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Betreft: nieuwsbrief en contributie
Meppen, 9 september 2021
Aan de leden van belangenvereniging de Lange Möpper,
Als gevolg van corona heeft de jaarlijkse ledenvergadering niet door kunnen gaan. Tijdens de
zomervakantie leek het ons niet handig een ledenvergadering te houdenen begin 2022 staat sowieso
een ledenvergadering gepland (mits corona niet weer roet in het eten gooit). Daarom heeft het
bestuur besloten de ledenvergadering dit jaar over te slaan. Wel willen we u op de hoogte brengen
van een aantal wetenswaardigheden.
Stimuleringsfondsdorpsbudget
De gemeente Coevorden wil creativiteit en burgerkracht inzetten voor het bevorderen van de
leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken van de stad en de dorpen.
Organisaties van plaatselijk belang en wijkverenigingen kunnen onder andere een wijk- en
dorpsbudget aanvragen, waarmee deze organisaties eenmalige en structurele activiteiten kunnen
organiseren voor de inwoners van de betreffende wijk of dorp.
De gemeente Coevorden heeft voor 2021 het volledig aangevraagde dorpsbudget van € 6100 uit het
stimuleringsfonds toegekend. Dit bedrag is bestemd voor de volgende doelen:
• Zonnepanelen Frensenhoes (€ 5300)
• Oogstfeest (€ 500)
• Onderhoud beweegtuin (€ 300)
Nieuwe initiatieven 2022
We verwachten dat we in 2022 opnieuw een beroep kunnen doen op het stimuleringsfonds. We
willen daarom bij deze al inventariseren of er nieuwe initiatieven zijn waarvoor we in 2022 subsidie
aan kunnen vragen. Deze initiatieven zullen we voorleggen aan de ledenvergadering begin 2022.
Mochten er ideeën zijn , dan kunnen deze worden doorgeven aan één van de bestuursleden en/of
mailen naar delangeMὄpper@meppen.nl.
Kern met Pit
We willen u ook graag wijzen op de mogelijkheden van Kern met Pit. Kern met Pit daagt mensen uit
om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Voorbeelden van dromen die genoemd
worden zijn een speeltuin aanleggen, een molen restaureren, een educatieve app ontwikkelen of een
toneelstuk maken. Als dit binnen een jaar lukt, krijg je €1000,- en het Kern met Pit predicaat. Alle
informatie vind je op www.kernmetpit.nl. De inschrijving voor 2022 loopt van 1 september t/m 31
oktober 2021.
Werkzaamheden Mepperstraat
Voor zover bij het bestuur bekend zullen de werkzaamheden aan de Mepperstraat eind 2021 worden
opgepakt.
Bushokje
Het bestuur heeft contact gezocht met de gemeente voor toestemming en financiële middelen om
het bushokje aan de Kockstraat (hoek Mepperstraat) in oude glorie te herstellen. Gezien de

historische waarde van het bushokje kost het de gemeente veel moeite om hier een besluit over te
nemen. Ze gaan hierover wederom in overleg.
Plaquette omgekomen piloot
Vorig jaar heeft De Lange Möpper het initiatief genomen een plaquette te laten maken ter
nagedachtenis aan de piloot die in de oorlog is neergestort nabij Anne de Vries Hoek. Dit najaar zal
de plaquette met eerbetoon geplaatst en onthuld worden, door corona is dit niet eerder mogelijk
geweest.
Nieuwe inwoners Meppen
Corona maakte het niet mogelijk voor de gastdames om nieuwe bewoners op de hun eigen hartelijke
wijze te ontvangen. Daarom is, toen dit mocht in 2020, een bijeenkomst georganiseerd voor de
nieuwe bewoners, waar zij met elkaar konden kennismaken en waar alle verenigingen zich
gepresenteerd hebben. Dit was zo’n succes, dat we besloten hebben dit op 24 september 2021
opnieuw te organiseren . De nieuwe bewoners zijn uitgenodigd.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een thema dat op veel agenda’s staat in de dorpen van de gemeente Coevorden.
Het Platvorm Coevorden Duurzaam is opgericht om de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk
stappen te zetten. Wijnanda Hulsegge bezoekt de overleggen namens de Lange Möpper. We zijn op
zoek naar mensen die dit ook een belangrijk onderwerp vinden en hier energie in willen steken. Zij
kunnen dit aangeven bij Wijnanda of één van de andere bestuursleden.
Aftredende bestuursleden
Formeel zou Susan Askes (secretaris) dit jaar moeten aftreden. I.v.m. corona is ze bereid gevonden
dit een jaar uit te stellen, hier zijn we als bestuur erg blij mee. Susan is volgend jaar niet herkiesbaar.
In 2022 zal naast Susan ook Jan Tienstra af treden, Jan is wel herkiesbaar.
Kascommissie
De kascommissie heeft de kas van 2020 gecontroleerd en de penningmeester decharge gegeven. In
2020 is €736,- meer uitgegeven dan begroot. Dit is met name te verantwoorden door de veel hoger
uitgevallen herstelkosten van de waterpomp op de Tiphof.
Contributie
Hierbij vragen wij u de jaarlijkse contributie van de belangenvereniging De Lange Möpper te
voldoen. We vragen u het contributiebedrag voor 2021 ad € 10,- over te maken op ons
bankrekeningnummerNL66 RABO 0359 2183 85 onder vermelding van uw adres. Graag zien wij uw
betaling tegemoet.
Zijn er onderwerpen waarover u graag meer wilt weten of die u graag bij ons onder de aandacht wilt
brengen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.
U kunt ons bereiken via ons email adres delangeMὄpper@meppen.nl of persoonlijk contact met één
van ons opnemen. Voor de volledigheid hieronder nog even onze namen:
- Bert Bruinsma (voorzitter)
Brinken 1a
- Susan Askes (secretaris)
Noordveldweg 17
- Els Groen (penningmeester) Mepperstraat 40
- Jan Tienstra (lid)
Brinken 1b
- Wijnanda Hulsegge (lid)
Bosrand 4
Met hartelijke groet,
Namens de belangenvereniging De Lange Möpper,
Susan Askes-Oldengarm, secr.

