NIEUWSBRIEF APRIL 2016

AGENDA TAALCAFÉS EN MEER
HANDIG OM DEZE DATA IN JE AGENDA TE SCHRIJVEN!
Vrijdag 8 april
Taalcafé om 10.00 uur in lokaal 0.12 in het Noorderpoort.
Zaterdag 16 en zondag 17 april Museumweekend
Mo(o)i maakt hapjes voor de bezoekers van het Veenkoloniaal Museum.
Vrijdag 22 april
Taalcafé om 10.00 uur in lokaal 0.12 het Noorderpoort

De website van Mo(o)i in Veendam:
www.mooiinveendam.nl, is vernieuwd!
Vanaf nu staat alle informatie over wat we hebben
gedaan en wat we gaan doen op de website.
Marinka maakt tot de zomervakantie een
maandelijkse nieuwsbrief; alle informatie staat nu
namelijk ook op de website!!!

WAT WE DOEN IN APRIL
Vrijdag 8 april om 10.00 uur is er taalcafé in lokaal 0.12 van het Noorderpoort.

Het weekend van 16 en 17 april is het landelijke Museumweekend.
Mo(o)i is gevraagd om beide dagen hapjes te verzorgen op verschillende plekken in het
museum. Wie wil zoete of hartige hapjes maken?!
Vrijdag 22 april om 10.00 uur is er taalcafé in lokaal 0.12 van het Noorderpoort.
Het is al langere tijd zo dat er tijdens het taalcafé op de dinsdagavond (bijna) alleen
Hollanders aanwezig zijn. Dit is natuurlijk niet de bedoeling!
Daarom gaan we kijken of twee taalcafé's per maand op de vrijdagochtend beter bezocht
(kunnen) worden door onze allochtone vrienden!

WAT WE DEDEN IN MAART (EN 1 APRIL!)
Vrijdag 11 maart was er taalcafé in het Noorderpoort.
Er waren meer dan 30 mensen aanwezig! Het was gezellig en druk!!
Tijdens dit taalcafé hebben 34 mensen zich aangemeld voor de excursie naar de kaasboerderij
op 1 april.
Woensdag 23 maart was in cultuurcentrum Van Beresteyn de benefietfilmavond van
soroptimistclub De Veenkoloniën/Stadskanaal met de film 'He named me Malala'.
Nadat de indrukwekkende film was afgelopen was het tijd voor muziek, hapjes van Mo(o)i en
een loterij voor het goede doel.

De hapjes waren gemaakt door Najat, Kauwthar, Mihaela en Marinka. Iedereen (nog een
keer) bedankt!
Tijdens de loterij won ons kerngroeplid Henk Dol een 10-delige boekenreeks van Simon
Carmiggelt.
Dat vond Henk heel mo(o)i!
Vanwege het goede doel heeft Mo(o)i zelf de kosten van de hapjes betaald; met de opbrengst
van de avond zal een kinderbibliotheek in Ghana ingericht worden.
Vrijdag 1 april ging Mo(o)i in Veendam met 33 mensen naar de kaasboerderij in
Meedhuizen.

Na ontvangst met koffie en koek kregen we van de eigenaar, Jan den Hartogh, een
interessante diapresentatie met veel en duidelijke uitleg over het maken van kaas.

Daarna mochten we een kijkje nemen in de kaasmakerij waar ze ons lieten zien hoe de kaas
gemaakt wordt.
We mochten ook nog kijken in de koeienstal en de hokjes (omgebouwde oude
glascontainers!) waar de kalfjes in stonden. De kalfjes worden na 5 dagen bij de moeder
weggehaald vanwege het gevaar dat de moederkoe op ze gaat liggen....
Het was prachtig weer en een hele interessante excursie!
Bedankt familie den Hartogh!!

***

Het taalcafé wordt meestal twee keer per maand gehouden:
op de tweede vrijdagmorgen van de maand van 10.00 uur tot 11.45 uur in lokaal 0.12 in het
Noorderpoort in Veendam,
op de vierde vrijdagmorgen van de maand van 10.00 uur tot 11.45 uur in lokaal 0.12 van het
Noorderpoort in Veendam.
Ken je andere mensen die misschien geïnteresseerd zijn in onze internationale club? Stuur dan
deze nieuwsbrief door.
Als je deze nieuwsbrief krijgt en je wilt hem niet hebben, laat het dan even weten en stuur een
mailtje naar mooiinveendam@gmail.com.
Zit je op Facebook? Wij ook! Word vriend van Mooi in Veendam.
Kijk ook eens op de website: www.mooiinveendam.nl
We willen graag meer mensen bereiken. Neem gerust iemand mee naar het taalcafé!

MOI!

