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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

Voor jullie ligt de nieuwsbrief van De MensA. Bij het schrijven van deze
nieuwsbrief  loopt  het  Zomerprogramma  nog  heel  even  door.  Maar  we
kijken terug op een nu al zeer geslaagde,  leuke zomer waarin velen van
jullie  veel  verschillende  activiteiten  hebben  ondernomen.  Er  is   o.a.
gefietst, gegeten, gevaren, gewandeld...

Maar  ook  het  creatieve  deel  ontbrak  niet:  een  Jacobsladder  en
vogeldrinkbank  maken,  borden  schilderen  en  creatief  met  papier.  En
tussendoor ook nog een aantal keren een supergezellige bingo! We hadden
iets nieuws: De MensA Meeneem Markt. Dit bleek een groot succes. Veel
mensen  zijn  even  komen  kijken.  (dit  zou  ook  iets  te  maken  kunnen
hebben met de heerlijke vers gebakken oliebollen die er te krijgen waren)

En nu hebben we zin om weer te starten met het nieuwe
programma!  Vanaf  3  september  gaan  we  daarom de
vrijdagochtend weer open. Op woensdagmiddag blijven
we nog wel even gesloten.

Taal-activiteit
We starten vanaf maandag 30 augustus weer met de
Taal-activiteit voor de inburgeraars.

Ontmoetingsruimte
Vanaf 6 september willen we de ontmoetingsruimte weer als vanouds openen! Daar kijken we
ontzettend naar uit. Dan is iedereen weer meer dan welkom om langs te komen voor een
kopje koffie en een gezellig praatje. We leggen een puzzel klaar, er kan gekaart worden en je
kunt weer meedoen met sjoelen.

Personeel gezocht
Aansluitend op de informatie over de ontmoetingsruimte: we hebben hier
wel personeel voor nodig. Wie wil ons team komen versterken? Voor de
ontmoetingsruimte zoeken we iemand die het leuk vindt om de mensen te
verwelkomen en nieuwe bezoekers een rondleiding en informatie over De
MensA te geven. Of gewoon even een praatje te maken. Maar als gastvrouw
/  -heer  kun  je  ook  vragen  krijgen  over  de  activiteiten  die  er  gegeven
worden, houd je de tijd voor de pauzes in de gaten en probeer je mensen
enthousiast  te maken om mee te doen met de diverse activiteiten. Ook
houd je  in  de gaten dat  de gesprekken positief  blijven en dat de sfeer
gezellig blijft.
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 Fietstocht

 Uitje Giethoorn

Openingstijden per 30 augustus:

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 - 09.00 – 12.00 uur

http://www.demensa.nl/
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Activiteitenprogramma
En vanaf 6 september start ook ons nieuwe acviteitenprogramma:

Dag          Ochtend       Activiteit                         Middag          Activiteit                                        

Maandag Gesloten Geen 13.00 – 16.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30

Ontmoetingsruimte
Aandacht voor taal (g)
Fietsreparatie aanwezig
Kaarten (o)
Macramé (g)
Muziekles (g)

Dinsdag 9.00 – 12.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30

Ontmoetingsruimte
Aandacht voor taal (g)
Dromenvanger maken (g)
Handwerken (o)

12.30 – 16.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30

Ontmoetingsruimte
Aandacht voor taal (g)
Figuurzagen (g)
Sjoelen (o)
Tuin (o)

Woensdag 9.00 – 12.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30

Ontmoetingsruimte
Aandacht voor taal (g)
Naaiatelier (o)
Schilderen (g)
Wandelen (o)

Gesloten Geen

Donderdag 9.00 – 12.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30

Ontmoetingsruimte
Aandacht voor taal (g)
Creatief met ... (g)
Handwerken (o)
Naaiatelier (o)

12.30 – 16.00
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
13.30 – 15.30
16.00 – 16.45
17.00 – 19.30

Ontmoetingsruimte
Aandacht voor taal (g)
Muziekles (g)
Vilten (g)
MensA Meeneem Maaltijd (opgeven)
Eetcafé (opgeven)

Vrijdag 9.00 – 12.00
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30
9.30 – 11.30

Ontmoetingsruimte
Aandacht voor taal (g)
Hardlopen (g)
Mozaïeken (g)

Gesloten Geen

(o) = open activiteit, hiervoor hoef je je niet op te geven, maar je moet wel op tijd aanwezig zijn
(g) = gesloten activiteit, hiervoor moet je je opgeven

Heb je zin om iets te doen? Schroom niet en geef je op! 

Bel of stuur een bericht naar: 06 – 46 85 71 34 

Vanaf 30 augustus start de taal-activiteit weer

Vanaf 6 september is de ontmoetingsruimte

weer als vanouds open én start het nieuwe
activiteitenprogramma 
Wil je ergens aan meedoen? Geef je op!!

Houd ook FaceBook, Instagram en onze website

in de gaten!

Alle voorgenomen activiteiten en aanpassingen zijn onder voorwaarde; 
de richtlijnen van het RIVM blijven leidend
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 Stadswandeling

Ons motto voor 2021

Wacht niet op bijzondere momenten maar maak momenten bijzonder

http://www.demensa.nl/

