Maassluis, 14 april 2014

Nieuwsbrief Stichting Myosotis Maassluis

Laatste Nieuws

Hallo allemaal!
Allereerst willen we al onze nieuwe vrienden van harte welkom heten.
Dankzij uw steun kunnen we leuke extra’s doen.
We zullen u op de hoogte houden van onze activiteiten middels deze nieuwsbrief.
Daarnaast kunt op onze website https://myosotis-maassluis.nl foto’s bekijken van de afgelopen
activiteiten.
De vrienden die nog niet hebben betaald kunnen hun bijdrage voor 2014 nog overmaken op
Rabobankrekening: NL05 RABO 0101231687

In memoriam
Afgelopen week heeft ons het droevige bericht bereikt dat onze jarenlange trouwe rijder
Leen de Zeeuw is overleden. Leen was voor onze bezoekers een vast gezicht met rijden.
Hij was altijd erg betrokken bij de jongens en meiden. We zullen hem allemaal erg missen.
Wij wensen zijn familieleden veel sterkte in deze moeilijke tijd.

De Disco
De disco is inmiddels niet meer weg te denken uit Maassluis.
Dankzij het grote enthousiasme van de bezoekers hebben we besloten om de disco te blijven
organiseren op de eerste zaterdag van de maand. Zo af en toe hebben we een leuk thema.
Eén maart was er een carnavalsdisco en wat een feest hebben we toen mogen beleven.
De Rietzeilers kwamen met de adjudant, de stadsprins en prinses en enkele raad van elf leden bij
ons op bezoek. Het feest was pas echt compleet toen dweilorkest de Haringkoppen binnenkwam.
We hopen dat we ze volgend jaar weer mogen begroeten.
De eerst volgende disco is op zaterdag 3 mei van 19.00 uur tot 22.00 uur bij Blik ondernemend,
De Vloot 208 te Maassluis. De disco zal ook in de zomer gewoon doorgaan.

Pasen bij Myosotis
Zaterdag 19 april vieren we Pasen bij Myosotis.
Dierenhoek Het Sparretje zal ons komen verblijden met enkele dieren.
Omdat we voor de dieren een afgesloten ruimte nodig hebben vieren we de Pasen bij Blik
ondernemend, De Vloot 208 te Maassluis. De middag is net als anders van 14.00 uur tot 16.00
uur. Degene die altijd worden gehaald en gebracht door een rijder zullen ook dan worden
gehaald en gebracht.
En wie weet liggen er hier en daar nog wel wat eieren verstopt!!

22 Maart 2014

Op zaterdag 22 maart 2014 was het de dag van NL Doet. NL Doet heeft als doel iets organiseren
waarbij je nieuwe vrijwilligers kan werven en mensen kennis kan laten maken met je organisatie.
Stichting Myosotis had ervoor gekozen om een koffietafel te organiseren. Hier hebben 30 van
onze bezoekers aan deelgenomen en 30 senioren voornamelijk vanuit De Vloot.
Het was een heerlijke koffietafel waarbij iedereen zat te smullen en te genieten.
Na het heerlijke eten gingen de deuren open en kwamen er familieleden en bezoekers kijken en
genieten. De muziek werd verzorgd door Jan van der Maarel en Siem van Velzen.
Er werd gedanst en gezongen. Aan het einde van de middag was er een loterij met verschillende
mooie prijzen. De middag is een groot succes geweest en zal zeker nog eens worden herhaald.

Carnaval bij Myosotis
Op Zaterdag 22 februari werd er bij Myosotis carnaval gevierd. De hele middag werd er een
groot feest gevierd! Iedereen was prachtig verkleed, sommige waren niet eens herkenbaar meer.
Toen eenmaal de polonaise werd ingezet was het feest pas echt compleet.
We danken Jan van der Maarel en Siem van Velzen voor de muziek.
Zij namen ons zelfs mee op een echte wereld reis.

Myosotis maakt een vis
Myosotis is benaderd door kunstenaars om mee te doen met het maken van een vis.
In het kader van het 400 jarig bestaan van Maassluis zullen verschillende groepen een vis gaan
maken. Deze zullen worden geëxposeerd tijdens de Furiade.
Op 3 mei krijgen we voorlichting waarna het maken van de vis kan gaan beginnen.
We hebben er erg veel zin en gaan ervoor om de mooiste vis te maken!

Wist u dat…
Mark verhuisd is
Hij sinds 4 april weer gezellig in Maassluis woont.
De natuurspeeltuin op 11 juni wordt geopend.
Stichting Myosotis bij de opening een belangrijke rol zal vervullen.
De disco in de zomer gewoon doorgaat.
Wij op 7 juni een echte WK voetbal disco hebben.
Arie onze nieuwe vrijwilliger is
Wij het heel erg gezellig vinden dat hij ons komt helpen.
Wij een heel gezellig feestje met Sjaan hebben gevierd
Omdat zij 60 jaar is geworden
Siem en Ria 40 jaar zijn getrouwd
Dit precies op de dag van de grote carnavalsdisco was
Riet Vonk in april 50 jaar is getrouwd
Wij haar en haar man Wim nog vele gelukkige jaren wensen.
31 mei alweer de zomervakantie voor ons begint
Wij die dag iets heel gezelligs gaan doen.
U ons nog steeds kunt melden dat u de nieuwsbrieven en roosters via e-mail wilt ontvangen
U dat kan laten weten via myosotismaassluis@gmail.com

Tot de volgende nieuwsbrief!
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