Dekenij Melhoek
Beste Leden

Nieuwsbrief 2015
Belangrijke Data’s
** Paasbezoek bij onze senioren
Zaterdag 4 April 2015
** Busreis ” De Efteling ”
Maandag 6 Juli 2015
** Melhoekfeesten 2015
Vrijdag 21 t/m maandag 24
Augustus 2015
**Sinterklaasfeest
Zondag 29 November 2015
** Kerstaperitief
Vrijdag 25 December 2015

De Beekse Bergen

Verder dit nog :
Het bestuur schenkt nog speciale aandacht
aan familiale gebeurtenissen zoals :

** Huwelijk & andere jubilea’s

Einde Wegenwerken in zicht !!

** Geboorte’s
** Eerste & Plechtige Communie
** Feest v/d vrijzinnige jeugd

Dag Allen ,
**Voor velen onder ons staat de beginfase van de zo gevreesde wegen- &
rioleringswerken nog fris in het geheugen.Begin september 2013 verschenen de eerste
graafmachines in ons straatbeeld en meerdere onder ons dachten en mompelden, oei….
de miserie gaat beginnen ,en misschien terecht, want niet alles verliep van een leien dakje ,
maar die traveaux mannen deden toch hun best en zorgden ervoor dat alle hinder en
ongemakken die de werkzaamheden met zich brachten binnen de perken bleef .
** Ondertussen zijn we bijna 2 jaar verder en zien we dat de wijk een ganse
omwenteling en uitzicht heeft ondergaan .
**Het pleintje is grotendeels heraangelegd , beplant en beklinkerd , de
kalverbosstraat is van een mooie asfaltlaag en opritten voorzien, en de Wellingstraat zit
in een eindfase om verder te worden afgewerkt . In enkele aanpalende zijstraten is men
ondertussen ook al begonnen met het herleggen van nutsleidingen , om later daar de
rioleringswerken aan te vangen.
**Zie zo ….beste mensen ,al het geduld en de opofferingen die jullie de voorbije
maanden hebben doorstaan weerspiegelen zich in de uitstraling van onze wijk, en laat
dekenij melkhoek het uithangbord van onze gemeente zijn .

** Pensioenen
**Overlijdens
Dit wordt dan door het bestuur met een
passend aandenken bedacht !
Nog dit, als er bij buren of kennissen binnen
de wijk iets speciaal te gebeuren staat, zoals
hierboven vermeld, geef dan gerust een
seintje aan iemand van het bestuur en dit
omdat we door wet op de privacy hierover
geen info via de gemeente mogen
ontvangen.
** het bestuur Dekenij Melhoek **

Verantw. Uitg: Kalverbosstraat 22
www.dekenijmelhoek.be

