
Voor activiteiten en diensten in het gebied Menterwolde

MAC Zorg & Welzijn in beeld

De Ruilderij, kleding ruilen of voordelig kopen 
Maandagmiddag 13:30 - 15:00 uur
Vrijdagmiddag 14:00 - 16:00 uur

Leutje Ruilderij, kinderkleding en speelgoed
Dinsdagmiddag 13:30 - 15:00 uur 
Woensdagmiddag 14:00 - 16:00 uur

Het Leespunt, gratis boekenuitleen 
Dinsdagmiddag 14:00 - 15:00 uur
Woensdagmiddag 14:00 - 15:00 uur  
Vrijdagmiddag 14:00 - 15:30 uur

Koffi eochtend (sjoelen, kaarten etc.)
Dinsdag 10:00 - 11:30 uur

Brei-en handwerkclub 
Gesloten tijdens Lockdown

Taalhuis 
Spreekuur op afspraak 

Naaipunt voor naai- en verstelklusjes
Maandagmiddag
13:30 - 15:00 uur

Moestuinproject 
Volgens afspraak middagen 14:00 uur in Muntendam

Humanitas hulp aan nieuwkomers
Hulp aan vluchtelingen en andere nieuwkomers
Donderdagmiddag 13:30 –16:00 uur

Hulp bij fi nanciën en formulieren
Dinsdag en woensdagochtend
10:00 - 12:00 uur

Juridisch inloopspreekuur
Woensdag 10:00-12:00 uur
(iedere woensdag)

Wandelgroep
In overleg op ochtend of middag

Agenda vaste activiteiten MAC
(Aangepast corona-tijden)

VACATURE
van de maand

Gezelschaps-
maatjes 

We zoeken voor de Vrijwillige Hulpdienst mensen die 
het leuk vinden als maatje bij iemand op be-zoek te 
gaan of samen te wandelen. Lijkt het jou leuk in deze 
coronatijd iets te betekenen voor je medemens? Meld 
je dan aan bij het MAC voor dit dankbare vrijwilligers-
werk. 

Belangstelling voor deze vacatures? Meld je dan aan 
bij de Vrijwilligerscentrale Menterwolde via tel. 0598-
729393 of vrijwilligerscentrale@live.nl  

Het MAC in Muntendam is open!
Muntendam- Gelukkig 
kunnen we bij het MAC in 
Muntendam nog steeds de 

dienstverlening en activitei-
ten toch door laten gaan. Als 
sociale instelling kunnen we 

op gepaste wijze open zijn en 
ons blijven inzetten voor het 
welzijn van de mensen. Juist 
het organiseren van contact-
momenten voor mensen die 
dreigen te vereenzamen, 
zowel jong als ouder. 

Ook is het belangrijk dat we 
bepaalde diensten kunnen 
blijven leveren. Op deze pagi-
na leest u waarvoor u bij het 
MAC allemaal terecht kan. 
Natuurlijk alles op een veilige 
manier! 

Waag gerust een telefoontje 
naar het MAC en vraag wat 
we voor u zouden kunnen 
betekenen. 

Hartelijke groet, alle mede-
werkers van het MAC

Muntendam- De Ruilderij is  weer nor-
maal geopend  op de maandagmiddag 
van 13:30 tot 15:00 uur en vrijdagmiddag 
van 14:00 tot 16:00 uur. Uiteraard moeten 
klanten er rekening mee houden dat er 
maximaal 2 personen in de winkel kunnen 
en iedereen de afstand van 1,5 m. be-
waard en een mondkapje draagt. “onder-
tussen kent iedereen de regels wel. “zegt 
Barbel, vrijwilliger bij de Ruilderij kleding-
ruilwinkel. 

De Ruilderij is open 
op maandag van 
13:30-15:00 uur en op 
vrijdag van 14:00-
16:00 uur.
Een afspraak maken 
is niet nodig.

Ruilderij open

Ook de Leutje Ruilderij is weer open en 
heeft binnen het MAC en nieuwe plek 
gekregen. “We groeiden echt uit ons jasje 
en we hebben nu  achter in de zaal een 
nieuwe winkelruimte gekregen. “vertelt 
Thea Waaijer. “Daar zijn we echt heel blij 
mee.  De winkel is nu leuk ingedeeld en 
bij mooi weer kunnen de ueren open en 
kunnen de kinderen die meekomen  lekker 
even buiten spelen terwijl moeder of vader 
winkelt.”

De Leutje is open 
op dinsdag van 
13:30-15:00 uur en 
op woensdag van 
14:00-16:00 uur
Een afspraak maken 
is niet nodig!

Nieuwe winkelinrichting 
Leutje Ruilderij



Informatie Menterwolde
MAC Informatiepunt 
Menterwolde
Voor allerlei vragen op het 
gebied van allerlei soorten 
dienstverlening kunt bij ons 
terecht. Wij proberen altijd 
passende hulp te vinden!
Wilt u graag hulp van een 
vrijwilliger bij een klusje, bel 
dan met het MAC.

Locatie MAC
Julianaplein 1 te Muntendam  
Opening  maandag en woensdag 9:30 - 12:00 uur. Dinsdag 
en donderdag van 9:30-15:00 uur
Telefonisch bereikbaar op werkdagen, tel. 0598-729393  
Het MAC heeft een kopieer- en printmogelijkheid.

Dorpszorgloket Noordbroek 
U kunt terecht met uw vragen over zorg- en dienstverle-
ning en vrijwillige hulp. Wij zoeken, samen met u, welke 
ondersteuning het beste werkt voor u. 
Het loket van DZC ‘Mit Mekoar’ is dinsdagmorgen tussen 
10:00 tot 12:00 uur open.

Locatie Dorpszorgloket ‘Mit Mekoar’ Noordbroek
MFC de Noordsuythoeve , Schoolstraat 2 te Noordbroek. 
Opening di-ochtend 10:00-12:00 uur
Via email: info@mitmekoar.nl  
Tel: 06 - 21135662

Plastic afvalzakken
Verkrijgbaar bij het MAC tijdens de openingstijden

Sociaal team bereiken?
De dienstverlening vanuit het Sociaal team wordt aange-
past aan coronaregels voortgezet. Heeft u vragen of zor-
gen, bel gerust! Heeft u een contactpersoon, dan is deze 
telefonisch en per mail bereikbaar op zijn/haar werkda-
gen. Is er een verlenging van uw indicatie nodig, dan kunt 
u hiervoor ook bellen.

Mocht u nog geen contactpersoon hebben of uw contact-
persoon niet kunnen bereiken, dan kunt u tussen 8.30 en 
12.30 uur bellen met het algemeen nummer van de sociale 
teams. 

Heeft u vragen over de zorg of behandeling die u thuis of 
elders ontvangt, neem dan contact met de zorgaanbieder 
op. Lukt het niet om contact te krijgen met de zorgaanbie-
der, neem dan contact op met uw contactpersoon van het 
Sociaal team, rechtstreeks of via het algemene telefoon-
nummer van de sociale teams is: Tel. 0598-729800
Email: sociaalteamoost@midden-groningen.nl

Bezoekadres:  MAC Menterwolde, Julianaplein 1, 9649 BX Muntendam
Telefoon:   0598-729393
Openingstijden:  ma. t/m do. 09.30 -12.00 en 13.00 – 15.00, vrij. 14.00 – 16.00
E-mail:   mac@midden-groningen.nl
Facebook:   www.facebook.com/macmiddengroningen
Website:   www.macmiddengroningen.nl

Het MAC is een onderdeel van:

CONTACTGEGEVENS MAC Midden-Groningen

Muntendam- Jalal Nouri is 
weer begonnen in de moes-
tuin  van het MAC in Mun-
tendam “We hebben de 
tuin geploegd en de zaden 
kunnen er weer in.” vertelt 
hij. “Ik zou het heel leuk 
vinden als er meer mensen 
zijn die me willen komen 

helpen. Het is gezelliger 
samen en iedereen die mee-
helpt profi teert straks ook 
van de groenten die van de 
tuin komen.” De Moestuin 
is al voor het vierde jaar 
op rij een mooi project van 
het MAC.. Vrijwilliger Nouri 
zorgt ieder jaar voor een 

aparte groenten voorraad 
van kakri en bamia tot rode 
bieten en diverse soorten 
wortelen.

Wie mee wil helpen of wil 
leren hoe je moet tuinieren 
kan zich aanmelden bij het 
MAC via tel. 0598-729393

Moestuin weer van start!

Ontmoeting voor iedereen van 18 tot 45 jaar
Zit je ook vaak alleen thuis en 
zou je dolgraag even er op 
uit willen? Ongeveer 1x in de 
week komt de groep bij el-
kaar en nieuwe leden kunnen 
op afspraak aanschuiven. Er 

wordt gezellig gekletst over 
van alles van de deelnemers 
bezighoudt. Lijkt het je leuk 
maar heb je nog bedenkin-
gen of bepaalde vragen? Bel 
gerust eerst even naar het 

MAC tel. 0598-729393  of 
stuur een Whatsapp bericht 
naar tel. 06-26681519 
Bij meer aanmeldingen wordt 
een tweede groep opgestart, 
tijdstip in overleg!

Nouri alleen aan de thee op de tuin. Wie komt hem helpen?

Muntendam- Woensdag 31 
maart was het zover. De actie 
Soep op de stoep in Mun-
tendam, georganiseerd door 
het MAC van Kwartier Zorg 
en Welzijn in samenwerking 
met de Heemtuin en de 
Dorpsraad Muntendam. “Er 
waren maar liefst 56 adressen 
aangemeld. “vertelt Corien 
Koetje, opbouwwerker van 
Kwartier. “Met 8 vrijwilligers 
zijn we op pad gegaan en 
iedereen was blij en verrast 
met ons bezoek. Ze ontvin-
gen een heerlijk kopje groen-
tesoep, gratis en voor niks en 
hadden een gezellig praatje 
aan de deur.” Inwoners van 
Muntendam konden zich 
aanmelden voor deze actie 
en een bezoekje verwachten 
met heerlijke soep. 

Eenzame, saaie coronatijden
“De vrijwilligers maakten 
met iedereen een praatje en 
daaruit bleek al wel hoe zeer 

mensen dit waardeerden in 
deze coronatijd. Veel men-
sen zijn toch wel eenzaam 
en komen niet vaak de deur 
uit.” Ilona van de Poel vertelt 
wat zij ook van de andere 
vrijwilligers hoorde die door 
geheel Muntendam aan de 
slag waren. 

Hulp in de tuin
“We hebben vragen gekre-
gen die bijvoorbeeld door de 
Vrijwillige Hulpdienst van het 
MAC beantwoord kunnen 

worden, zoals hulp in de tuin 
of iemand die één keer in 
de week gezellig op bezoek 
komt of een wandeling sa-
men wil maken.” De vragen 
worden doorgespeeld naar 
de VHD van het MAC.
Wie vragen heeft op het ge-
bied van tuin-klus of anders-
oortige hulp, kan dus contact 
opnemen met het MAC via 
tel. 0598-729393 
Het MAC is van maandag t/m 
donderdag geopend tussen 
9:00 en 15:00 uur.

Groot succes voor Soep op de Stoep!


