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NIEUW: Cultuurmaker aan het
woord

Activiteiten in
2021

In de nieuwsbrief van januari 2021 willen we graag een
nieuwe rubriek starten, getiteld: "Cultuurmaker aan het
woord". Het is de bedoeling dat iedere maand een
andere Meppeler cultuurmaker iets vertelt over zijn
persoon, zijn werk, zijn werksituatie, enz. Dit kan een
individuele cultuurmaker zijn, maar ook een
vertegenwoordiger van een Meppeler vereniging of
stichting.
We hanteren het principe van "ik geef het stokje door
aan". Als eerste zal Nico Nieffers deze rubriek vullen.
Daarna geeft hij het stokje door aan een andere, door
hem zelf gekozen Meppeler cultuurmaker, die dan op
zijn/haar beurt weer een ander kiest. Het is prettig dat je
met de tekst een fotootje meestuurt. Mail tekst (max. 400
woorden) en foto naar info@cultuurinmeppel.nl. Graag
vóór de 25e van de maand. Het bestuur van het
Cultuurplatform Meppel hoopt dat dit een boeiende
rubriek wordt.

In verband met de
coronacrisis is het sinds
maart van dit jaar vrijwel
onmogelijk geweest
activiteiten voor de Meppeler
cultuurnakers te organiseren.
Het bestuur van het
Cultuurplatform Meppel vindt
dat bijzonder spijtig. Wij
hopen dat het mogelijk is in
de loop van 2021 de draad
weer op te pakken.
Suggesties voor activiteiten
die het Cultuurplatform kan
organiseren of ondersteunen
zijn van harte welkom. Hebt
u een idee? Stuur dan een
mail naar
info@cultuurinmeppel.nl

Bij de jaarwisseling

Kopy voor
nieuwsbrief

Nog een maand, dan is het jaar 2020 alweer voorbij.
Voor velen is dat jaar anders geweest dan zij zich
hadden voorgesteld. De oorzaak kennen we allemaal.
Wij hopen dat 2021 in dat opzicht positiever zal verlopen.
Wij wensen u en uw dierbaren prettige kerstdagen, een
goede jaarwisseling en een voorspoedig 2021 toe!

Sinds september 2020
verzorgt het Cultuurplatform
Meppel een maandelijkse
nieuwsbrief. Wij hopen op
die manier de Meppeler
cultuurmakers van informatie
te voorzien, nu gezamenlijke
bijeenkomsten niet mogelijk
zijn. Als u een onderwerp
weet dat ook voor anderen
interessant kan zijn, willen
we dat graag in de
nieuwsbrief plaatsen. Stuur
de tekst naar
info@cultuurinmeppel.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@cultuurinmeppel.nl toe
aan uw adresboek.

