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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
of hulp van vrijwilligers bij een tuinklusje of vervoer etc., het
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 Men-
terwolde, de Vrijwilligerscentrale en Kwartier Zorg & Welzijn. Naast allerlei activiteiten biedt het MAC ondersteuning bij het

opzetten van niéuwe activiteiten. Heb je zelf een leuk idee voor
een activiteit, misschien kunnen we je daarbij helpen, neem ge-
rust contact op!  Inwoners uit de gehele gemeente kunnen voor
hulp, advies of ondersteuning vrijblijvend binnenlopen bij het

MAC. 
Iedereen is welkom!

Vacature Top 4 
van de maand!

1. Assistent nieuwkomerhulp
Voor de donderdagmiddag zijn wij op
zoek naar één of twee assistenten
nieuwkomerhulp  bij de hulp die Huma-
nitas die middag aan nieuwkomers ver-
leend. Je gaat helpen bij het behan-
delen van post of oplossen van kleine
probleempjes . Affiniteit met de vluchte-
lingen? Dan zijn we op zoek naar jou!

2. Chauffeurs de Zijlen
De Zijlen Muntendam is dringend op
zoek naar chauffeurs voor het rijden op
het busje  die de cliënten naar hun dag-
besteding kan brengen. Kun je met
mensen met een verstandelijke beper-
king overweg, heb je geduld en kun je
rijden op een busje? Meld je dan snel
aan! 

3. Nieuwkomercoaches
Voor de nieuwkomers (vluchtelingen)
die in de gemeente komen wonen
zoekt Humanitas een mensen die hen
zouden willen helpen bij het intrekken in
de gemeente en het wennen aan de
Nederlandse gewoonten. Je wordt on-
derdeel van een team vrijwilligers en
krijgt ondersteuning van een beroeps-
kracht. Help je graag anderen en ben je
geïnteresseerd in andere culturen? Dan
geeft dit vrijwilligerswerk veel voldoe-
ning!

4. Tuinman/vrouw
Voor de Vrijwillige Hulpdienst in alle
dorpen zijn we op zoek naar tuinman-
nen en vrouw. Veel hulpbehoevende
ouderen willen hun tuintje graag nog
even winterklaar maken en hebben uw
hulp hard nodig. Groene vingers? Dan
hebben we uw hulp hard nodig. 

Belangstelling voor één van 
deze vacatures? Meld je dan aan

via tel. 0598-729393

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.

Vrijwilligerscentrale
Menterwolde

Volkstuinproject nieuwkomers 

In juni is het MAC samen met de
Ibor van de Gemeente Menter-
wolde in Muntendam begonnen
aan een tuinproject voor nieuw-ko-
mers. “We zijn de hele zomer met
een stuk of vier man druk geweest
in de volkstuin en de groenten doen
het supergoed,” vertelt dhr. Nouri
uit Muntendam. “Het is voor ons al-
lemaal erg leuk om te doen, veel
beter als thuis zitten, we zijn nu lek-
ker actief, daar word je blij van. We
hebben leuke contacten met de an-
dere volkstuineigenaren en hebben
veel plezier met elkaar.“
De Volkstuin blijkt zo’n groot suc-
ces dat het MAC samen met de
deelnemers heeft besloten de
groenten aan te bieden aan inwo-
ners van het dorp. Voor slechts
0,20 per krop sla, andijvie of andere
groente, kun je een bestelling doen
bij het MAC.  Zolang de voorraad
strekt!

ACTIVITEITEN AGENDA

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

Taalvoetbal voor nieuwkomers
vrijdag van 16.00 - 18.00 uur in Ruitershorn

Het Leespunt, gratis boekenuitleen Mun-
tendam
dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag van 14.00 -
16.30 uur én woensdagochtend van 10.00 - 12.00
uur 

Handwerkclub 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   

Naalderij voor naai- en verstelklusjes
maandag van 13.30 tot 15.00 uur

Volkstuinproject 
alle middagen 14.00 uur

Humanitas hulp voor nieuwkomers
Ondersteuning en hulp aan vluchtelingen en an-
dere nieuwkomers
donderdagmiddag 14.00-16.30 uur

Werkcafé
maandag 11 september 10.00 - 11.30 uur

Smalle beurs markt Muntendam
woensdag 20 september
13.00-17.00 uur In de Menterne

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

Aanmelden Vrijwilligersprijs Menterwolde

Op 1 november wordt er in Menterwolde de jaarlijkse Vrijwilligersbe-
danktavond georganiseerd. Ook dit jaar worden uit de nominaties prijs-
winnaars gekozen en wordt  de Vrijwilligersprijs uitgereikt, € 250,- voor
een organisatie en € 50,- voor een individu. Meld uw organisaties aan
voor deze leuke prijs en nomineer iemand uit uw omgeving die de eer
van de individuele prijs verdient! 
U kunt u inzending, mét motivatie, tot uiterlijk 29 september mailen naar
vrijwilligerscentrale@live.nl of per post sturen naar het Gemeentehuis
onder vermelding van Vrijwilligerspijs 2017.

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 

Nieuw seizoen
Computercursus Klik en Tik
“Klik en Tik” is een cursus van Biblionet Gro-
ningen en wordt gegeven door opgeleide vrij-
willigers van het MAC. Deze gratis
computercursus voor beginners start don-
derdagochtend 5 oktober. Aanmelden 0598-
729392. 

Voor moeders en kinderen
In het najaar start het MAC i.s.m. Poko Loko
met een speelgoedruilbank/kinderkleding
ruilwinkel in Zuidbroek als aanvulling op de
Ruilderij. Wil je meehelpen? Meld je dan aan
bij het MAC.
Verder 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!

Naaipunt Muntendam
Wilt u kleding laten inkorten of repareren?
Een nieuwe rits nodig of een knoop aan laten
naaien? Vanaf deze week kunt u weer elke
maandagmiddag terecht bij de vrijwilligers
van het naaipunt. Zij helpen u graag met uw
verstelwerk tegen een kleine vergoeding.
Heeft u uw kleding van de Ruilderij? Dan hel-
pen zij u gratis!

Werkcafe “De veranderende arbeidsmarkt”

Deze keer hebben de vrijwilligers van het Werkcafe  Menterwolde  Dirk
Gerritsen uitgenodigd om te praten over de “Veranderende arbeids-
markt”.  Alle werkzoekenden uit de nieuwe gemeente zijn welkom! Aan-
melden is niet nodig, u kunt zo binnen lopen!

Kwartier
Z o r g  &  W e l z i j n

MAC Menterwolde 
Julianaplein 1
9649BX  Muntendam
0598-729393
mac@menterwolde.nl 

Openingstijden MAC:

ma 10.00-12.00 uur
di t/m do 9.30-16.30 uur
vrij 14.00-16.30 uur


