Dekenij Melhoek

Nieuwsbrief 2017
Beste wijkbewoners,
De winter maakt stilaan plaats voor een pril lenteoffensief, wat voor Dekenij
Melhoek betekent om naar een hogere versnelling over te schakelen en ons
activiteiten -programma voor dit jaar verder uit te werken. Dit zullen we dan
uiteraard later aan jullie voorstellen.
Naar jaarlijkse gewoonte gaan onze bestuursleden binnenkort terug op pad om de
lidgelden voor dit nieuwe werkjaar te ontvangen.
We willen het grote aantal gezinnen dat jaarlijks lidgeld betaalt, van harte bedanken.
Voor ons is dit een bevestiging dat we goed werk leveren. Bedankt voor jullie
vertrouwen!
Verder heten we onze nieuwe inwoners van harte welkom in de wijk en nodigen we
hen uit om onze activiteiten eens van dichtbij te beleven. Het is een kans om op deze
manier buren beter te leren kennen.
In onze maatschappij is sociaal contact niet zo vanzelfsprekend. Velen hebben
hiervoor te weinig tijd. Voor de bestuursleden is dit, naast het buurtgevoel, heel
belangrijk. Door het organiseren van tal van activiteiten willen we dit bevorderen.
We zouden het op prijs stellen mochten we ook jullie kunnen verwelkomen!

Naast onze jaarlijkse activiteiten schenkt het bestuur nog speciale aandacht
aan familiale gebeurtenissen zoals:







Huwelijk & andere jubilea
Geboortes
Eerste en plechtige communie
Lentefeest
Pensioenen
Overlijden

Dit alles wordt dan door het bestuur met een passend aandenken bedacht!
Nog dit ….
Door de wet op de privacy mogen of kunnen we via de gemeentelijke
instanties geen informatie ontvangen. 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 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.
Het bestuur Dekenij Melhoek
Voor meer nieuws en foto’s neem gerust eens een kijkje op onze website:

www.dekenijmelhoek.be

Inwoners van “Dekenij Melhoek” houden hun wijk schoon!

Zondag 12 maart, een week vroeger dan de officiële opkuisactie, georganiseerd door gemeente Destelbergen en Ivago, was men in
“Den Melhoek” al begonnen!
Onder een stralende zon en voorzien van de nodige attributen, zijn een 25-tal enthousiaste, milieubewuste, vrijwilligers aan hun
opruimactie begonnen.
In een korte tijdsspanne werd een grote
hoeveelheid afval verzameld. Zakken met
drankblikjes, plastiek, karton en andere rommel
werden gevuld. (zie foto)
Er wordt helaas nog steeds teveel aan
sluikstorten gedaan.
Bedankt aan al de vrijwilligers voor hun inzet
om de wijk proper en leefbaar te houden.
“De moeilijke stap in de strijd tegen zwerfvuil
is die van bewustwording naar aanpassing
van het gedrag”
Niemand wil in een vuile straat wonen of wil
picknicken in een parkje vol afval.
Velen van ons zijn zich daar al van bewust,
anderen zullen wel volgen… hopen we!

Data om te onthouden!!
Paasbezoek bij de senioren
Zaterdag 15 april 2017

Busreis Bobbejaanland
Maandag 3 juli 2017

Melhoekfeesten
Vrijdag 25 augustus tot en met
Maandag 28 augustus 2017

Sinterklaasfeest
Zondag 3 december 2017

Kerstaperitief
Maandag 25 december 2017

