
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief 3  december 2020

Wijk Melle

Verspreiders voor de 

nieuwsbrief …..  

 

Met regelmaat wordt deze nieuwsbrief 

verspreid door de wijk. Het zou mooi 

zijn als we in elke buurt minimaal 1 

bewoner hebben die hierbij kan 

helpen. Indien er meer mensen in 

dezelfde buurt zich aanmelden is dat 

alleen maar fijn, want dan kun je 

afstemmen met elkaar of je ieder de 

helft doet of om de keer. Op dit 

moment zoeken we op 

Rentmeesterhoef, Schoutenhoek, en 

Landschrijverslaan nog verspreiders. Je 

kunt je aanmelden bij de 

wijkondersteuner.  

Wandelroute met kerststallen  

  Van 21 december tot 3 januari, is er 

een wandelroute door onze wijk. Er zijn 

ruim 20 adressen die hun best hebben 

gedaan door een kerststal in de tuin of 

voor het raam te zetten. Prachtig, de 

inzet van de bewoners. Er is goed 

gereageerd op de oproep. Je kunt de 

route in 1 keer lopen of doe er een paar 

keer over. Geniet van het kijken naar de 

kerststallen. De kinderen van de 

Camelot, de Palster en de Zevenster 

krijgen de route mee vanuit school. De 

andere bewoners uit de wijk en uit 

Uden kunnen een route ophalen bij 

snackbar Melle op Germenzeel of bij  

de klantenservice van de Jumbo. We 

wensen iedereen veel plezier tijdens de 

wandeling! 

Lotgenoten gezocht…

Contact info: wijkondersteunermelle@uden.nl  of 
Telefoonnummer: 06 42 49 46 07 

  
Heb je het afgelopen jaar, een dierbare verloren en wil je hierover praten met 

iemand uit de wijk die ook in het afgelopen jaar een dierbare heeft verloren? 

Indien er behoefte aan is wil ik een paar korte bijeenkomsten organiseren 

zodat jullie in contact kunnen komen met elkaar en je op die manier mogelijk 

iets kunt betekenen voor elkaar. Zo maar, door in gesprek te gaan met elkaar 

en door creatief bezig te zijn.  

 

Stuur een mail indien je wil deelnemen  
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Kerstkaart voor je buren….. 

 

TIP 

Schrijf een mooie wens voor je buur op 

een kaartje en doe deze in de 

brievenbus van de buren.  

 

Hoe mooi is het als de hele wijk aan 

elkaar denkt en elkaar blij maakt met 

een kerstkaartje?! 

 

Of nodig iemand bij jou uit de straat, 

die alleen is met de feestdagen, bij jou 

thuis uit voor een kopje koffie. 

 

 

                

Oproep klankbordgroep leden  

Op dit moment zijn nog niet alle delen van de wijk vertegenwoordigd in de 
Klankbordgroep. We missen nog mensen van Bermershof, Bijland/Wachtendonk, 
Schoutenhoek, Landschrijversveld en Rentmeesterhoef. Interesse? Laat het de 
wijkondersteuner weten. De klankbordgroep vergadert op 11 januari, 15 februari 
en 22 maart van 10.00-11.30 uur in de KomIn. 
 

Wij wensen u hele fijne feestdagen  en een gezond en mooi 

2021! Geniet van de kerststallen  tijdens de wandeltocht door 

de wijk. We hopen u zeker te zien in het nieuwe 

ontmoetingsplein Mellepark medio 2021. 

 

 Floor Jilisen (ons Welzijn), Lisette Ploegmakers (beheerder 

Kom in) en Esther Hoesen (wijkondersteuner Melle)  

Contact info: wijkondersteunermelle@uden.nl  of 
Telefoonnummer: 06 42 49 46 07 

In de wijk Melle zijn al mooie initiatieven ontstaan om elkaar te helpen. Mike 
Claasen, die zijn praktijk voor Acupunctuur/ Massage/ Coaching  

heeft op de Rentmeestershoef heeft het initiatief genomen voor een Gunpot. De 
mensen die bij hem komen voor een behandeling, en mensen van buitenaf, kunnen 
extra geld doneren.  In november j.l. kon je bij de supermarkt Jumbo De Laak de 
opbrengst van 

statiegeldflessen doneren voor de Gunpot. De Gunpot is ingesteld om mensen die in 
een moeilijke situatie zitten (zoals bv mantelzorgers) en een massage niet kunnen 
betalen, te ondersteunen door ze gratis een massage aan te bieden. Mocht je geld 
willen doneren of je weet iemand uit de wijk, die een massage kan gebruiken maar 
dit niet kan betalen dan mag je je melden bij Mike. Contact kun je opnemen via 
www.mikeclaasenacupunctuur.nl . Vóór mensen, dóór mensen. Zeker in deze 
moeilijk tijd.

Gunpot Mike Claasen  
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