
de mooiste mix van Meppel!

waar de hand uitgereikt wordt naar mensen, waar veel wordt bereikt 
omdat de handen ineen geslagen worden en waar we de hand uitsteken 
om kennis te maken

Vlak voor het ontstaan van de Corona pandemie besloten we om bovenstaande uitspraak aan
ons logo toe te voegen. Hoe tegenstrijdig was het dat we niet lang daarna ineens juist géén
hand meer mochten uitsteken om kennis te maken. Toch hebben we in deze periode zeker
onze  hand waar mogelijk uitgereikt naar mensen. En zijn we niet bij de pakken neer gaan
zitten,  maar  hebben  de  handen ineen  geslagen  om te  kunnen  organiseren  wat  er  maar
mogelijk was op dat moment. 

En dit blijven we doen. En zolang het nog moet, is alles wat we doen op afspraak  . Dus wil je
ergens aan mee doen of heb je behoefte aan een praatje: bel, app of mail
om een afspraak te maken! We zijn ontzettend  blij dat er weer wat meer
kan! Het einde van deze lange, moeilijke periode is in zicht en dat willen we
met z'n allen vieren!

Zomerprogramma (5 juli t/m 27 augustus)

Kledingbeurs
Tijdens  de  zomer  hebben  we  weer  diverse  activiteiten  gepland.  We  starten  met  de
Kledingbeurs. Eind mei was er ook één en dit was weer een groot succes. Vandaar op korte
termijn (5 t/m 7 juli) nog een herhaling. Naast kleding hebben we ook stoffen en wol. Kleding
kan  nog  steeds  gebracht  worden.  Wil  je  kleding  brengen  of  een  afspraak  maken  om de
Kledingbeurs te bezoeken, bel, app of mail om snel een afspraak te maken. 

MensA Meeneem Markt
Iets nieuws is de MensA Meeneem Markt! Deze gaan we organiseren op dinsdag 10 augustus.
De  bedoeling  is  het  aanbieden  van  kleine  rommelmarkt  spullen  zoals  gebruikte  artikelen,
speelgoed, kleine (werkende!) huishoudelijke apparaten, woonaccessoires en heel veel boeken,
etc. (Géén grote artikelen zoals tafels en stoelen e.d.) Inbrengen kan van 2 t/m 5 augustus
tijdens openingstijden. Zowel het inbrengen als het bezoeken van de markt gaat op afspraak;
ook hiervoor kun je dus bellen, appen, mailen...

Fietsen
De  fietstochten  zijn  elke  zomer  een  vast  onderdeel  van  het
programma. Dus ook deze zomer gaan we dit organiseren en wel op
de dinsdagen 13 & 27 juli en 24 augustus. Hiervoor geldt dat je je
moet opgeven!
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Openingstijden tijdens de zomer:

maandag - 13.00 – 16.00 uur

dinsdag - 09.00 – 16.00 uur

woensdag - 09.00 – 12.00 uur

donderdag - 09.00 – 19.00 uur

vrijdag - gesloten



Internationaal Eétcafé & MMM
Sinds kort hebben we de mogelijkheid om naast het ophalen van de MensA Meeneem Maaltijd
ook weer met elkaar te eten bij het Internationaal Eetcafé. Hiervoor geldt een maximum aantal
personen, dus vol = vol. Let op: op donderdag 15 juli zal er géén Internationaal Eetcafé en ook
géén MensA Meeneem Maaltijd zijn.

BBQ
Op  de  donderdagen  8  juli  en  19  augustus  gaan  we  lekker  barbecueën,  dus  is  er  géén
Internationaal Eetcafé en MensA Meeneem Maaltijd! We gaan dit in twee groepen indelen. De
eerste groep is van 14.30 tot 16.00 uur. De tweede groep is van 16.30 tot 18.00 uur. Heb je
zin om lekker mee te eten? Geef je snel op!

Speciale dagen
Uitje
En dan hebben we nog twee 'speciale dagen' waarop we iets op het
programma  hebben  staan.  Namelijk  op  dinsdag  3  augustus  het
jaarlijkse  uitje!  Waar  we  naar  toe  gaan  is  op  dit  moment  nog
onbekend. Maar elk jaar horen we enthousiaste reacties van mensen
die mee zijn geweest. Dus geef je snel op!

Stadswandeling
En iets nieuws deze zomer is de  Stadswandeling. Onder begeleiding
van een echte kenner wandel je door onze mooie stad Meppel. Tijdens
de  wandeling,  op  dinsdag  20  juli,  zal  uitleg  gegeven  worden  bij
diverse  bekende  plekjes,  maar  misschien  voor  jou  ook  wel
onbekende. Zin om je eigen stad nog beter te leren kennen? Geef je snel op!

Zomerbingo!
En natuurlijk organiseren we ook weer een aantal keren Bingo tijdens deze zomerperiode en
wel op 22 juli, 5 & 26 augustus. Er zijn weer ontzettend leuke prijsjes te winnen. Geef je ook
hier snel voor op, want vol = vol!

Tuin
Er wordt hard gewerkt aan het onderhouden van onze tuin. Dit is ook goed te zien aan de
mooie bloemen, lekkere groente en het fruit. Dit moet natuurlijk in de zomer uiteraard gewoon
doorgaan. Dus elke maandagmiddag kun je meehelpen in de tuin.

Creatief
Iedere maandagmiddag proberen we ook wat creatiefs te gaan doen. We beginnen op 12 juli
met vogeldrinkbakken maken. 

Al deze activiteiten zijn 'grote zomer-activiteiten' en worden, rekening houdend met de

op dat moment geldende Corona-maatregelen, georganiseerd.
 
Wil je ergens aan meedoen? Geef je op!!

Daarnaast  worden  natuurlijk  ook  allerlei  andere  zomerse  /  creatieve  dingen

georganiseerd. Houd hiervoor onze FaceBook, Instagram en de website in de gaten!
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Ons motto voor 2021

Wacht niet op bijzondere momenten maar maak momenten bijzonder.


