
 

 VACATURES VAN DE MAAND 

          Tuinmannen/vrouwen 

We zoeken voor de Vrijwillige Hulpdienst mensen 
die tegen een kleine vergoeding tuintjes willen 
doen bij oudere mensen.  

                    Gezelschapsmaatjes 

Ook zoeken wij mensen die het leuk vinden  1 x in 
de week of 2 weken met iemand koffie te drinken 
of te wandelen/fietsen.  

                Mentoren vrijwilligerswerk 

Het MAC is op zoek naar 1 of meerdere mentoren 
die mensen gedurende een korte tijd willen bege-
leiden bij het doen van vrijwilligerswerk. Of het 
vinden van een activiteit. 

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

MAC Zorg & Welzijn  in beeld 
Voor activiteiten en diensten in het gebied van Menterwolde 

AGENDA VASTE ACTIVITEITEN  MAC  

De Ruilderij, kleding ruilen of voordelig kopen  

Maandagmiddag 13:300-15:00 uur 

Vrijdagmiddag 14:00-16:00 uur 

Leutje Ruilderij, kinderkleding en speelgoed 

Dinsdagmiddag  en Woensdagmiddag 13:30-15:00 uur 

 

Het Leespunt, gratis boekenuitleen  

Dinsdagmiddag 14:00—15:00 uur   

Woensdagmiddag 14:00-15:00 uur 

Vrijdagmiddag 14:00-15:30 uur 

Koffieochtend   

Dinsdag 10:00-11:30 uur 

Brei-en handwerkclub  

Dinsdagmiddag 13:30-15:00 uur 

Taalhuis  

spreekuur op afspraak  

Naaipunt voor naai– en verstelklusjes 

maandag 13:30-15:00 uur 

Humanitas hulp aan nieuwkomers 

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

Hulp bij financiën en formulieren 

Dinsdag en woensdagochtend 10:00-12:00 uur 

Juridisch inloopspreekuur 

woensdag  10:00-12:00 uur (iedere woensdag, nu tijdelijk  

gesloten, bel voor informatie) 

 Wandelgroep 

In overleg op ochtend of middag 

Schaken 

Woensdagavond 18:30 uur– 20:30 uur 

 

Het MAC  bestaat 5 jaar! 
Hoera!  Inmiddels ia het al weer 5 jaar geleden dat het MAC haar deuren opende.  
 
Op 23 juni 2016 was er een groot feest waarbij de toenmalige wethouders Thea van der Veen en Lian 
Veenstra gezamenlijk het lint doorknipten.  

In de afgelopen 5 jaar is het MAC gegroeid naar een begrip in de regio. Mensen kunnen voor steeds 
meer diensten terecht en nog steeds ontwikkelt het MAC door. 

 

De Vrijwillige Hulpdienst van het MAC 
bestaat zelfs al 10 jaar, dus hoog tijd 
voor een feestje!  

Vanwege de coronasituatie vieren we 
op dit moment geen groot feest maar 
zullen we na de zomer een gezellige 
middag organiseren voor alle vrijwil-
ligers  van het MAC en belangstellen-
den. Nadere berichtgeving volgt! 

Moestuinieren in Muntendam, nait spitt’n of juist wel? 

De Moestuinvrijwilligers in Muntendam zijn weer druk met de tuin aan de Bovenweg in Muntendam. 
De tuin wordt door vrijwilligers onderhouden en is een project dat mensen kennis laat maken met 
tuinieren en het zelf kweken van groenten. Tevens is het doel inwoners van Muntendam e.o. met el-
kaar in contact te laten komen door middel van moestuin activiteiten. Inmiddels heeft het MAC de 
beschikking over 4 tuinen en daar zal dit jaar op verschillende manieren worden getuinierd. 
 
Nait spitt’n 
Een nieuwe manier van tuinieren is de “niet graven” manier. Of zoals Theo, vrijwilliger van het MAC 
het noemt, de Nait spitt’n toene’. De Engelsman Charles Dowding tuiniert deels met spitten en deels 
zonder spitten om de uitwerking van beide methodes te kunnen vergelijken. Op basis daarvan stelt hij 
dat niet spitten de gewassen minder vatbaar maakt voor ziekten en hem grotere oogsten oplevert. 
“In onze MAC tuin gaan we dit dus uitproberen en zullen dan volgende jaar zien wat het resultaat is in 
vergelijking met de andere tuinen.” aldus Theo 
 
Interculturele tuin 
De andere tuinen worden op interculturele wijze bewerkt 
volgens de meer gangbare manieren van tuinieren. Nouri 
zorgt daarbij voor een zeer gemêleerd soorten groenten 
waarbij de zaadjes vanuit Afghanistan laat overkomen. Nou-
ri vertelt: “Groeten als bamia, kakri, Afghaanse prei en wor-
teltjes zijn te vinden in de tuin. Maar ook gewone Hollandse 
bietjes en aardappelen. Ik hoop dat het een groeizame zo-
mer wordt.” 
 
Wie mee wil helpen is van harte welkom! Je kunt meedoen 
als je wilt leren tuinieren maar ook ervaren tuinders zijn van 
harte welkom. “We willen demonstratie middagen en proe-
verijen organiseren en volgend jaar kunnen groepen kin-
deren van scholen ook middagen reserveren om te helpen 
en te leren over het kweken van groenten. “zegt Theo Wil-
brink. “Als je mee wilt doen kun je je aanmelden bij het 
MAC in Muntendam. We horen graag wat je wilt leren of 
wat je kunt meebrengen aan kennis en inzet”. Bel met het 
MAC voor meer informatie tel. 0598-729393  

Zomersluiting MAC 

Van 19 juli tot 23 augustus is het MAC gesloten.  Voor hulp of advies kunt 

u tijdens deze periode bellen met Kwartier Zorg en Welzijn tel. 0598-364900.   



Meedoenfonds, inkomensgrens bij 125% 

Mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van het 
Meedoen fonds. Je kunt per jaar een bedrag van 125,- benutten 
voor een activiteit of iets wat tot meedoen leidt, zoals een tege-
moetkoming in schoolkosten. Via de Meedoen Webwinkel kunt u 
gebruik maken van deze regelingen. Hoe werkt dit? Kijk eerst of u 
in aanmerking komt. Komt u in aanmerking? Vraag dan een ac-
count aan! Zodra uw deelname is goedgekeurd, kunt u inloggen 
en kijken van welke regeling, activiteit of aanbod u gebruik wilt 
maken.  
Mw. Barensloot vertelt: “Ik dacht dat ik niet in aanmerking kwam 
omdat ik een WAO heb van 120% van het minimuminkomen. 
Maar het kon wel! Ik heb het geld van het fonds kunnen gebrui-
ken als bijdrage voor mijn telefoonabonnement waardoor ik con-
tact kan hebben met vrienden en familie. Zo fijn!” 

• Personen/gezinnen met een inkomen tot netto 125% van de 
bijstandsnorm; 
• mensen die zijn toegelaten tot de Wet schuldsanering natuur-
lijk persoon. 
Deze bedragen zijn de netto inkomens, zonder vakantiegeld. Ver-
dient u minder dan deze bedragen? Dan kunt u zich aanmelden 
voor het Meedoen Fonds.  

Hulp nodig? Bij het MAC kunt u terecht met uw vragen en hulp bij de aanvraag. Iedere dinsdag en woensdag-
ochtend is Anneke Kruizinga aanwezig van 10:00-12:00 uur om u daarbij te helpen. 

 
Bezoekadres:       Telefoon:  Email: mac@miden-groningen.nl         Openingstijden:                                          Het MAC is een onderdeel van: 
MAC Menterwolde     0598-729393 Website: www.macmiddengroningen.nl       Maandag t/m donderdag 
Julianaplein 1                      Facebook: www.facebook.com/macmiddengroningen.nl  9:30-12:00 en 13:00-15:00 
9649 BX Muntendam                             Vrijdag: 14:00-16:00 

Contactgegevens MAC in Muntendam 

MAC Informatiepunt Menterwolde 
Voor allerlei vragen op het gebied van 
allerlei soorten dienstverlening kunt bij 
ons terecht. Wij proberen altijd passende 
hulp te vinden! 
 
Julianaplein 1 te Muntendam   
Opening  dinsdag en woensdag 10:00-
12:00 uur.  
Telefonisch bereikbaar op werkdagen,  
tel. 0598-729393   
Het MAC heeft een kopieer– en printmo-
gelijkheid 
 

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

Sociaal team bereiken? 

De dienstverlening vanuit het Sociaal 
team wordt aangepast aan coronaregels 
voortgezet. 
Heeft u vragen of zorgen, bel gerust! 
Heeft u een contactpersoon, dan is deze 
telefonisch en per mail bereikbaar op 
zijn/haar werkdagen. Is er een verlenging 
van uw indicatie nodig, dan kunt u hier-
voor ook bellen. 
 
Mocht u nog geen contactpersoon heb-
ben of uw contactpersoon 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 behande-
ling die u thuis of elders ontvangt, neem 
dan contact met de zorgaanbieder op. 
Lukt het niet om contact te krijgen met 
de zorgaanbieder, neem dan contact op 
met uw contactpersoon van het Sociaal 
team, rechtstreeks of via het algemene 
telefoonnummer van de sociale teams is: 
Tel. 0598-729800  
Email: sociaalteamoost@midden-
groningen.nl  

INFORMATIE MENTERWOLDE Schaken bij het MAC 

Op woensdagavonden is er een schaakclub actief in het MAC.  De groep, bestaande uit zowel dames als he-
ren in de leeftijden van 12  tot  85 jaar wil graag nieuwe deelnemers erbij. “Het is een gezellig clubje dat we 
hebben en er is geen druk of wedstrijdsfeer. De mensen spelen op verschillende niveau’s en leren van elkaar.  
We waren op zoek naar een schaakleraar en die hebben we gelukkig gevonden in Vincent Valens.” 

Schaakles 
Na de zomer zullen er dus schaaklessen 
worden gegeven door Vincet Valens. Vin-
cent speelt al jarenm bij een schaakclub in 
Groningen en is een erkend schaakdocent. 
“Het lijtk me heel leuk in Muntendam les te 
geven en de schaaksport ook daar te pro-
moten. Schaken stimuleert en daagt je 
denkvermogen uit , je leert anticiperen en 
daarnaast is het een sociale sport en kan 
heel ontspannend werken.”   

Deelname is gratis, voor de lessen wordt 
een kleine vergoeding gevraagd voor het 
lesboekje. 

Spreekuur Mantelzorg in het MAC 

Om de week op de dinsdagochtend is Doriël Jagersma, mantelzorgconsulent van Kwartier Zorg en Welzijn, aan-
wezig in het MAC om mantelzorgers te woord te staan en met raad en daad te ondersteunen.  

“Overal in de gemeente zijn mensen mantelzorger, 
en met name het laatste coronajaar hebben zij het 
erg zwaar gehad. “ vertelt Doriël.  

“Ik hoop dat mantelzorgers de stap nemen binnen 
te lopen bij het MAC om een praatje te maken en zo 
eens een beetje hun zorg te delen. Het valt niet 
mee zo intensief voor een familielid of vriend te zor-
gen en jezelf daarbij niet weg te cijferen.” Doriël 
heeft vanuit haar ervaring als huisartspraktijkonder-
steuner veel meegemaakt. 

“De zorg kan behoorlijk belastend worden en ik wil 
graag proberen mensen daarbij ondersteuning te 
bieden of een voor hen passende manier. Alleen je 
verhaal eens kwijt kunnen is soms al heel prettig!”  

Doriël is aanwezig op 29 junien 13 juli van 9:30 tot 
12:00 uur. Na de zomervakantie ook weer om de week in de even weken. U kunt natuurlijk ook mailen of bel-
len. Mail: d.jagersma@kwartierzorgenwelzijn.nl of tel.: 0598-364900 

Vrijwillige Hulpdienst 

Hulp nodig bij een klusje of in uw tuin? 

Lijkt een gezelschaps- of wandelmaatje u 

wel wat? Bel tel. 0598-729393 

Voor de liefhebbers een schaakpuzzel.  

• Wit geeft mat in 2 zetten 

Onder de goede antwoorden verloten we 
een schaakboek. Mail je oplossing naar 
mac@midden-groningen.nl 

Kom je er niet uit en wil je het antwoord 
weten? Kom dan woensdagavond naar het 
MAC  of mail ons. 
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