voor 

zichzelf, laat staan voor een ander, denken we dat mensen nood hebben aan 

sociaal contact en daarom vinden wij, “de mensen van het bestuur“, het enorm 

positief dat u op één of meerdere van onze activiteiten aanwezig zou zijn .  

 



Verder even voorstellen ……… 
 

 …  Dat onze Melhoekfeesten en andere activiteiten zomaar op één, twee, drie zijn samen-

gesteld en afgehandeld is een beetje absurd. Zonder hulp van derden zou dit niet mogelijk zijn. 

Vandaar dat een drietal jaren geleden een paar jongeren ons wat tips en suggesties i.v.m.  

optredens en amusementsprogamma’s voorstelden.  

Het is dan vanaf die periode dat deze groep jonge mensen het “jongerenbestuur“ genaamd, 

in samenspraak met het “dekenijbestuur” het amusementsprogramma van de Melhoek-

feesten samenstelt. Deze mensen zorgen er voor dat alle contracten en de nodige eisen die  

sommige optredens met zich meebrengen tot een goed einde worden volbracht!  

Het bestuur kan zich dan op andere zaken concentreren en zo de Melhoekfeesten laten door-

gaan zoals we ze nu kennen. 

Dit brengt uiteraard nog andere werken met zich mee: zoeken van sponsors,  contacteren van 

ploegen spel met grenzen, samenstellen van de spelen, affiches   plakken, aanvragen vergun-

ningen, bestellingen, opbouw en afbreken van de festiviteitenruimte, enz... 

We kunnen er trots op zijn dat we telken jare van veel mensen de opmerking krijgen  dat alles 

perfect verloopt, lekkere barbecue, amusement, mooie prijzen en een vriendelijke en vlotte  

bediening!!!  

Dit laatste hebben we uiteraard aan een groep jonge enthousiastelingen te danken, die zelfs 

van buiten onze gemeentegrenzen komen en zich meerdere dagen inzetten  om onze Melhoek-

feesten succesvol te laten verlopen . 

Uiteraard zijn het niet alleen onze garçons die het succes mogen opeisen, maar zeker en vast 

alle vrijwilligers die de dagen voor onze feesten steeds in de weer zijn om  alles tijdig op te  

bouwen en later er terug voor zorgen dat alles opgeruimd wordt. 

Bij deze willen wij nogmaals al deze mensen bedanken voor hun enorme inzet en hulpvaardig-

heid  en we hopen in de toekomst met hen en mogelijks nieuwe krachten te mogen verder    

werken BEDANKT !!!!! 

 Nog dit… Beste wijkbewoners, mocht er iemand onder jullie zich geroepen voelen  om deel uit 

maken van ons vrijwilligersteam, geef dan gerust een seintje, jullie zijn steeds van harte     

welkom ……………….  

 Het Bestuur  

 

 

Kinderanimatie  

Yves Segers  en  

leden van jongerenbestuur  

 

Enkele van onze medewerkers   

 

Belangrijke data  

 Paasbezoek bij de   

senioren 

Zaterdag 26 maart  

 Busreis  

Pairi Daiza 

Maandag 4 juli  

 

 Melhoekfeesten  

Vrijdag 26 t.e.m.  

maandag 29 augustus 

 

 Sinterklaasfeest 

Zondag 4 december 

 

 Kerstaperitief 

Zondag 25 december 

Voor meer nieuws en foto’s van Dekenij Melhoek, neem gerust een kijkje op 

www.dekenijmelhoek.be 


