NIEUWSBRIEF MEI 2016

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

Vrijdag 13 mei
Taalcafé om 10.00 uur in lokaal 0.12 in het Noorderpoort.
Woensdag 25 mei
Excursie naar openluchtmuseum 'Ellert en Brammert' in Schoonoord
Vrijdag 27 mei
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 MEI
Vrijdag 13 mei om 10.00 uur is er taalcafé in lokaal 0.12 van het Noorderpoort.

Aanmelden voor de excursie naar het openluchtmuseum op woensdag 25 mei
kan dan ook.
Woensdag 25 mei gaat Mo(o)i in Veendam naar het openluchtmuseum ‘Ellert
en Brammert’ in Schoonoord. Hier gaan we terug in de tijd en kunnen we zien
hoe mensen vroeger leefden, werkten en naar school gingen.

De reuzen Ellert en Brammert waren dieven en hielden in deze omgeving hun
strooptochten. Zij staan nu als blikvangers bij de ingang van het museum.
Omdat veel mensen nooit met een vrijdagactiviteit van Mo(o)i meekunnen
heeft de kerngroep besloten het dit keer op een woensdag te organiseren.
Opgeven voor deze excursie kan tijdens het taalcafé van vrijdag 13 mei, via
info@mooiinveendam.nl, de Facebookpagina van Mo(o)i in Veendam of bij één
van de kerngroepleden.
Mensen die veel voor Mo(o)i doen hebben voorrang bij de aanmelding! We
vragen een bijdrage in de reiskosten van € 2,00 per persoon.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf het Noorderpoort. Na het museumbezoek
gaan we picknicken. Neem allemaal iets lekkers mee!!
Vrijdag 27 mei om 10.00 uur is er taalcafé in lokaal 0.12 van het Noorderpoort.
WAT WE DEDEN IN APRIL
Vrijdag 8 april was het eerste taalcafé van april.
Uiteraard ging het gesprek nog even over de leuke excursie naar de
kaasboerderij op 1 april.

We hebben het daarna vooral gehad over de hapjes die gemaakt gaan worden
voor het museumweekend.
Het weekend van 16 en 17 april was het landelijke Museumweekend.
Mo(o)i heeft beide dagen hapjes gepresenteerd op verschillende plekken in
het museum; in de Schipperskamer waren hartige hapjes te proeven en in het
café zoete hapjes.

Er was Laviet Gist, Dolma en Hummus uit Irak, Hmbasha en Sambusa uit Eritrea,
Zuid-Afrikaanse kip, chocola en snitzels uit Roemenië en Baklava uit Syrië.
Najat, Ibtisam, Ghada, Senait, Mohamed, Petra, Mihaela en Akram: hartelijk
bedankt voor de heerlijke hapjes!
Petra Dol verkocht, door haar zelf samengestelde, kookboekjes met ZuidAfrikaanse gerechten. Er werden in totaal wel 25 boekjes gekocht door de
bezoekers!
Wat helemaal mo(o)i was dat Petra de helft van de opbrengst aan onze club
heeft geschonken; heel hartelijk bedankt hiervoor, Petra!

Een groep Mo(o)i-mensen kreeg van Leendert Albers en Saskia Bos een
rondleiding in het museum.
Als volleerde gidsen vertelden zij de groep verhalen over wat er allemaal te
zien was; dat vond iedereen erg interessant!

Mo(o)i bedankt ook de medewerkers van het Veenkoloniaal museum voor de
fijne samenwerking!
Op onze website staan nog veel meer foto's van het museumweekend,
gemaakt door Akram.
Vrijdag 22 april om 10.00 uur stond het taalcafé in het teken van Koningsdag.

Marinka gaf een korte KNM-les over waarom we Koningsdag op 27 april vieren,
waarom veel mensen dan oranje kleren dragen en wat er zoal in Nederland op
die dag gedaan wordt.

Daarna gingen we koekhappen en sjoelen.
De spannende sjoelcompetitie werd gewonnen door Menavar en Tjipke met
allebei 103 punten, Mihaela werd tweede met 97 punten en Saskia werd derde
met 91 punten.

Mihaela en Saskia kregen een medaille voor hun goede prestatie, Menavar en
Tjipke kregen een beker(tje) voor hun topprestatie!
Het was een gezellige boel en we hebben erg gelachen om de koekhap- en
sjoeltechnieken van de aanwezige mensen.

***

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!

