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Dekenij Melhoek

Onze voorzitter aan het woord
Beste wijkbewoners,

Agenda 2018
 25 maart:
Dekenij Melhoek
helemaal schoon
 31 maart :
Paasgeschenk
gepensioneerden
 2 juli:
Daguitstap naar de
grotten van Han
 24—27 augustus:
Melhoekfeesten
 2 december:
Sinterklaas
 25 december:
Kerstdrink

De meeste nieuwjaarswensen zijn al uitgesproken, maar ik wil
toch van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen een
fantastisch 2018 toe te
wensen.
Bij de start van een
nieuw jaar, kijken we
altijd terug naar wat
het voorbije jaar ons
heeft gebracht en
waar we in het nieuwe
jaar mogen naar uit
kijken.
Als voorzitter kijk ik tevreden terug naar
2017. We zijn er in geslaagd om gedurende

het ganse jaar tal van
activiteiten te organiseren, waarvan jong

bedanken.
Dankzij
hen verliepen onze
Melhoekfeesten
op-

en oud kon genieten.
Ik verwijs graag naar
de volgende pagina
voor enkele sfeerbeelden.

nieuw vlekkeloos.

Het bestuur werd in
2017 versterkt met enkele jonge krachten.
We konden opnieuw
rekenen op een enthousiaste ploeg van
vrijwilligers, die we
graag nog eens extra

Ik hoop jullie te mogen
verwelkomen op één
van onze festiviteiten
in 2018. De data hiervan vind je hiernaast
terug. Noteer ze alvast
in jullie agenda!
Met vriendelijke groeten,
Eddy De Brauwer

Dekenij Melhoek helemaal schoon
Op zondag 25 maart doet Dekenij
Melhoek opnieuw mee aan de actie van onze gemeente. Wil je meehelpen om afval te rapen uit bermen en beken en zo onze wijk helemaal schoon te maken? Schrijf je
dan in via info@dekenijmelhoek.be ,

e.de.brauwer@telenet.be of bij één
van de bestuursleden. Of kom gewoon langs!
We vertrekken stipt op 25/03 om 14u
b ij M ad e le in e D e B r a uw e r ,
Kalverbosstraat 96.

Dekenij Melhoek slaat de
digitale snelweg in!
Wie ook via mail wil geïnformeerd
worden over de aanstaande
activiteiten, kan dit doen door
een email te sturen naar:
info@dekenijmelhoek.be
Op deze manier hopen we op
termijn de papierberg te
verminderen.

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 hierboven 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 bijdragen aan de sociale werking binnen onze wijk.

Uit het fotoarchief van 2017

Lidgelden 2018
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 bijvoorbeeld het gratis vervoer tijdens onze
uitstap in juli.

www.dekenijmelhoek.be

Foto’s van: Busreis Bobbejaanland, Melhoekfeesten, Bedankingsfeest,
Sinterklaas en Kerstdrink

