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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

Hierbij de nieuwsbrief van De MensA. Tijdens het maken zitten we midden in
een  hittegolf;  toch  willen  we  jullie  warm  laten  lopen  voor  ons  nieuwe
programma! En niet alleen daarvoor, maar ook voor iets nieuws: 
De  Openingsweek!  Hierover  verderop  meer,  maar  eerst  even  een  korte
terugblik op ons Zomerprogramma. 

ZOMERPROGRAMMA
Tijdens  het  zomerprogramma  hebben  we  meerdere  bijzondere  activiteiten
georganiseerd. Hieronder een kleine greep van wat we gedaan hebben.

Kledingbeurs
We startten ons Zomerprogramma met een zeer goed bezochte Kledingbeurs.
We  kregen  weer  ontzettend  veel  mooie  kleding
aangeleverd waarmee zo'n 300 mensen blij gemaakt
zijn.

Fietstochten
In  de  afgelopen  weken  stonden  er  4  fietstochten
gepland.  Eén  daarvan  moesten  we  ivm  de  hitte
afzeggen, één was in combinatie met een wandeling
bij  Doosje  en  één  ging  via  een  mooie  route  langs
Holtingerveld waar een heerlijke lunch aangeboden werd. De laatste fietstocht
staat zal dinsdag 23 augustus zijn. Ook dit belooft weer een prachtige route te
worden. 

Uitje
Het jaarlijkse uitje ging naar de Zwarte Dennen. Een
uitgelezen dag qua weer om lekker in / bij het water te
kunnen zijn. Er werden verschillende spelletjes gedaan
en ook hier werd een luxe lunch geserveerd.

Activiteiten 
Eén  van  de  activiteiten  die  we
georganiseerd  hebben,  was

bloemschikken. Prachtige boeketten zijn er gemaakt. Maar
ook  werden  er  waaiers  gemaakt,  een  grashoofd  en  er
werden  haiku's  geschreven.  Mooie  prijzen  werden
gewonnen tijdens de Pub Quiz en de Zomerbingo.
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OPENINGSWEEK
Om het zomerprogramma af te sluiten / het nieuwe activiteitenprogramma te 
starten, hebben we iets nieuws bedacht. We gaan in die week allerlei speciale 
activiteiten tegelijk organiseren! Dus elke dag van alles te doen!

Open dag
Tijdens de open dagen kun je uitgebreid kennismaken met De MensA. We laten
je alles zien en al je vragen worden beantwoord. We presenteren een deel van 
onze activiteiten en je kunt je gelijk opgeven. Tijdens deze dagen willen we de 
planning voor de activiteiten afronden en je hoort dus meteen waar je aan mee
kunt doen. Kom langs en laat je aangenaam verrassen!

Voute Kerstmarkt
Kerst??? In augustus??? JAZEKER!!! We gaan gewoon
gek doen en zetten alle mee te nemen kerstspullen
gewoon  klaar.  Dus  kun  je  nu  alvast  leuke
kerstdecoratie  uitzoeken.  En wat hoort  er  bij  Kerst?
Oliebollen  en  knieperties;  die  gaan  we  daarom  op
dinsdag 31 augustus gewoon bakken!

Kledingbeurs
In oktober organiseren we doorgaans onze najaars-kledingbeurs. Die hebben
we nu iets eerder gepland en dus tijdens de openingsweek zal het pand ook
weer vol staan met mooie, nette kleding en accessoires.

MensA Meeneem Markt
Wat nog niet zo lang bestaat is onze MensA 
Meeneem Markt. Tijdens deze markt hebben we 
van alles uitgestald wat je zo mee mag nemen. 
Van kleine, leuke snuisterijen tot prachtige (soms
zelfs nog nieuwe) luxe apparaten als 
koffiezetapparaten, printers, etc.

We zien je graag op één van deze dagen:

* dinsdag 30 augustus 09.30 – 15.30 uur
* woensdag 31 augustus 09.30 – 15.30 uur
* donderdag 1 september 09.30 – 15.30 uur

Maar ook op alle andere dagen dat we geopend zijn
staat de koffie en thee klaar!
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