Maassluis, 13 februari 2016

Nieuwsbrief Stichting Myosotis Maassluis

Laatste Nieuws

Hallo allemaal!
Het is al weer enige tijd geleden dat u van ons een nieuwsbrief heeft ontvangen. Middels deze
brief brengen we u weer helemaal op de hoogte van alles activiteiten van Stichting Myosotis.

Vrienden
Allereerst willen we al onze nieuwe vrienden van harte welkom heten. Onze trouwe vrienden
danken we voor hun jarenlange steun. 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. Als vriend betaald u minimaal 15 euro voor het hele jaar.
De vrienden die nog niet hebben betaald kunnen hun bijdrage voor 2016 nog overmaken op
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Varen met de Lions club Maassluis
Op zaterdag 30 oktober was Stichting Myosotis uitgenodigd door de Lions club Maassluis om
een gezellige middag te gaan varen. Het was een prachtige zonnige dag! De Tijdgeest lag op ons
te wachten in de buitenhaven van Maassluis. Nadat iedereen aan boord was gingen te trossen los.
Er was koffie met het heerlijke gebak van bakker Holtkamp. De boottocht bracht ons naar
Rotterdam. Het was voor een ieder genieten en een waar feestje, We zongen tijdens de tocht nog
lang zal ze leven voor Gerrie Hanneman. Zij had haar verjaardagsgeld geschonken aan de Lions
club om deze boottocht mede mogelijk te maken. Wij danken de Lions club Maassluis en Gerrie
Hanneman voor deze gezellige en onvergetelijke middag.

Myosotis krijgt donatie van de kerstmarkt
Eind vorig jaar werden wij benaderd door de leden van werkgroep die de kerstmarkt in het
centrum van Maassluis organiseren. Zij wilden dit jaar wat doen voor goede doelen. Stichting
Myosotis was een van de goede doelen waar geld voor werd opgehaald. Tevens kregen wij op
het Bloemhof een kraam waar we onszelf konden promoten. Deze dag heeft Stichting Myosotis
weer extra bekendheid opgeleverd, maar ook een mooi bedrag van 250 euro!
Wij danken de organisatie dat ze onze stichting hebben uitgekozen.

Stichting Myosotis viert feest!
Het jaar 2016 is voor Stichting Myosotis een bijzonder jaar. De stichting
bestaat in november al weer 10 jaar! Vanwege ons 10 jarig bestaan zullen
wij er natuurlijk een extra feestelijk jaar van gaan maken. We zullen elke
maand een extra leuke activiteit hebben tijdens de club.
Een echt groot feest mag natuurlijk niet ontbreken. Houd u daarom zaterdag
1 oktober vrij en zaterdag 12 november, We zijn een mooi en gezellig
feestprogramma aan het samenstellen. Na de zomervakantie vertellen wij u
meer over de inhoud van ons feest!

Djembe
Bij iedere start van het seizoen vragen wij aan onze bezoekers wat willen jullie
dit jaar graag doen. Eigenlijk wordt er dan altijd gevraagd naar een gezellige
Djembe middag. Het maken van muziek is voor iedereen een leuke en gezellige
bezigheid. In samenwerking met de muziekschool muziek@maassluis is het dit
jaar weer mogelijk om een djembe middag te organiseren.
Dit geweldige muziekfeest zal plaatsvinden op zaterdag 23 april.

12 Maart 2016
Op zaterdag 12 maart 2016 zal Stichting Myosotis weer meedoen met NL Doet. Wij hebben er
dit jaar voor gekozen om een gezellige High Tea te organiseren met live muziek. Om half twee
zullen de deuren opengaan. Om 14 uur starten we met de High Tea. Gedurende de middag zal
troubadour Leo de Vlieger voor ons optreden, maar ook Siem van Velzen en Quint Petronilia
zullen u verrassen met gezellige muziek. Myosotis is blij dat we ook dit jaar weer extra
vrijwilligers hebben om ons deze middag te helpen. De Rotary Maassluis heeft zich met acht
personen aangemeld om de hele middag te helpen.
Alle vaste club bezoekers van Myosotis hebben deze middag gratis toegang. Alle familieleden en
vrienden van de bezoekers die het leuk vinden om deze middag mee te vieren kunnen vooraf een
kaartje kopen voor 2,50 euro. Tijdens de middag zal er nog een leuke verloting zijn. De
opbrengst van de verloting is voor Stichting Myosotis en zal worden gebruikt voor het
lustrumfeest. De middag is naar verwachting om 16.30 uur afgelopen.
.

4 en 5 mei
Vorig jaar heeft Stichting Myosotis voor het eerst meegedaan met de
dodenherdenking, Ook dit jaar zullen we op 4 mei in samenwerking
met Stichting Welzijn E25 en Umah Wahida weer een krans leggen.
Wil je met ons mee of wil je namens Stichting Myosotis de krans
leggen geef je dan op bij Lisette of Siem, aanmelden kan ook via
myosotismaassluis@gmail.com.
Op 5 mei vieren we feest!. Vanaf 11 uur openen de deuren bij
InBlik, De Vloot 208 in Maassluis. Na de opening om 12 uur zal het
feest losbarsten. Zo is er muziek van United by Music. In deze band
spelen mensen met een beperking waaronder Rob van der Lee.
Zij spelen muziek uit de vroegere jaren. Daarnaast treden de
zingende kapsters op. Je kunt ook oud Hollandse spelen doen of
gezellig iets eten en drinken. Deze dag is voor iedereen gratis
toegankelijk!

Nieuw Project dankzij het Oranjefonds!
Vorig jaar heeft Stichting Myosotis in samenwerking met Stichting Welzijn E25 een aanvraag
gedaan bij het Oranjefonds. We willen met deze aanvraag het activiteiten aanbod voor mensen
met een verstandelijke of meervoudige beperking uitbreiden met onder andere aandacht voor
bewegen, maar ook het participeren in de maatschappij staat hoog op onze lijst. Al geruime tijd
organiseren we twee keer per maand op zondagmiddag een gezellige middag voor senioren. We
zijn nu op zoek naar mensen met een verstandelijke beperking die het leuk vinden om op deze
zondagmiddagen te komen helpen in de bediening! Je kunt je aanmelden bij Lisette. Je zal dan
bij toerbeurt aan de beurt zijn.
Daarnaast willen we op een laagdrempelige manier beweging aanbieden. Graag willen we van
jou weten op welke dag dit zou moeten zijn. heb je een voorkeur voor de zaterdag of zondag of
zie je het liever op een doordeweekse dag? Laat het ons weten!
Alle activiteiten zullen plaatsvinden bij InBlik, De Vloot 208 in Maassluis.
Op 12 maart tijdens NL Doet zullen we meer bekendmaken!

Wist u dat…
Osman een nieuwe bezoeker is
Hij een echte kampioen sjoelen is
De Rietzeilers zijn geweest tijdens de carnavalsdisco
Dit weer een groot feest is geworden
Wij nu op een nieuwe locatie zitten met de club middagen
Dit InBlik, De Vloot 208 is
Jullie altijd ideeën mogen geven voor leuke activiteiten
Wij dan zeker gaan proberen om dit te realiseren

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!

Namens het bestuur

Onze gegevens: Stichting Myosotis Maassluis
Burgemeester Dommisseplantsoen 22
3145 ME Maassluis
tel. 06-10507056
Rabobank : NL05 RABO 0101231687
KvK 24404455
Website: http://Myosotis-Maassluis.nl
Email: myosotismaassluis@gmail.com

