Maassluis, 11 mei 2013

Nieuwsbrief Stichting Myosotis Maassluis

Laatste Nieuws

Hallo allemaal!
Hier weer een gezellige nieuwsbrief met alle weetjes van Stichting Myosotis te Maassluis.
We naderen al weer het einde van het seizoen. We kunnen met elkaar terugkijken op een mooi
seizoen met leuke activiteiten. We beginnen met een korte terugblik op onze activiteiten.
Vind u het leuk om foto’s terug te kijken van de activiteiten kijk dan op onze geheel vernieuwde
website!

NL Doet

Op zaterdag 16 maart deed Stichting Myosotis Maassluis mee aan NL Doet.
Al vroeg in de ochtend was het bestuur aanwezig in CJV Het Luxor. Jacob Teertstra was namens
het Luxor aanwezig en heeft ons van alle gemakken voorzien. Verder mochten wij 3 vrijwilligers
begroeten die op deze dag kennis met ons kwamen maken namelijk Alexandra van Burik, Rahim
Gulcu en Willem Oudejans. Rond het middaguur kwamen al onze enthousiaste bezoekers binnen
om heerlijk met elkaar te gaan lunchen. De lunch werd verzorgd door Boer Salades uit de
Maasdijk en smaakte heerlijk. Met een volle buik maakten we ons op voor de playbackshow.
Blij verrast waren we allemaal dat u weer in groten getale naar ons toe bent gekomen.
Via deze weg feliciteren we nogmaals onze prijswinnaars de eerste Prijs Albert Rademakers als
Elvis, tweede prijs voor Rogier van Velzen als Jan Smit en een gedeelde derde prijs voor Peter
Starmans als Marco Borsato en Evelien Steenks als Samson en Gert.
Alexandra van Burik heeft ons inmiddels laten weten dat zij ons vaker wil komen helpen.
Jullie zullen haar dan ook regelmatig terugzien.

Pasen op de Boerderij
Op zaterdag 30 maart werden we om 14:00 uur verwacht op boerderij de Karperhoeve.
Ineke van Waalwijk stond al klaar om ons te ontvangen met een lekker kopje koffie en een stukje
paasstol. Daarna werden alle bezoekers in twee groepen gedeeld. De ene groep ging paaseieren
zoeken op de boerderij. Ze lagen goed verstopt en er moest zeker in de paardenstal even goed
gezocht worden. Af en toe hielp de kat van de boerderij ons mee door met een ei te gaan spelen.
De andere groep ging mee om naar de pas geboren lammetjes te kijken.
Onze Ilona heeft zelfs een lammetje vastgehouden.

Bezoek aan de Brandweer
Op zaterdag 27 april brachten we met de hele groep een bezoek aan de brandweerkazerne in
Maassluis. Na een lekker kopje koffie met een oranje tompouce gingen we de kazerne in.
Degene die liever niet naar de auto’s wilde kijken bleven gezellig in de kantine zitten en kregen
een mooi brandweerkleurboek.
Eerst mocht iedereen in een brandweerauto zitten. Daarna werd de slang uitgerold en werd er
met water gespoten. De leiding wist niet dat wij zoveel goede brandweermannen en vrouwen in
ons midden hadden. Na het blussen gingen wij pas echt als stoere brandweerman aan de gang, de
hoogwerker kwam namelijk de garage uitgereden. Iedereen die het aandurfde mocht mee in het
bakje van de hoogwerker. Als je in de hoogwerker stond kon je mooi boven de kazerne uit
kijken. Het was voor ons allen een leuk en leerzaam uitje.
Onze hartelijk dank gaat uit naar Sjaak van Driel die ons alles heeft laten zien.

Inhuldiging van koning Willem-Alexander

Zoals de meesten van jullie wel weten was Lisette Petronilia-van Velzen uitgenodigd om bij de
inhuldiging van koning Willem-Alexander in de nieuwe kerk in Amsterdam aanwezig te zijn.
Burgemeester Karssen had Lisette voorgedragen bij de commissaris van de Koningin van ZuidHolland. Hij heeft dit gedaan voor al het werk wat Lisette doet voor Myosotis.
De commissaris heeft Lisette uiteindelijk uitgekozen om ook echt naar de inhuldiging toe te
gaan. Het is voor Lisette een mooie dag geweest. Ze heeft dingen gezien en meegemaakt die je
normaal niet meemaakt. Zo werd ze onder politie escorte naar Amsterdam gebracht. In de kerk
had Lisette een mooi plekje. Langs het pad waar zij zat kwamen koning Willem-Alexander en
koningin Maxima de kerk in. Na de vergadering verlieten alle Koninklijke gasten de kerk via het
pad van Lisette. Zij heeft dus alle Koninklijke hoogheden van dichtbij kunnen zien.
Lisette is regelmatig op televisie geweest, heb je de uitzendingen gemist bekijk deze dan op onze
website.
De bloemen in de nieuwe kerk zagen er prachtig uit. Zoals u de dagen na de inhuldiging
misschien wel heeft gehoord werden er zelfs bloemen gestolen. De bloemen zijn verzorgd door
Zuidkoop uit het Westland. Wat leuk is om te vermelden is dat onze reserve rijder Dhr. Zijlmans
directeur is van Zuidkoop. We zijn er trots op dat twee mensen van Myosotis actief zijn geweest
bij de inhuldiging.

De Natuurspeeltuin
Enige tijd geleden is Lisette benaderd om mee te denken over de aanleg van de natuurspeeltuin
in Maassluis. Deze zal komen op de plaats van het sterrenbos. Lisette heeft bij de gemeente
aangeboden om net als de basisscholen het lespakket te volgen. Met een kleine groep vaste
bezoekers zijn we op een zaterdagmiddag gaan nadenken wat we allemaal in een natuurspeeltuin
zouden kunnen doen. Meteen kwamen er leuke ideeën los zoals een waterorgel, amfitheater, een
gehandicapten schommel, bloemen plukken en tuinieren. Alles werd getekend en op een mooi
vel geplakt. De ideeën werden bij de gemeente erg enthousiast ontvangen. Peter Starmans en
Evelien Steenks zijn benoemd tot ambassadeur namens Myosotis. Zij gingen samen met Lisette
naar twee bijeenkomsten waar ook met de ontwerpster werd nagedacht over wat er mogelijk is.
Op 8 juni gaan we het eerste ontwerp van de speeltuin bekijken. We zijn erg benieuwd.
We danken Ella Steehouwer voor het meehelpen met het maken van de tekeningen.

Afsluiting van het seizoen op zaterdag 25 mei
Op zaterdag 25 mei is het alweer de laatste keer club van dit seizoen.
We zullen het seizoen weer afsluiten met een gezellig middag.
Alle vaste bezoekers worden om 14 uur verwacht op boerderij De Karperhoeve, Zuidbuurt 5,
3141 EN Maassluis. Om 16 uur zal de middag eindigen. Wat we precies gaan doen houden we
als verrassing.
Degene die altijd door een rijder worden gebracht en gehaald zullen ook deze dag door de
rijder worden gebracht en gehaald.

Het nieuwe seizoen start weer op zaterdag 14 september!

Wist u dat…
Andy altijd vrolijk is
Hij nog blijer wordt als zijn kleine vriendin Rosalina met hem gaat spelen.
Ilona weer tante is geworden
Zij een hele goede oppas is
Evelien stage gaat lopen
Zij dit in de Driemaashave gaat doen
Karel graag achter de computer zit
Hij altijd zelf zijn spellen meeneemt
Anneke heel goed kan breien
Zij al heel wat mooie sjaals gemaakt heeft zelfs een voor sinterklaas
Shirley onze nieuwe bezoekster is
Zij erg zorgzaam voor iedereen is
Wij een echte filmmiddag hebben gehad op de club
Het net was of we in de bioscoop waren
We al een mooi aantal vrienden hebben van de Stichting
Er nog altijd vrienden bij kunnen
Zij zich kunnen aanmelden via de website.
Wij u een hele fijne vakantie wensen
En u in goede gezondheid na de zomer weer hopen te begroeten.
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 101231687
KvK 24404455
Email: myosotismaassluis@gmail.com

