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Nieuwsbrief #21                                      december2020 

Ontmoetingsplein Mellepark wordt dé nieuwe plek in gebied Oost, waar u kunt
sporten, ontmoeten, meedoen aan activiteiten en waar u uw kinderen naartoe
brengt om zich te ontwikkelen.  Ontmoetingsplein Mellepark We doen het

samen! 

U heeft aangegeven graag betrokken te zijn bij de ontwikkeling van
het  Ontmoetingsplein Mellepark. We houden u met deze nieuwsbrief op de
hoogte. Maar ook via www.uden.nl/mellepark en via de facebookgroep.

Hele fijne kerstdagen en een gezonde jaarwisseling

http://www.uden.nl/mellepark
https://www.facebook.com/groups/mellepark/?ref=bookmarks
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Het zijn dit jaar wat andere kersdagen dan we misschien met z'n allen gehoopt
hadden. Maar desondanks wensen wij u toch hele fijne en gezellige dagen toe. We
hopen u in het nieuwe jaar weer in alle gezondheid te mogen ontmoeten in
Ontmoetingsplein Mellepark!

Het mag gaan regenen!

De regenpijpen zijn gemonteerd, de ramen en kozijnen zijn bevestigd. De laatste
hand wordt gelegd aan de dakbedekking. Kom maar op met die regen, want het
gebouw is voor de kerstvakantie glas- en waterdicht. Doordat de eerst kozijnen en
binnenwanden zijn geplaatst worden ook de klaslokalen als een beetje zichtbaar.
We willen ontzettend graag in februari een open dag organiseren om u als
wijkbewoner en gebruiker van het ontmoetingsplein een kijkje te laten nemen in
het nieuwe gebouw. Maar zoals u begrijpt  worden we hierin beperkt door de
coronamaatregelen. We houden u op de hoogte wat wel en wat wel kan tegen die
tijd. En anders verzinnen we een alternatief! Heeft u een goed idee? We horen het
graag via info@mellepark.nl
 

                    

       

       
 
foto's: Frans Genevasen

mailto:info@mellepark.nl
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Kleurrijk Ontmoetingsplein

In de vorige nieuwsbrief hebben we u al de tekeningen en sfeerbeelden laten zien
van de inrichting van het ontmoetingsplein. U ziet het: het begint nu al echt vorm
te krijgen. Wat een mooi kleuren, stoffen en materialen!

     
 

Kei trots!

Wat is er enthousiast gereageerd op onze  oproep voor de kerststallen-
wandelroute. Maar liefst 35 kerststallen zijn er tussen 21 december en 3 januari te
bewonderen in de wijk Melle. Je kunt de route lopen wanneer je wilt . De totale
route is 5,5 km, dus een wandeling van ruim 1 uur.
De wandelroutes zijn verkrijgbaar bij Jumbo de Laak en bij Cafetaria Melle aan de
Germenzeel. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon op zoek gaan naar al die mooie
kerststallen. Zit je op basisschool de Palster, OBS Camelot of basisschool de
Zevenster dan kun je   kans maken op een leuke prijs voor je hele klas. Alle
informatie hierover staat op de wandelroute. Veel plezier tijdens het wandelen!

   

       Ontmoetingsplein Mellepark: We doen het samen!
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Op 8 december hebben we met alle gebruikers van het nieuwe Ontmoetingsplein
via een Zoom bijeenkomst uitgebreid met elkaar gesproken over de kernwaarden
van het ontmoetingsplein.
       

                                 Verbondenheid - Toegankelijkheid 

                     Persoonlijke ontwikkeling -  Diversiteit  en Vitaliteit 

Deze kernwaarden geven aan waar wij als ontmoetingsplein voor staan, waar we in
geloven en wat ons verbindt. 
 
              Ontmoetingsplein Mellepark: We doen het samen!

 

Heeft u de BouwApp al? 

Tijdens de bouw van het Ontmoetingsplein kunt u alle bouwwerkzaamheden
volgen via De BouwApp. De BouwApp informeert omwonenden en
geïnteresseerden over de voortgang van de bouw. De app geeft informatie over
het project, je kunt de tijdlijn volgen aan de hand van foto`s en er is een
mogelijkheid tot het stellen van vragen. Behalve de nuttige functionaliteiten is het
natuurlijk gewoon leuk om het project bij jou in de buurt te volgen. De BouwApp
is gratis te downloaden in de Appstore of GooglePlay, je hoeft voor deze app geen
profiel aan te maken. De BouwApp is in het beheer van Van der Heijden.

   Ontmoetingsplein Mellepark heeft een een eigen
(openbare) facebookgroep. Hierop plaatsen wij  regelmatig actuele informatie en
nieuwe foto's. We vinden het leuk als u berichten die u wilt delen met de wijk
hierop post https://www.facebook.com/groups/mellepark/
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klik hier om uw e-mailadres te wijzigen klik hier om u af te melden voor de nieuwsbrief

https://uden.us17.list-manage.com/profile?u=4870ed7db44388b01e546435a&id=362b81f0ee&e=[UNIQID]&c=0e96817f54
https://uden.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=4870ed7db44388b01e546435a&id=362b81f0ee&e=[UNIQID]&c=0e96817f54
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