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Wat is het MAC, het Maatschappelijk Activiteiten Centrum Menterwolde?
Bij het MAC vindt u allerlei activiteiten op maatschappelijk
gebied. U kunt er terecht voor het doen van vrijwilligerswerk
Kwartier of hulp van vrijwilligers bij een tuinklusje of vervoer etc., het
Zorg & Welzijn
lenen van een boek, hulp bij formulieren, voor cursussen
en trainingen maar ook gewoon voor het maken van een kopietje. Het MAC is een samenwerking van de
Gemeente Menterwolde, de Vrijwilligerscentrale en Kwartier Zorg & Welzijn. Naast allerlei activiteiten biedt
het MAC ondersteuning bij het opzetten van niéuwe activiteiMAC Menterwolde
ten. Heb je zelf een leuk idee voor een activiteit, misschien kun- Openingstijden MAC:
Julianaplein 1
nen we je daarbij helpen, neem gerust contact op! Inwoners uit
9649BX Muntendam
de gehele gemeente kunnen voor hulp, advies of ondersteuning ma t/m do 9.30-16.30 uur
vrijblijvend binnenlopen bij het MAC.
0598-729393
vrij 14.00-16.30 uur
Iedereen is welkom!
mac@menterwolde.nl

Vrijwilligersbedanktavond Menterwolde

ACTIVITEITEN AGENDA

Op 1 November a.s. wordt in Muntendam de jaarlijkse Vrijwilligersbedanktavond voor vrijwilligers uit Menterwolde gevierd.
Deze keer verzorgt Jan Henk de Groot de muziek en krijgen de vrijwilligers een stamppotbuffet aangeboden. Verder zal voor de 3e maal de
Gemeentelijke Vrijwilligersprijs worden uitgereikt door Wethouder Lian
Veenstra. Iedereen die vrijwilliger is in Menterwolde kan een gratis toegangskaart bestellen en ná 10 oktober afhalen bij het MAC.
Mail: vrijwilligerscentrale@live.nl Wees er snel bij want op=op!

Voor het team van 55+ Ouderen
Actief in Muntendam zijn we op
zoek naar een enthousiaste medewerker die mee wil helpen leuke activiteiten te organiseren voor 55
plussers. Je wordt lid van een gezellig actief team die leuke dingen
organiseren. Iets voor jou?

Taalvoetbal voor nieuwkomers
vrijdag van 16.00 - 18.00 uur in Ruitershorn
Het Leespunt, gratis boekenuitleen
Muntendam
dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag van 14.00 16.30 uur én woensdagochtend van 10.00 - 12.00
uur

2. Vervoersvrijwilliger voor
dagactiviteit

Dagactiviteit ouderen Muntendam
dinsdag 10.00 - 11.30 uur

Bij de dagactiviteit ouderen in Muntendam komen iedere dinsdagochtend ouderen om met elkaar leuke
dingen te doen zoals een spelletje
rummicub of sjoelen. We zoeken
een vrijwilliger, met auto, die mensen op wil halen en thuis wil brengen die ochtend.

Breiclub Muntendam
dinsdag van 13.30 - 15.00 uur
Taalhuis Muntendam
dinsdag van 13.30-15.00 uur
Taalcafe voor nieuwkomers
donderdag van 15.00-16.30 uur

3. Tuinmannen Noordbroek

Naaipunt voor naai– en verstelklusjes
maandag van 13.30 tot 15.00 uur

Voor diverse tuinklusjes in Noordbroek zoekt de Vrijwillige Hulpdienst van de DIP Noordbroek
tuinmannen of vrouwen. Wil jij ouderen helpen hun tuintje winterklaar
te maken? Je verdient er een kleine
vrijwilligersvergoeding mee van
4,50 per uur.

Volkstuinproject
alle middagen 14.00 uur in Muntendam
Moedergroep
Dinsdag 13.30-15.00 uur (vanaf 10 okt.)
Humanitas hulp voor nieuwkomers
Ondersteuning en hulp aan vluchtelingen en
andere nieuwkomers
donderdagmiddag 14.00-16.30 uur

4. Chauffeurs voor de Zijlen
Om cliënten Van de Zijlen naar hun
dagbesteding te brengen zijn wij
nog steeds op zoek naar chauffeurs
die op een busje willen rijden.
Er is spoed bij, heb jíj tijd voor deze
klus?

Spreekuur Paparazzo, hulp bij financiën
maandag 13.30 tot 15.00 uur
Computercursus Klik en Tik
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

Informatie tel. 0598-729393 of
mail mac@menterwolde.nl

Dorps Informatiepunten
Noordbroek
Locatie MFC Noordsuythoeve,
Schoolstraat 2 te Noordbroek
Open di, wo, do, 10.00-12.00
uur, met op de dinsdag
Digipunt inloop voor vragen
over computergebruik
Tel. 0598-729888
Dorps Informatiepunt Muntendam
Locatie De Menterne/MAC
Julianaplein 1 te Muntendam
Opening ma. wo en do. 10.00-12.00 uur
incl. Digipunt inloop voor vragen over computers
Tel. 0598-729393 en kopieer mogelijkheid
Dorps Informatiepunt Meeden
Tijdelijk alleen telefonisch bereikbaar: 06-14016056
Dorps Informatiepunt Zuidbroek
Alleen telefonisch bereikbaar: 0598-658899

Contact met het Sociaal Team
bel. 0598 - 658877

Vacature Top 4
van de maand!
1. Teamlid 55+ Muntendam

De Ruilderij, kleding ruilen of voordelig
kopen
vrijdagmiddag geopend 14.00 - 16.00 uur

Vrijwilligersavond 2017
1 november 17.00 - 20.00 uur

Vrijwilligerscentrale
Menterwolde

Spreekuur hulp bij financiële zaken
Vanaf 9 oktober biedt Humanitas op alle maandagmiddagen
van 13.30 tot 15.00 uur in het MAC hulp bij financiële zaken.
Heeft u hulp nodig bij financiële zaken en zou u wel eens advies willen van een onafhankelijke persoon kom dan naar het
spreekuur van Humanitas. Hulp is gratis en wordt verleend
door geschoolde vrijwilligers van de ‘Paparazzo’ van Humanitas. Loop gerust vrijblijvend binnen.

Belangstelling voor één van
deze vacatures? Meld je dan
aan via tel. 0598-729393

Voor jonge moeders”
In het najaar komt
één keer per twee
weken de jonge
moedergroep op
de dinsdagmiddag samen in het
MAC om te kletsen over allerlei
moeder en kind
zaken. Heel gezellig! Er wordt gekletst over allerlei zaken waar
je als moeder tegenaan loopt. Is je kindje nog klein, dan mag
hij of zij gewoon meekomen. De eerste keer in oktober is op
10 oktober aanvang 13.30 uur. Opgave via het MAC.

Werkcafe “Mijn kansen op de
arbeidsmarkt”
Deze keer hebben de vrijwilligers van het Werkcafe Menterwolde het BWRI team uitgenodigd om te praten over de “Mijn
kansen op de arbeidsmarkt”. Alle werkzoekenden uit de
nieuwe gemeente zijn welkom! Aanmelden is niet nodig, u
kunt zo binnen lopen!

Het MAC op internet: www.macmenterwolde.nl

