Eerste Spraakmaker onthuld

Bij de brede school, op het plein aan de zijde van de kinderopvang,
de bieb en de sporthal, kan iedereen nu heerlijk buiten zitten aan
een schitterende tafel. En ondertussen gezellig een praatje maken.
De eerste Spraakmaker van Middenmeer is onthuld!

de bediening van deze lichtkrant wordt een
team van twee tot vier vrijwilligers gevormd.
Welzijnsorganisatie Wonen Plus Welzijn
neemt de coördinatie op zich. Samen gaan zij
reglementen bepalen voor de inhoud en de
manieren waarop zowel bewoners als instanties
Er heerste een levendige drukte op het plein,
elkaar op de hoogte kunnen houden van buurtwoensdag 15 december 2010. Een aantal
omwonenden, schoolkinderen, medewerkers van gebonden activiteiten en gebeurtenissen.
de gemeente en de bibliotheek en andere belangstellenden hadden zich verzameld rond een groot
object, verpakt in blauwe folie. Onder enthousiast
geklap onthulde wethouder IJsbrand Galama
samen met de schoolkinderen de grote picknick- Lijkt het u leuk om de Spraakmaker te laten
tafel: het zitelement van de Spraakmaker.
uitgroeien tot spraakmakend succes? Dan kunt
u zich aanmelden bij Leny Hoebeke: telefoon
0224-273140 of e-mail l.hoebeke@wonenpluswelzijn.nl.

Aanmelden

MIDDEN IN DE MEER IS EEN UITGAVE
VAN WOONCOMPAGNIE EN
DE GEMEENTE WIERINGERMEER
Heeft u suggesties voor deze
krant? Neem dan contact op met
Wooncompagnie. Voor vragen over
de herstructurering kunt u contact
opnemen met de gemeente of
Wooncompagnie.
Tekst en fotograﬁe
Stamland Communicatie, Hoogwoud
Ontwerp
Proforma en De Stal, Rotterdam

Rolstoelgebruikers

Ontwerpster Minka Haverkorn lichtte het
abstracte lijnenspel op het granieten tafelblad
toe. Het is de plattegrond van het nieuwe (nog
te realiseren) herstructureringsgebied van
Middenmeer. Dankzij de uitsparing in een
van de banken kunnen ook rolstoelgebruikers
aanschuiven. De onthulling werd extra feestelijk
door de hapjes en drankjes die in de bibliotheek
werden aangeboden. Goed geregeld door de
gemeente, die zich ook verdienstelijk heeft
hardgemaakt bij de provincie Noord-Holland
voor subsidie voor dit Wonen, Welzijn en Zorgprogramma.

Opmaak
Wijn Design, Winkel

Lichtkrant

Druk
Koopmans’ Drukkerij, Zwaag
Gemeente Wieringermeer
Theo Rolsma

Het zitmeubel biedt uitzicht op het ontmoetingscentrum aan de overkant. In het voorjaar
komt daar namelijk het tweede element van
Spraakmaker te hangen: de lichtkrant. Voor

Spraakmaker 2 in de maak!
Aan de haven komt een nieuwe ontmoetingsplek. Ook een Spraakmaker, op de steiger en
zonder lichtkrant. Vorig jaar heeft hierover een
brainstormsessie plaatsgevonden met jong en
oud (zie Midden in de Meer nr. 13). Op basis
van die ideeën wordt de inrichting bepaald.
Het ontwerp is bijna klaar.

Postbus 1, 1770 AA Wieringerwerf
Tel: (0227) 60 64 50
Fax: (0227) 60 35 60
theo.rolsma@wieringermeer.nl
maandag t/m woensdag
KAW architecten en adviseurs
Diet Hensums
Procesmanager WMO
Tel: (050) 599 57 36
d.hensums@kaw.nl
Wooncompagnie
Caroline Biesheuvel
Erica ten Boekel
Jessica van Duijn
Poststraat 16, Middenmeer
Postbus 160, 1620 AD Hoorn
Tel: 0900 20 22 373 (lokaal tarief )
Fax: (0224) 21 72 94
info@wooncompagnie.nl
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In het voorjaar wordt hoge, bloesemachtige begroeiing bij de tafel geplant voor aankleding en enige beschutting

