We nodigen iedereen graag uit …
Beste buren,
Vooreerst even dankuwel zeggen voor de vele reacties en bedankingen n.a.v. mijn bericht dat ik
over enige maanden afscheid neem van onze mooie buurtwerking. Dit deed enorm veel deugd,
maar … ik blijf er bij : een goede buurtwerking valt of staat niet door één persoon, wel door de
ganse groep! Tijdens de voorbije vergaderingen werden bovendien goeie afspraken gemaakt over
de verderzetting van onze mooie buurtwerking! In één van de komende buurtkrantjes wordt dit nog
verder toegelicht.
Inmiddels nodigen we iedereen zeer graag uit naar ‘de Dag van de Buren’, dit jaar op
vrijdagavond 6 juni 2014 vanaf 19u00.
Met de succesvolle edities van de vorige jaren in het achterhoofd wil ons Buurtcomité ook dit jaar
iedereen graag ontmoeten op enkele plaatsen in onze straat. Met een natje en een droogje is het
steeds gezellig kennismaken met de buren.

Vrijdagavond 6 juni wordt
weerom een niet te missen
dag van ontmoeting voor alle
buren. Met een natje en
droogje gezellig keuvelen
onder buren.
Lees alle info in dit buurtkrantje over
deze leuke avond van ontmoeting.
Zeker komen, het wordt een superavond
én je maakt kans om wat te winnen.

Namens het Buurtcomité Heikantstraat Overmere,
Wim De Geest, voorzitter.
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Vijfde editie Dag van de Buren
e pakken er nogmaals zeer graag mee uit : een evenement waarbij buren elkaar ontmoeten,
zoals de Dag van de buren. In het weekend rond 1 juni nemen alle Europese lidstaten deze dag te
baat om in hun land initiatieven uit te werken rond deze burendag.
In onze Heikantstraat gebeurd dit op vrijdagavond 6 juni.
Een gastvrije dynamiek creëren en
de nabijheid en solidariteit onder
buren versterken. Het is vandaag
de dag vaak makkelijker om in
onze multimediale maatschappij
een gesprek aan te knopen met
iemand aan de andere kant van de
wereld, dan de buren te groeten.
De ‘Dag van de buren’ is dan ook
hét moment om de sociale contacten te versterken en te vergemakkelijken.
Dus ... kom zeker even langs ...
Als de weergoden ons een beetje gezind zijn wordt het vast weer een onvergetelijke avond, hoewel
een spatje regen ons niet kan tegenhouden.
Hang tijdens deze Dag van de Buren ook een vlag uit. Zo maken we er echt een feestelijke
gebeurtenis van.

r zullen dit jaar drie ontmoetingsplaatsen opgesteld worden in onze buurt. Zo ziet er alvast de
avond uit :
- Vanaf 19u00 wordt je verwacht aan één van de drie ontmoetingsplaatsen in onze buurt.
We zijn dan ook zeer blij en dankbaar dat we bij deze gezinnen terecht kunnen tijdens deze
‘Dag van de Buren’ :
- Heikantstraat n°12a, bij Katleen en Patrick (vanaf 19u00)
- Heikantstraat n°65, bij Wesley en Jennifer (vanaf 20u00)
- Heikantstraat n°84, bij Denny en Hilde (vanaf 21u00)
Elkeen bezoekt een plaats naar wens.
- Aan iedere ontmoetingsplaats voorziet het Buurtcomité een natje en een droogje.
- De Heikantstraat zal gedurende de ganse avond verkeersvrij zijn voor doorgaand verkeer.

www.heikantstraat.be
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Dankuwel Elza & Désiré …
orig jaar werden ze nog vanuit het Buurtcomité gevierd voor hun Gouden Bruiloft, dit jaar
nemen we afscheid van comitélid Elza en Désiré.
Gedurende bijna 25 jaar, van bij de oprichting in 1990, zetelde Elza in het Buurtcomité.
Tijdens de vergaderingen, maar ook bij de activiteiten was Elza een vaste en getrouwe waarde in
de buurtwerking.
Gedurende heel wat jaren ontvingen ze ook de studenten uit Hamme en Saint-Hubert die ieder jaar
nieuwsgierig waren naar onze mooie buurtwerking. Ze deden dat steeds op een warme en fijne
manier.
Voor de pannenkoekenbak ten voordele van het BINHO deed ze ‘haar ronde’ in de buurt en ook
voor de jaarlijkse wielerwedstrijd bezocht ze heel wat bedrijven en handelszaken voor de
sponsoring van dit wielerevenement.
Ze kon daarbij steeds rekenen op haar echtgenoot Désiré. Vooral ook tijdens de wielerwedstrijd
stond Désiré paraat met heel wat middelen om een handje toe te steken en te helpen daar waar
nodig!
Elza en Désiré hebben te kennen gegeven het iets rustiger te willen aandoen en daarom hun taken
over te dragen aan andere collega’s uit het Buurtcomité.
anuit het Buurtcomité willen we hen dan ook duizendmaal bedanken voor hun trouw aandeel in
onze mooie buurtwerking, voor de enorme medewerking gedurende zovele jaren, voor de vele
fijne en mooie momenten, voor de goedgezindheid en de glimlach, …
Ze komen hiermee in een eregallerij van mensen die van onze buurt een mooie buurt hebben
gemaakt!
Duizendmaal dank en geniet nog vele jaren van elkaar en van zovele mooie dingen!
Namens het Buurtcomité Heikantstraat Overmere.
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Speelstraat in onze buurt
Van 18 t.e.m. 31 augustus wordt in onze Heikantstraat net zoals vorig
jaar een speelstraat voorzien tussen huisnummer 36b en 38d.
Tussen 8u en 21u is dit ‘speelstraat’ en is dit deel van de straat enkel
toegankelijk voor : spelende kinderen, voetgangers, fietsers, prioritaire
voertuigen met opdracht en bestuurders van motorvoertuigen die daar
wonen.

Gras maaien op zon- en feestdagen is verboden
Nog steeds worden we aangesproken over hinder door buren die gras
maaien op zon- en feestdagen. Om ieders rust te respecteren heeft het
Gemeentebestuur een clausule ingelast in het GAS (Gemeentelijk
politiereglement). Grasmaaien is enkel toegestaan tussen 8 en 21 uur
behalve op zon- en feestdagen. Dan is er een totaal verbod!!!
De bevoegde diensten zullen hierop toezichthouden.

Pa-Gijs Wielerfeest
Ook dit jaar en reeds voor de 23ste keer wordt het Pa-Gijs Wielerfeest
georganiseerd en wel op zaterdag 23 augustus 2014.
De naam ‘Pa-Gijs’ verwijst overigens naar de twee mannen die
afgebeeld staan op het Boerenkrijgmonument aan de kerk in Overmere.
Alle info over deze wedstrijd kan je lezen in het volgende buurtkrantje.

25 jaar Buurtcomité Heikantstraat in 2015

Op zaterdag 10 mei werden opnieuw honderden pannenkoeken
gebakken door een enthousiaste ploeg medewerkers, dit ten
voordele
van
het
BINHO
(BuurtInformatieNetwerk
Heikantstraat Overmere).
We willen zeer graag onze welgemeende dank uitspreken aan
iedereen die het BINHO genegen is alsook aan al de
medewerkers voor dit huzarenwerk. Wie trouwens graag wil
aansluiten bij het BINHO, mail naar bin@heikantstraat.be.
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Dankuwel voor de honderden pannenkoeken
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Volgend jaar vieren we ‘25 jaar Buurtcomité Heikantstraat’. Tijdens de
laatste vergaderingen werd dit zilveren jubileum reeds meermaals
aangehaald met de intentie hierrond een mooi feest te bouwen.
Van zodra hierover meer nieuws is zullen we dit vermelden in het
buurtkrantje en op onze website www.heikantstraat.be.

