
 

 VACATURES VAN DE MAAND 

          Tuinmannen/vrouwen 

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

                  2x   Gezelschapsmaatje 
Ook zoeken wij iemand die het leuk vinden  1 x in 
de één of twee weken met een oudere heer van 
90+ te kletsen en een kopje koffie te drinken.  

Voor een mevrouw van 70+ zoeken wij ook gezel-
schap voor eens in de week. Om koffie of thee te 
drinken of een boodschap te doen samen. 

                 
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 en Leutje Ruilderij: 

kleding  en speelgoed 

Maandagmiddag 13:30-15:00 uur 

Woensdagmiddag 13:30-15:00 uur 

Vrijdagmiddag 14:00-16:00 uur 

 

Het Leespunt, gratis boekenuitleen  

Dinsdagmiddag 14:00—15:00 uur   

Woensdagmiddag 14:00-15:00 uur 

Vrijdagmiddag 14:00-15:45 uur 

Koffieochtend   

Dinsdag 10:00-11:30 uur 

Brei-en handwerkclub  

Dinsdagmiddag 13:30-15:00 uur 

Taalhuis  

Dinsdag 11:00-13:00 uur 

Naaipunt voor naai– en verstelklusjes 

Maandag 13:30-15:00 uur  

Donderdag 10:30-12:00 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 óf op afspraak) 

 Wandelgroep 

In overleg op ochtend of middag 

Schaken 

Woensdagavond 18:30 uur– 20:30 uur 

 

Lustrum feestje MAC! 
Het MAC viert haar lustrum feestje op 29 september van 13:00-15:00 uur! 

 

Omdat afgelopen juni het 5 jarig bestaan feestje vanwege corona nog niet gevierd kon worden doen we 
dat op woensdagmiddag 29 september nog eens dunnetjes over.  We hebben een leuke middag in petto 
voor de genodigden en inwoners uit de omgeving. Voor de kinderen zijn er suikerspinnen en popcorn te 
krijgen en voor de volwassenen allerlei lekker hapjes van Afghaanse Bolani en Manto tot een Hollandse 
bitterbal.  

Om het feestje compleet te maken hebben we de Djembégroep Mustafa weer uitgenodigd, net als 5 jaar 
geleden bij de opening. Dus dat belooft een spetterend optreden! 
 
In de afgelopen 5 jaar is het MAC, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, gegroeid naar een begrip 
in de regio. Mensen kunnen voor steeds meer diensten terecht en nog steeds ontwikkelt het MAC door. 

Het MAC in de afgelopen week ook nog make-over gehad en daardoor ziet het er weer fris en nieuw uit! 

Komt allen! 

 



 
Bezoekadres:       Telefoon:  Email: mac@midden-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 

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 

Spreekuur Mantelzorg in het MAC 

Doriël Jagersma, mantelzorgconsulent van Kwar-
tier Zorg en Welzijn, is binnenkort weer aanwezig 
in het MAC om mantelzorgers te woord te staan 
en met raad en daad te ondersteunen.  

“Overal in de gemeente zijn mensen mantelzor-
ger, en met name het laatste coronajaar hebben 
zij het erg zwaar gehad. “ vertelt Doriël. “De zorg 
kan behoorlijk belastend worden en ik wil graag 
proberen mensen daarbij ondersteuning te bie-
den of een voor hen passende manier. Alleen je 
verhaal eens kwijt kunnen is soms al heel 
prettig!”  

Doriël is aanwezig om de twee weken op dinsdag 
van 9:00 tot 11:00 uur, te beginnen op 5 oktober. 
U kunt natuurlijk ook mailen of bellen. 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 
bol.com bon. Mail je oplossing naar mac@midden-
groningen.nl 
Kom je er niet uit en wil je het antwoord weten? 
Kom dan woensdagavond tussen 18:30 en 20:30 uur 
naar het MAC  of mail ons. 

 

Winnaar vorige schaakpuzzel: 

De oplossing van de vorige puzzel uit de editie van 
juni was: Da8 
Uit de inzendingen is als winnares uit de bus geko-
men, Dagmar Luijks. Zij is een jong schaaktalent uit 
Muntendam.   
Dagmar won een bol.com bon ter waarde van €10,-.  

KOM onderwijs, huiswerkhulp in Muntendam 

Zit je op de basisonderwijs of de middelbare school in Midden-Groningen, dan kun je via KOMonderwijs huiswerkonder-

wijs krijgen. Kwartier Zorg en Welzijn werkt hierin samen met KOMonderwijs. De hulp is niet helemaal gratis maar dit is 

bespreekbaar voor ouders met een kleine portemonnee. KOMonderwijs maakt deze begeleiding mogelijk door de onder-

steuning van fondsen en kan dit dus aanbieden  

ook wanneer er sprake is van minder financiële 

draagkracht.  Schroom niet en vraag naar de 

mogelijkheden. Je krijgt hulp van ervaren men-

sen! 

“Het inloopspreekuur in het MAC in Munten-

dam is op dinsdagen van half 4 tot 5. We zien je 

graag op dinsdagmiddag in het MAC dan kun-

nen we kijken wat we voor je kunnen beteke-

nen.” aldus Gerrit Jan Dokter. “Loop gerust vrij-

blijvend binnen!” 

Meer info:  https://komunity.nl/organisatie/komonderwijs/ 

Welzijn op Recept 

Vanaf deze maand is het mogelijk om via de huis-
arts een verwijzing te krijgen naar de welzijns-
coach Sanne Werkman. Zij kijkt in een vrijblijvend 
gesprek samen met jou naar mogelijkheden om 
jouw leven weer wat kleur te geven.  “Daarbij 
kun je denken aan een cursus of opleiding oppak-
ken, een oude hobby weer nieuw leven in blazen, 
gewoon wekelijks een wandeling maken of een 
fietstochtje onderne-
men.” aldus Sanne. 
“Kortom alles wat bij 
jou het beste past.” 

Als je belangstelling 
hebt kun je dat aange-
ven bij je huisarts, zij 
regelen dan een verwij-
zing.  

Wil je eerst wat meer informatie? Bel dan met 
Kwartier Zorg en Welzijn  tel.: 0598-364900 
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