NIEUWSBRIEF JUNI EN JULI 2016

AGENDA TAALCAFÉS EN MEER
HANDIG OM DEZE DATA IN JE AGENDA TE SCHRIJVEN!

Vrijdag 10 juni
Taalcafé om 10.00 uur in lokaal 0.12 in het Noorderpoort.
Vrijdag 24 juni
Taalcafé om 10.00 uur in lokaal 0.12 in 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 JUNI en JULI
Donderdag 2 juni
Hameed Kakatoma heeft samen met Najat, Ibtisam, Akram en Menavar
opgetreden in de bibliotheek tijdens een uitvoering van de Muziek-, Dans- en
Theaterschool.

Ze hebben twee liederen gezongen waarvoor ze een groot applaus kregen van
de aanwezige mensen. Het was een geweldig optreden!
U kunt twee filmpjes van het optreden bekijken op de Facebookpagina van
Mo(o)i.
Vrijdag 3 juni
Mo(o)i verzorgde het buffet voor de Vrijwillige Hulpdienst.
's Middags was een grote groep bezig in de keuken van het Noorderpoort om
alle gerechten te maken. Iedereen die heeft gekookt en meegeholpen hartelijk
bedankt! We hebben inmiddels begrepen dat het buffet een groot succes was;
mooi!!

Vrijdag 10 juni om 10.00 uur is er taalcafé in lokaal 0.12 van het Noorderpoort.

Vrijdag 24 juni om 10.00 uur is er taalcafé in lokaal 0.12 van het Noorderpoort.
Zaterdag 2 juli
Mo(o)i verzorgt de hapjes voor jongerencentrum Break! van Compaen
Vrijdag 8 juli
Taalcafé om 10.00 uur in lokaal 0.12 van het Noorderpoort. Dit is het laatste
taalcafé voor de zomervakantie.

Dinsdag 12 juli
Mo(o)i verzorgt het eten tijdens een feest in het Noorderpoort

WAT WE DEDEN IN MEI
Vrijdag 13 mei om 10.00 uur was er taalcafé in lokaal 0.12 van het
Noorderpoort. Tijdens dit taalcafé hebben 24 mensen zich aangemeld voor de
excursie naar het opluchtmuseum.
Woensdag 25 mei was het tijd voor de excursie. Mo(o)i in Veendam ging naar
het openluchtmuseum ‘Ellert en Brammert’ in Schoonoord.
We hadden op iets warmer zonniger weer gerekend maar het was in ieder
geval droog!
In het openluchtmuseum was veel te zien: armoedige plaggenhutten,
arbeidershuizen, een kerkje dat ook dienst deed als school, een smederij, een
kapperszaak en ook huizen van rijke mensen. We kregen een goed beeld hoe
mensen vroeger (moesten) leven.

Halverwege het museum was het tijd voor koffie en koek in de herberg.
Daarna gingen veel dames terug in de tijd in de speeltuin naast de herberg. Er
werd geschommeld, Faiza en Kauwthar probeerden de wipwap en Hameed
deed zijn best om de draaimolen zo snel mogelijk te laten draaien! En Saskia
deed nog iets heel gevaarlijks op het klimrek….

Nadat we alles in het museum bekeken hadden was het tijd voor de picknick.
Iedereen had iets lekkers meegenomen en het smaakte allemaal heel goed.
Toen was het tijd voor zang, dans en spelletjes.

Het was een hele leuke dag en iedereen heeft genoten!
Foto's staan op onze website en Facebookpagina.
Vrijdag 27 mei om 10.00 uur was er taalcafé in lokaal 0.12 van het
Noorderpoort. Veel mensen hebben tijdens dit café aangeboden om iets te
maken voor het buffet van 3 juni voor de Vrijwillige Hulpdienst! Super!!
***

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: info@mooiinveendam.nl.
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!

