NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2016

AGENDA TAALCAFÉS EN MEER
HANDIG OM DEZE DATA IN JE AGENDA TE SCHRIJVEN!
Vrijdag 12 februari
Taalcafé om 10.00 uur in lokaal 0.12 in het Noorderpoort.
Dinsdag 23 februari
Kookworkshop 'Mexico' van 18.00-21.00 uur in de leskeuken van het Noorderpoort

WAT WE DOEN IN FEBRUARI
Op vrijdag 12 februari om 10.00 uur is er taalcafé in lokaal 0.12 van het Noorderpoort.
Dinsdag 23 februari organiseren we een kookworkshop met als thema Mexico.
Onder leiding van Illeana worden 2 typisch Mexicaanse gerechten gemaakt.
Dit zijn bonensoep en taco's. Er kan gekozen worden uit 3 verschillende vullingen in de
taco's: chorizo, kip of vegetarisch.
Als de gerechten klaar zijn is het tijd voor een gezellige maaltijd!
Deze eerste workshop is ook bedoeld om te kijken wat een goede opzet is en hoeveel
personen er in de leskeuken kunnen koken (zonder elkaar voor de voeten te lopen).

De kosten zijn € 10,- p.p.
Er is plaats voor maximaal 20 personen.
Opgeven kan via onze facebookpagina en mooiinveendam@gmail.com.
Graag ook meteen opgeven welke tacovulling de voorkeur heeft!
Het taalcafé van dinsdag 23 februari vervalt vanwege deze workshop.

WAT WE DEDEN IN JANUARI
Vrijdag 8 januari was het eerste taalcafé van 2016.
Na vier dagen ijzel was vrijdag de eerste ijzelloze dag van die week. Dit zorgde er wellicht
voor dat er niet heel veel mensen waren; ze durfden het nog niet aan!
Vrijdag 15 januari zijn we met een groep naar de aardappelzetmeelfabriek in Ter Apel
geweest.
Na de ontvangst in het informatiecentrum kregen we eerst een film te zien over de
veiligheidsvoorschriften in de fabriek en een algemene film over Avebé.

Daarna ging een groep, voorzien van oranje hesjes en helm, de fabriek in voor een
rondleiding.

Het was een interessant bezoek! Met dank aan Bert Bos, oud-werknemer van Avebé, die dit
voor ons geregeld heeft.

Dinsdag 26 januari was er weer een taalcafé.
We hebben het toen vooral over de opzet van de kookworkshop 'Mexico' gehad.
Daarnaast is er een aantal nieuwe activiteiten voor de club voorgesteld, maar daarover meer in
de volgende nieuwsbrieven!

***

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 dinsdagavond van de maand van 19.00 uur tot 20.45 uur in de kantine 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!

