Maassluis, 14 september 2019

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 alle activiteiten van Stichting Myosotis.
We hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad en weer helemaal klaar is voor een nieuw
seizoen.

Terugblik Lustrum
Met veel plezier kijken we terug op het feest voor ons 12,5 jarig jubileum. Wat waren onze
artiesten weer goed! Er waren vele bezoekers die hebben genoten van de optredens. Wethouder
Corine Bronsveld bleef de hele middag. Namens de gemeente kregen we een mooie knutselbox!
Natuurlijk wordt deze op de eerste clubmiddag in gebruik genomen.
De zingende kapsters sloten de middag af in het atrium. Iedereen ging met een mooi kapsel de
deur uit! We danken iedereen voor hun aanwezigheid!

Optreden De Vliet 28 september 2019
Op zaterdag 28 september is er in dienstencentrum De Vliet weer een gezellige middag!
Stichting Myosotis is door de bewonerscommissie weer gevraagd een playbackshow te houden.
Alle vaste bezoekers van Myosotis worden die dag om 13:00 uur verwacht in De Vliet,
Arthur van Schendelstraat 25 in Maassluis.
De playbackshow is van 14:00 tot 16:00 uur.
Als er familieleden of vrienden zijn die ook gezellig willen komen dan is dat mogelijk. Bij de
entree zijn kaartjes te koop voor 3 euro. Hier is een kopje koffie bij inbegrepen. We gaan er weer
een hele leuke middag van maken!

In Memoriam
Op 8 juli jl. ontvingen wij het verdrietige bericht dat Cobi Timmermans geheel onverwacht is
overleden. Cobi is de oprichtster van Myosotis. Zij deed dit bij de Maranathakerk. Toen
Myosotis in 2006 een stichting werd hielp zij met een goocheltruc mee om het logo te onthullen.
Tevens nam ze af en toe plaats in de jury tijdens een playbackshow. Cobi is ons altijd blijven
volgen ook in de moeilijke tijd van InBlik bezocht ze regelmatig de politiek om hen ervan te
overtuigen het plan niet door te zetten. Ze heeft nog genoten van ons 12,5 jarig jubileum.
We zullen haar altijd blijven herinneren als een warme persoonlijkheid met een groot hart voor
de doelgroep. Namens de stichting is er een rouwstuk geleverd en zijn uiteraard onze
condoleances persoonlijk aan de familie overgebracht.

Quint ontvangt mooie onderscheiding van Cees de Veer
Op 30 augustus jl. werd in Utrecht voor het eerst de Cees de Veer
kinderprijs uitgereikt.
Quint was door de jury uitgekozen als een van de tien kinderen die de
prijs zou kunnen winnen. De prijs is er voor kinderen die verschil maken.
De jury heeft aangegeven het heel bijzonder te vinden dat Quint zich
inzet voor de mensen met verstandelijke beperking.
Uit handen van de staatssecretaris van Defensie Barbara Visser ontving
Quint een mooie oorkonde en een onderscheiding. Quint was niet de
uiteindelijke winnaar, maar we zijn natuurlijk supertrots op onze jonge
vrijwilliger.
De kindercorrespondent zal binnenkort nog een filmpje komen maken van Quint om te laten zien
wat hij allemaal doet.
Quint heeft zelf ook nog wat mooie ideeën we zijn aan het kijken wat we hier van kunnen laten
slagen.

Verbouwing witte kerkje.
Het bestuur en de vrijwilligers van Het Witte kerkje hebben de zomervakantie hard gewerkt in
Het Witte Kerkje. Er hebben verschillende verbouwingen plaatsgevonden waardoor er in de zaal
meer ruimte is gekomen. Zo is het orgel naar boven verplaatst en er is een nieuwe vloer gelegd.

Overleg Wethouder Corine Bronsveld
Zoals iedereen inmiddels weet is de disco sinds januari gestopt. Het is voor de vrijwilligers op de
huidige locatie niet meer mogelijk om de disco voort te zetten. Het was voor ons een moeilijk
besluit, maar het kon niet anders. We zijn nog altijd met de wethouder in gesprek om te kijken of
er nog een andere geschikte locatie voor ons is. We zijn met een locatie bezig waar we weer
meer activiteiten zouden kunnen uitvoeren. Helaas is hier nog niks concreets over te melden. We
krijgen vanuit een paar politieke partijen nog altijd ondersteuning. We blijven hopen op een
goede geschikte locatie waar we weer kunnen groeien met onze activiteiten.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Wist u dat…
Stichting Myosotis inmiddels een ANBI organisatie is.
U hierbij belastingvoordeel heeft als u een donatie doet
Specsavers nog geld voor ons inzamelt.
Wij ze hier super dankbaar voor zijn

Er bericht is gekomen van Sinterklaas
Sinterklaas ons op 23 november een bezoek zal brengen
Jullie altijd ideeën mogen geven voor leuke activiteiten
Wij dan zeker gaan proberen om dit te realiseren

Tot de volgende nieuwsbrief!

Namens het bestuur
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