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Nieuwsbrief #22                                               januari 2021 

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.

Een kijkje in het Ontmoetingsplein? 

 
Wat hadden we u graag in februari een echte rondleiding gegeven in het
Ontmoetingsplein. Iedereen was er klaar voor. Want de aannemer, de bouwvakkers en
alle toekomstige gebruikers zijn er maar wat trots op hoe het gebouw er uit komt te
zien. Helaas kunnen en mogen we dit nu met de huidige coronomaatregelen niet
organiseren. Gezondheid en veiligheid staan voorop. Natuurlijk hebben we met elkaar
een alternatief bedacht. Alle gebruikers hebben ieder een eigen vlog gemaakt.  De
Palster, De Camelot, VenK, Kanteel kinderopvang en ook de gemeente Uden laten u,
allemaal vanuit hun eigen perspectief, een kijkje nemen in het gebouw. Alle  vlogs
worden vanaf volgende week gedeeld op social media en onze website. En zodra het
weer kan  zetten we de deuren voor u open, en maken we de  slogan van
het Ontmoetingsplein Mellepark waar: We doen het samen! 

http://www.uden.nl/mellepark
https://www.facebook.com/groups/mellepark/?ref=bookmarks
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Lisette Ploegmakers, beheerder van de KomIn en straks van het Ontmoetingsplein
Mellepark in actie tijdens het vloggen in de centrale ontmoetingsruimte.
 

De tegelzetter en de stucadoor zijn gearriveerd!

Het wordt steeds mooier in ons Ontmoetingsplein. Het installatiebedrijf is begonnen
met het monteren van de toiletten. En ook de stucadoor en de tegelzetter zijn aan de
slag gegaan. De vloeren worden overal voorzien van vloerwarming. En bij onze buren
het cafetaria schiet het ook al op en is de fundering op peil gebracht. 
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 foto's: Frans Genevasen

Positiviteit in de wijk

De afgelopen twee weken hingen ze verdeeld over de wijken Melle, Hoeven en Raam.
Allerlei positieve en inspirerende spreuken.  Een initiatief van Esther Hoessen
(wijkondersteuner Melle) en Floor Jilisen (wijkwerken ONS welzijn). Op social media is er
door veel mensen erg enthousiast op gereageerd en zijn er al plannen om het ook in
andere wijken van Uden te organiseren. Dank je wel dames, het heeft bij veel mensen
gezorgd voor een glimlach op het gezicht!
Heb je ook een leuk idee of initiatief? Laat het weten aan Esther
(wijkondersteunermelle@uden.nl) zij helpt je graag bij het organiseren.   

   
   

Wij zijn op zoek naar mooie verhalen over de KomIn

Wijkgebouw de KomIn wordt, zoals het er nu naar uit ziet, eind mei gesloopt om plaatst

mailto:wijkondersteunermelle@uden.nl
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te maken voor het verder inrichten van de buitenruimte. Tientallen jaren heeft de KomIn
een belangrijke en sociale plek vervuld  in de wijk en ruimte geboden aan allerlei
activiteiten en bijeenkomsten. Kindercarnaval, koffie- en borrelmomenten met elkaar,
niet te vergeten de bowlingbaan, knutsel- en handwerkbijeenkomsten, biljarten,
kaarten, dansen. In de KomIn zijn er veel herinneringen gemaakt en hebben velen van u
een mooie tijd doorgebracht. Wij zijn op zoek naar die mooie verhalen en die mooie
herinneringen. Wilt u uw verhaal met ons delen? Of heeft u een leuke foto uit die tijd
die we mogen publiceren? Stuur het aan ons toe via info@mellepark.nl. Maar u mag uw
foto's of uw verhaal ook in de brievenbus stoppen van de KomIn.    

Bouwactiviteiten op zaterdag 30 januari 

Komende zaterdag worden in het Ontmoetingsplein de binnenwanden geplaatst. Deze
werkzaamheden vinden plaats tussen 6.00-14.00 uur en zullen niet tot nauwelijks
geluidshinder veroorzaken.

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 ook 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=61a11e1ad6
https://uden.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=4870ed7db44388b01e546435a&id=362b81f0ee&e=[UNIQID]&c=61a11e1ad6
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=4870ed7db44388b01e546435a&afl=1

