DE HEIKANTSTRAAT
Buurtkrantje 106: jaargang 25.

Bovenste beste buren,
Na de recente voorzitterswissel binnen ons buurtcomité op zondag 8 februari , staan we met de
huidige ploeg voor een nieuwe uitdaging. Vanuit het gemeentebestuur mochten we met zijn allen de
gepaste felicitaties ontvangen en sprak men de wens uit dat we er vol tegenaan gaan voor de
volgende 25 jaren. Als we erin slagen om onze mooie buurtwerking nog eens 25 jaren levendig te
houden, dan zal men ons ergens in 2040 de titel van Koninklijk Buurtcomité Overmere overhandigen.
Wij beseffen heel goed dat wij dit niet alleen kunnen verwezenlijken , maar des te meer dat wij
daarvoor op de steun kunnen rekenen van alle goeie buren die hier in onze mooie straat hun stekje
hebben gevonden. De activiteiten die we dit en ook de volgende jaren gaan organiseren doen ons
hopen dat ze onze buren nog dichter bij elkaar brengen zodat wij onze naam “Buitengewone Buurt”
alle eer aandoen. Binnenin geven wij jullie graag al een eerste overzichtje van de activiteiten die in de
eerst volgende maanden zullen plaats vinden. We wensen de hoop uit te spreken u met één van deze
activiteiten te mogen plezieren.
Graag willen wij met dit buurtkrantje een bijzonder iemand in de bloemetjes te zetten die jullie
ongetwijfeld allemaal zullen kennen. Wim De Geest , die onlangs dus een stap terug heeft gezet.
25jaar lang was hij één van de drijvende krachten binnen een groep mensen en zijn
verwezenlijkingen allemaal opnoemen is ondenkbaar. Vooral zijn realisatie van de XII-werken van de
Heikantstraat , sprak het meest tot ieders verbeelding. Wij wensen Wim dan ook van harte te danken
voor zijn onbaatzuchtige inzet van de voorbije 25 jaren en wensen hem dan ook het allerbeste toe in
zijn gezinnetje met vrouwtje lief en zoon Maarten.
Dus Wim, van alle buurtcomitéleden en ook van alle buren…nen dikken , dikken merci !!
Tevens willen wij hier ook onze nieuwe voorzitter Denny De Geest, alvast een fantastische start
wensen in zijn nieuwe functie en schenken hem hierbij ons volste vertrouwen voor een voorspoedige
verderzetting van onze mooie buurtwerking.
Als we de ingeslagen weg van de voorbije 25 jaren blijven volgen dan staan er ons ongetwijfeld nog
vele mooie momenten op ons te wachten in onze “ Buitengewone Straat. Tot binnenkort …
Namens het Buurtcomité Heikantstraat Overmere ,
Patrick Maes, secretaris
Heikantstraat 29 9290 Overmere 0471-85 92 92 www.Heikantstraat.be info@heikantstraat.be

JAARPROGRAMMA 2015
Graag stellen wij u deze kleurrijke activiteiten voor , voor de komende maanden….

De Paashazen brengen lekkers op zaterdag 04 april ‘15

Dag v/d VEILIGHEID

DAG VAN DE BUREN

Dag Van Het Spel

PANNENKOEKENBAK

VRIJDAG 29 MEI

Dolle Chirodagen 2015

ZATERDAG 18 APRIL

IN VERKEERSVRIJE STRAAT

7 en 8 augustus

DAG VAN DE SPORT

14 DAAGSE VAN DE JEUGD

BLADERKORF

PA & GIJS
WIELERWEDSTRIJD

SPEELSTRAAT

HERFST 2015

VAN 17 - 31 AUGUSTUS
22 AUGUSTUS

Dit enthousiaste elftal staat weer klaar om van dit jubileumjaar iets onvergetelijks te maken …

Denny De Geest

(Heikantstraat 84)

Anita Cours( Heikantstraat 11

Katleen Haentjes

(Heikantstraat 12a )

Diane Van Hoorick (Heikantstraat 69

Francky Verhofstadt

(Heikantstraat 48d)

Stijn Deryckere (Heikantstraat 20

Bart Blanquart

(Heikantstraat 58a)

Jan Van de Wiele (Heikantstraat 34

Brecht Sichien

(Kromme Heistraat 94)

Lucien Peire (Heikantstraat 48c

Patrick Maes

( secretariaat : Heikantstraat 29)

WWW.HEIKANTSTRAAT.BE

.

De Paashaas komt langs…..
Op zaterdagvoormiddag vier april komen de
Heikantstraatse Paashazen weer langs met
lekkere paaseitjes voor ieder gezinnetje uit onze
buurt. Met deze activiteit luidt het buurtcomité
het nieuwe werkjaar in met tal van activiteiten in
en rond onze Heikantstraat. Langs deze weg
wenst het Buurtcomité dan ook alle inwoners en
hun familie een Zalige Hoogdag van Pasen.

Op zaterdag 18 april bakken onze medewerkers weer lekkere
pannenkoeken op grootmoeders wijze. Voor slechts 3 euro koop je
al een pakje met 5 lekkere pannenkoeken en draag je zo je steentje
bij voor een veiliger buurt door je bijdrage aan de vlotte werking van
het Buurtinformatienetwerk. Onze medewerkers komen eerstdaags
bij u langs om uw bestelformulier met de nodige centjes af te halen

Dag v/d VEILIGHEID
PANNENKOEKENBAK
ZATERDAG 18 APRIL

BESTELFORMULIER :
Naam………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wenst ……….. pakje (s) pannenkoeken te bestellen aan 3 euro per pakje =

……………………..EURO

De pannenkoeken worden vers gebakken op zaterdag 18 april en onmiddellijk aan huis geleverd. De
levering mag gebeuren op onderstaande adres
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dag v/d Buren op VRIJDAG 29 MEI 2015

19:00uur

Op VRIJDAG 29 MEI 2015 nodigen wij
alle inwoners uit op een gezellig
samenzijn op onze volgende

GLUREN BIJ DE BUREN.
Wij starten omstreeks 19:00u vooraan in
de Heikantstraat en zakken met enkele
tussenstops af naar achter in de
Heikantstraat waar we omstreeks 22:00u
ook de winnaar bekend zullen maken van
onze tombola ten voordele van het
Buurtinformatienetwerk. Graag
begroeten wij daar onze buren met een
hapje en een drankje. Tot dan !!!

Proefopstelling asverschuivingen in de Heikantstraat
Graag brengen u ervan op de hoogte dat in de komende dagen/weken de
twee proefopstellingen van asverschuiving zullen opgesteld worden in onze
straat zodat een betere naleving van de maximumsnelheid van 50km/u kan
nagestreefd worden. In de rijrichting van Zele-Heikant staat er één opgesteld
t.h.v. huisnummers 33-35 en aan huisnummer 34. Komende van Zele –
Heikant zal er één geplaatst worden aan huisnummers 58/58B en eveneens
aan huisnummers 79A/81. Beide proefopstellingen zullen voorzien worden van
de wettelijke voorrangsborden en gepaste signalisatie. Wanneer je vragen,
opmerkingen of eventueel suggesties hebt omtrent deze asverschuivingen,
mag je deze gerust overmaken aan verkeer@heikantstraat.be . Uw vragen en
dergelijke worden dan door verkeersspecialisten behandeld en u wordt daarna op de
hoogte gebracht van hun bevindingen Laat ons samen werken aan een veilige , buiten
gewone buurt waar het goed is om wonen EN te rijden !

DENK AAN ONZE KINDEREN EN RIJ VOORZICHTIG !!

