NIEUWSBRIEF MAART 2016

AGENDA TAALCAFÉS EN MEER
HANDIG OM DEZE DATA IN JE AGENDA TE SCHRIJVEN!
Vrijdag 11 maart
Taalcafé om 10.00 uur in lokaal 0.12 in het Noorderpoort.
Dinsdag 22 maart
Taalcafé om 19.00 uur in de kantine van het Noorderpoort
Woensdag 23 maart
Benefietfilmavond Soroptimistclub De Veenkoloniën/Stadskanaal: He named me Malala
Mo(o)i in Veendam verzorgt na afloop van de film de hapjes.
Vrijdag 1 april
Excursie naar kaasboerderij Den Hartogh in Meedhuizen
Vertrek om 10.00 uur vanaf het Noorderpoort

De website ven Mo(o)i in Veendam wordt vernieuwd!

Leendert, Lucie en Marinka zijn druk bezig met de lay-out en tekst van de website.
We hopen zo snel mogelijk weer online te zijn!

WAT WE DOEN IN MAART

Op vrijdag 11 maart om 10.00 uur is er taalcafé in lokaal 0.12 van het Noorderpoort.
Mo(o)i in Veendam heeft het aanbod gekregen van een mevrouw in Wildervank die haar
voorraad handwerk- en knutselspullen wil schenken aan allochtone vrouwen in Veendam.
Als alles lukt kunnen de spullen tijdens het taalcafé verdeeld worden!
Dinsdag 22 maart om 19.00 uur is er taalcafé in de kantine van het Noorderpoort.
Woensdag 23 maart om 20.00 uur is in cultuurcentrum Van Beresteyn de benefietfilmavond
van soroptimistclub De Veenkoloniën/Stadskanaal met de film 'He named me Malala'.
De organisatie wordt o.a. gedaan door Bea Meis, oud-docent van inburgeringsleerlingen van
het Noorderpoort.
Mo(o)i in Veendam verzorgt na afloop van de film de hapjes.

Kaarten voor de film kunnen gekocht worden bij de theaterkassa van Van Beresteyn.
Er is ook de mogelijkheid om voorafgaand aan de film een filmhap te eten in het Grand café
van Van Beresteyn. Dit kan gereserveerd worden via 0598 63 17 35.
Met de opbrengst van de avond zal een kinderbibliotheek in Ghana ingericht worden.
Vrijdag 1 april gaat Mo(o)i in Veendam naar de kaasboerderij in Meedhuizen. Daar krijgen
we een rondleiding. Er is ook een winkel waar o.a. de zelfgemaakte kazen gekocht kunnen
worden.
Tijdens het taalcafé van 12 februari hebben zich al 34 mensen opgegeven voor deze excursie.
Op dit moment hebben we 7 auto's voor het vervoer. We kunnen nog wel een extra auto
gebruiken!! Er kunnen maximaal 40 mensen mee maar dan hebben we zeker meer auto's
nodig.......

WAT WE DEDEN IN FEBRUARI
Vrijdag 12 februari hadden we een drukbezocht taalcafé, meer dan 30 mensen waren
aanwezig! Lokaal 0.12 was bijna te klein voor zoveel mensen.

Dinsdag 23 februari was de kookworkshop 'Mexico'. De deelnemers maakten onder leiding
van Illeana 2 typisch Mexicaanse gerechten: bonensoep en taco's.
Het was een gezellige drukte in de keuken en met hulp van Illeana en elkaar kon iedereen
aanschuiven voor de gezamenlijke maaltijd in de kantine. De tafels waren intussen gedekt
door Henk, Gert en Marinka.
De deelnemers vonden het een zeer geslaagde workshop en zeker voor herhaling vatbaar!

De recepten van de bonensoep en de taco's worden binnenkort op onze vernieuwde website
gezet!

***

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!

