
Ontmoetingsplein Mellepark

Samen maken we een fijne wijk om in te wonen

Wekelijks Inloopspreekuur 

Elke dinsdagochtend kunt u tussen 10.30 en 12.00 uur in het Ontmoetingsplein Mellepark bin-
nenkomen voor een inloopspreekuur. 
Aanwezig zijn: Sociale raadslieden (André), wijkwerkers, wijkverpleegkundige, Area en GGZ. 

Bijeenkomst jeugdoverlast voor bewoners van Germenzeel en Lauwere

Op donderdag 2 september 2021 om 19.00 uur is er een informatieavond omtrent jeugdoverlast 
Deze avond zullen er sprekers aanwezig zijn vanuit de politie en het jongerenwerk om inzicht te 
geven en eventuele vragen te beantwoorden omtrent de jeugdoverlast rondom Germenzeel. 
Wij hopen jullie daar te zien, aldus Politie Uden.

Kienmiddagen Mellepark

Deze worden gehouden In  
Ontmoetingsplein Mellepark,
vanaf 16 september
elke derde donderdag van de maand.
Het wordt georganiseerd door 
de Vereniging voor Ouderen.
Aanvang 14.00 uur.
Zaal open vanaf 13.30 uur.

Verspreiders van deze nieuwsbrief gezocht

Net als in Melle zoeken we in heel Raam en Hoeven ook buurtbewoners die deze nieuwsbrief
maandelijks willen rondbrengen in hun eigen woonomgeving. 
Wil jij één of twee delen van de wijk op je nemen? 
Meld je dan aan bij Esther Hoesen via wijkondersteunermelle@uden.nl of bel 06 - 42 49 46 07.

Nieuwsbrief-Oost / augustus 2021

Houd je agenda of kalender bij de hand!



   Activiteiten voor de kinderen in de zomervakantie in het  
Ontmoetingsplein  
 
In de zomervakantie was er elke week op dinsdagmiddag een activiteit voor 
de kinderen. Er is geknutseld, gewandeld en gespeeld. 

  Vrijwilligers gezocht 
 
•  De wijk kan nog vrijwilligers gebruiken voor het tuinteam. Samen  

zorgen we voor de tuin van een buurtbewoner.
 •  Het Ontmoetingsplein zoekt nog vrijwilligers die mee willen helpen met 

het opzetten van een moestuin. 
 •  Heb jij een auto met aanhanger? Dan zoeken we jou! Wil jij wel eens, 

tegen onkostenvergoeding, voor een buurtbewoner wat spullen naar de 
stort brengen?

 Meld je aan via wijkondersteunermelle@uden.nl.

Mantelzorgcompliment aanvragen

Tot 13 september kun je het formulier aanvragen en inleveren bij de gemeente Uden.
Aanvraagformulier, informatie en voorwaarden zie https://www.uden.nl/inwoners/ 
nieuws/2021/07/28/meld-uw-mantelzorger-aan-voor-het-mantelzorgcompliment.
Loop dan binnen bij het Mellepark of neem eerst even contact op.  
Esther, Joke of José kunnen u dan helpen.

Kom jij een kijkje nemen in het nieuwe Ontmoetingsplein?  
Je bent van harte welkom! 

• Vanaf 7 september elke dinsdag om 12.30 uur een voorleeslunch voor € 5,-- p.p..
•  Vanaf 16 september elke donderdag om 17.30 uur een 2-gangen-diner voor € 7.50 p.p.

Fietsen 

Op de eerste maandag van de 
maand om 18.30 uur gaan we 
een stuk fietsen. 

Start vanaf het Ontmoetings-
plein

Wandelen

Om de donderdag wordt er gewandeld tussen 
11.00 en 12.00 uur. 
De tweede en vierde donderdag van de maand. 

Om de dinsdag om 19.00 uur. 
De eerste en derde dinsdag van de maand. 

Start vanaf het Ontmoetingsplein.



Kunstproject ‘Mijn straat’ 

Samen met Kunst en Co en een aantal scholen in de wijk gaan we begin oktober het project 
‘Mijn Straat’ starten. Heb jij iets te vertellen over je straat? Wil je meehelpen met het  
bedenken van kunst in jouw straat? Weet jij een plek in de wijk, die je wil opfleuren met 
kunst? Meld je bij wijkondersteunermelle@uden.nl.
Maak je anderen uit de straat ook enthousiast om mee te doen? 

Burendag vrijdag 24 september 

Van 16.00 tot 19.00 uur gaan we bij het Ontmoetingsplein Mellepark 
elkaar ontmoeten met een hapje, drankje en allerlei activiteiten voor 
jong en oud. Gezelligheid staat voorop en we sluiten af met een 
lekkere ‘burenburger’. 
Het is fijn als je mee wil helpen!

Nationale Ouderendag

Op vrijdag 1 oktober om 12.00 uur bent u van harte welkom voor een gezonde en gezellige 
voorleeslunch in het Ontmoetingsplein. 

Week tegen de Eenzaamheid

Activiteiten waar je met een gerust hart ook alleen naar toe kunt komen. 
• Op dinsdag 5 oktober om 12.30 uur een voorleeslunch / deelname € 5,--.
• Op woensdag 6 oktober om 14.00 uur een bingo met een high tea / deelname € 7,50.
• Op donderdag 7 oktober om 16.30 uur wandelen met aansluitend om 17.30 uur een diner 

voor mensen zonder partner / deelname € 7,50.

Vitaliteitsweek Dinsdag 21 september   11.00 uur Beweegroute 
16.00 uur Lezing diabetes type 2 
19.00 uur Wandelen

 Woensdag 22 september  11.00 uur Stoel yoga 
12.00 uur Gezonde lunch 
13.00 uur  Handbike tour 
14.00 uur  Power walking

 Donderdag 23 september 11.00 uur  Wandelen

Vooraf aanmelden mag via www.guusbeweegtje.nl :
Kies activiteitenaanbod en vink vitaliteitsweek#GOFIT aan.

Kerststallen route 2021

Net als in 2020 willen we tijdens de kerst 2021 wederom een route uit gaan zetten. 
Dit keer in heel Oost-Uden. 

*   Gezocht: huizen met kerststallen
Om een aantrekkelijke kerststallenroute te creëren, zoeken we buurtbewoners die een 
kerststalletje in de voortuin of voor het raam willen zetten. Dat mag van alles zijn: originele 
beeldjes, zelfgemaakt of van speelgoed (bv Lego). Hoe meer ‘stalletjes’ - dus wandelbestem-
mingen - hoe leuker! 



*   Gezocht: vrijwilligers voor de organisatie
Het zou geweldig zijn wanneer de organisatie van de kerststalroute, bewoners uit de wijk zijn. 
Wanneer dit jou een uitdaging lijkt, meld je aan!

*   Aanmelding wanneer je een kerststal voor de raam of in de tuin zet:
Je meldt jezelf vóór 13 september aan met het huisadres via wijkondersteunermelle@uden.nl.
Daarna proberen we een wandelroute te maken met alle adressen die aangemeld zijn.

Website Facebook

Ontmoetingsplein Mellepark heeft een Op Facebook komen de meest recente 
website waar steeds meer informatie op  berichtjes en activiteiten voorbij. 
te vinden is. Ga naar: www.mellepark.nl. Meld je hiervoor aan: 
 Facebook: Ontmoetingsplein Mellepark

Ujese handbikers van start

Samen toeren op de woensdagmiddagen. Om 13.00 uur vanaf het Ontmoetingsplein Mellepark.
Meld je aan bij Hans Jansen, deujesehandbikers@outlook.com  
of bel José van Genugten 06 - 14 34 24 01.

 Samen scootmobiel rijden 
 
Samen mooie ritjes maken. Op de dinsdagmiddagen starten om 13.00 uur vanaf het Ontmoe-
tingsplein Mellepark. Je kunt je aanmelden door te bellen naar: 
José van Genugten van ONS welzijn of mail naar deujesehandbikers@outlook.com.

Huurtoeslag 

Wist je dat in 2020, de regels voor huurtoeslag zijn versoepeld? Hierdoor hebben meer  
mensen recht op huurtoeslag. Check of jij in 2020 toch wel recht had op huurtoeslag en vraag 
de huurtoeslag alsnog aan. Tot woensdag 1 september kun je nog huurtoeslag aanvragen over 
2020. Controleer gelijk of je dit jaar wellicht ook recht hebt op huurtoeslag!
https://www.belastingdienst.nl/.../kan-ik-huurtoeslag.
Heb je vragen of hulp nodig bij het aanvragen van huurtoeslag? Neem contact op met ONS 
welzijn! Of kom op dinsdagochtend naar het inloopspreekuur.

Contactpersonen

Wijkwerker van 
ONS welzijn 
José van Genugten
06 - 14 34 24 01

Wijkwerker van
ONS welzijn  
Joke Bloem
06 - 10 98 76 95

Beheerder  
Ontmoetingsplein 
Lisette Ploegmakers
06 - 18 70 12 48

Wijkondersteuner 
Melle 
Esther Hoesen
06 - 42 49 46 07


