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Beste Möppers,
De vakanties lopen op hun einde, dus weer tijd voor ‘het gewone leven’.
Ook weer tijd voor een nieuwsbrief van De Lange Möpper.
Graag informeren we u over het volgende:


De speeltuin aan de Bosrand.

Er is een start gemaakt met de werkzaamheden om de speeltuin een
opknapbeurt te geven. De oude zandbak is verwijderd en het groen
(struiken en gras) is aangepakt.
Op dit moment wordt bekeken van welke leveranciers de
speeltoestellen het beste kunnen worden aangeschaft.
Er is hiervoor geld via de Rabobank beschikbaar gesteld en ook de
gemeente Coevorden heeft (na het indienen van een bezwaarschrift
tegen een eerste afwijzing) toch gemeend een extra bedrag voor de
opknapbeurt beschikbaar te stellen. Deze financiële middelen geven
ons de mogelijkheid om er echt iets moois van te maken. We hopen de
werkzaamheden zo snel mogelijk te kunnen afronden.


Dorpenronde 30 september.

Op maandag 30 september komt een afvaardiging van het college van
Burgemeester en Wethouders van Coevorden een bezoek brengen aan
Meppen. Dit is de jaarlijkse ontmoeting waarbij allerlei
dorpsaangelegenheden worden besproken. Hebt u als lid van de Lange
Möpper ook een onderwerp van algemeen belang dat u aan de orde wilt
stellen, geeft u dat dan door aan een van de bestuursleden. Het
onderwerp kan dan in het gesprek aan de orde komen. De bijeenkomst
draagt overigens een openbaar karakter zodat u bij deze bijeenkomst
aanwezig kunt zijn. De bijeenkomst begint om 20.00 uur bij
Uitspanning de Mepperdennen van familie Post.


Schoonmaakactie Drenthe Schoon op 12 oktober.

Op zaterdag 12 oktober staat het weer te gebeuren. Dan houden we grote
schoonmaak in Drenthe. Zo veel mogelijk vrijwilligers binden dat weekend
de strijd aan met het zwerfafval in onze provincie. Uit liefde voor de natuur
en verantwoordelijkheid voor het milieu en onze leefomgeving.
We starten de actie in Meppen om 14.00 uur bij de speeltuin aan de
Bosrand. Met enkele tractoren en wagens en voorzien van vuilniszakken
en prikstokken zullen we de bermen langs de wegen en paden in en rond
Meppen weer opruimen. Zin om mee helpen? Sluit je aan! Alle hulp is
welkom.
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Wegwerkzaamheden rond Meppen.

De N854 wordt voor een deel verbreed en voorzien van een nieuwe
asfaltverharding. Er komt ook een andere belijning met een dubbele
middenas en kantlijnen. De maximum snelheid blijft 80 km per uur.
De werkzaamheden tussen Oosterhesselen en Aalden én tussen Zweeloo
en de aansluiting met de N381 vinden plaats van 19 augustus tot en met
25 oktober aanstaande.
Het werk aan de N854 wordt in drie fasen uitgevoerd.
Fase 1 (19 t/m 30 augustus):
Het gedeelte tussen Zweeloo en de N381 (Hoofdstraat en
Brinklanden).
Fase 2 (2 september t/m 4 oktober):
Van de rotonde Oosterhesselen tot de afslag Dennekampen in
Meppen (Wethouder K. Schepersweg en de Kockstraat).
Fase 3 (7 t/m 25 oktober):
Van de afslag Mepperstraat in Meppen tot Aalden
(Aelderstraat).
Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer hinder ondervinden als gevolg
van afsluitingen. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. De omleidingroutes worden met borden aangegeven.


De Naoberschapsprijs.

Het bestuur van De Lange Möpper is zich aan het beraden over het idee
om een Naoberschapsprijs uit te reiken aan iemand of een groep van
personen die zich inzet voor de leefbaarheid van het dorp. Hier komt nogal
wat bij kijken, hoe organiseer je dit? Wat zijn de criteria en hoe krijg je het
voor elkaar dat dit niet iets eenmaligs wordt, maar dat er jaarlijks een
uitreiking kan plaatsvinden. Op moment onderzoeken we hoe andere
dorpen dit doen en of we dit ook zo in Meppen willen. Kortom: wordt
vervolgd.


De AED (Automatische Externe Defibrillatoren )

In Meppen hangt bij Uitspanning De Mepperdennen een AED. Er bestaat
een netwerk van actieve Automatische Externe Defibrillatoren (ook wel
AED's genoemd) die door burgerhulpverleners, in het geval van een
circulatiestilstand kunnen worden gebruikt. Een snelle alarmering,
reanimatie en defibrillatie binnen 6 minuten geeft slachtoffers van
hartfalen betere overlevingskansen en dus weer een toekomst.
In Meppen hebben we een aantal vrijwilligers die hieraan meewerkt, maar
er zijn nog een paar plaatsen vrij. Heb je interesse hiervoor, meld je dan
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aan bij Bert Bruinsma (tel. 372157) of kom naar de AED-cursus op 4
september 19.30 uur in de Mepperdennen; dan kun je kijken of dit wat
voor je is.


Kunstwerk natuurkunst Drenthe.

In de Mepperdennen vlakbij de steen waarnaar onze belangenvereniging is
genoemd staat al enkele jaren op grond van de gemeente * een kunstwerk
van de stichting natuurkunst Drenthe genaamd “Bullders” van David
Kochavi. Drie ‘bullders’ opgebouwd uit forse palen en zwerfkeien.
Lichaam, hoofd en poten maken de bullders tot kolossale (prehistorische)
dieren. De palen waarop de stenen rusten werden met de jaren steeds
minder stabiel en er dreigde instortingsgevaar. Op dit moment liggen de
keien naast de palen en beraden de gemeente en de stichting zich over de
vraag hoe het nu verder moet. Als bestuur hebben wij aangegeven ons niet
bijzonder te hechten aan dit kunstwerk.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur de Lange Möpper.
*Correctie: de Boermarke
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