Maassluis, 11 oktober 2014

Nieuwsbrief Stichting Myosotis Maassluis

Laatste Nieuws

Hallo allemaal!
We naderen al weer het einde van het jaar 2014. We kunnen met elkaar terugkijken op een mooi
jaar met leuke activiteiten. Stichting Myosotis heeft meegedaan aan het DIT IS VIS project van
de Maassluise kunstenaars. Vele bezoekers van Myosotis hebben een prachtige vis gemaakt.
Sommige van piepschuim, andere van hout, maar er zijn ook vissen van papier gemaakt.
Alle vissen hebben in het Douanehuisje gehangen. Later hebben de vissen van Evelien en Albert
ook nog in het gemeente museum gehangen.
Fotograaf Peter Farla heeft een aantal keer de disco van Myosotis bezocht. Hij heeft hier voor
een opdracht foto’s gemaakt van enkele bezoekers na overleg met de ouders of verzorgers.
Een foto van Evelien en Rogier heeft een mooie plek gekregen tijdens een expositie in Breda.
Wij zijn hier natuurlijk bijzonder trots op.

Opening van het seizoen
Ieder jaar proberen we een leuke opening van het seizoen te
bedenken.
Dit jaar werd iedereen ontvangen bij InBlik. De grote
Amerikaanse schoolbussen stonden al klaar. Met twee bussen
vertrokken we richting Hoek van Holland. In de bus werd volop
gezongen en gezwaaid naar alle mensen die langs de weg naar
ons keken. De zon scheen prachtig en maakte de dag nog leuker.
De bussen reden naar Beach club Royal. Hier was een groot
deel van het terras voor ons gereserveerd. Er werden heerlijke pannenkoeken geserveerd.
Na de pannenkoek werd er naar de zee gewandeld, gevoetbald op het strand en schelpjes
gezocht. Hier kreeg iedereen toch wel weer trek van. Gelukkig was er voor iedereen nog een
heerlijk ijsje. Na deze gezellige middag hebben de bussen ons weer naar huis gebracht!
Wij danken de mensen van Blik Ondernemend, de heer Prins en zijn echtgenote voor het
mede mogelijk maken van dit uitstapje!

Geweldige afsluiting van 400 jaar Maassluis
Afgelopen zaterdag, 4 oktober,
was op de locatie Inblik een
feestavond ter afsluiting van 400
jaar Maassluis voor mensen met
een beperking en bewoners uit
De Vloot. De mensen werden om
17 uur ontvangen en liepen via
de rode loper naar binnen. De
gehele zaal was in oud Hollandse
sfeer met grachtenpanden,
Zaanse huisjes, koeien, maar ook
een boot en molen mochten niet
ontbreken. Alle vrijwilligers
waren gekleed in oud Hollandse
kleding. Op het plein stond een
draaiorgel. Er konden heerlijke poffertjes worden gegeten en er kon patat met een snack worden
gehaald. Om 19 uur werd de feestavond gestart door De Deurzakkers. Zij gaven een geweldig
miniconcert en al snel liep de hele zaal in polonaise! DJ Siem van Velzen draaide hierna
Hollandse muziek en er waren enkele playback optredens uitgevoerd door mensen met een
verstandelijke beperking. Om acht uur was er een geweldig optreden van Andrea Hazes. Na
afloop van haar optreden mocht iedereen met haar op de foto. De avond werd door ruim 150
mensen bezocht. We hebben dankzij de bijdrage van het gebiedsoverleg, Lely industries, MTS
Produscts, Ervaar 400 jaar, ROGW, MOG en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een
geweldige avond gehad!

Sinterklaasfeest

Sinterklaas zal ook dit jaar weer een bezoek brengen aan Myosotis.
Op zaterdag 22 november heeft sint de middag uitgetrokken om bij ons te zijn.
We hopen weer op een hele gezellige middag en vergeet niet om de
sinterklaasliedjes te oefenen.
Heb je nou een mooie tekening of iets anders wat je voor de sint hebt
gemaakt vergeet dit dan niet mee te nemen.

Kerstfeest
Op zaterdag 20 december zullen we met elkaar kerst vieren. We sluiten dan
gezellig het jaar 2014 met elkaar af. Traditie getrouw zullen we een heerlijke
maaltijd met elkaar eten. Zorg dus dat je thuis niet te veel eet!
De middag is net als anders van 14.00 tot 16.00 uur. Degenen die altijd worden
gehaald en gebracht zullen ook deze middag worden gehaald en gebracht.
Let op de middag is bij Blik ondernemend, De Vloot 208 in Maassluis.

Bijdrage van de vrienden voor 2015
Wij zijn erg dankbaar dat het aantal vrienden van de stichting nog altijd
toeneemt.
Dankzij jullie bijdrage kunnen we onze bezoekers net iets extra geven.
We hopen dan ook dat jullie ons ook in 2015 weer willen steunen.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL05 RABO 0101231687 ten name van Stichting Myosotis.

21 Maart 2015
Op zaterdag 21 maart 2015 is het de dag van NL Doet. NL Doet heeft als doel iets organiseren
waarbij je nieuwe vrijwilligers kan werven. Stichting Myosotis heeft besloten om hier, na het
succes van de afgelopen jaren, ook volgend jaar weer aan deel te nemen.
Wat voor activiteit we op deze dag zullen gaan ondernemen maken we nog niet bekend.
Maar het belooft weer een hele gezellige middag met veel muziek te worden!

Let Op!
Op dit moment wordt er veel geflyerd en worden mensen met een beperking benaderd door Epko
en zijn mede bestuursleden. Zij hebben een clubje opgericht op de vrijdagavond en doen dan
activiteiten zoals spellen. Zij hebben zelf een beperking en willen iets opzetten voor mensen met
een beperking. Zij noemen regelmatig de naam van Stichting Myosotis in hun nieuwsbrief en in
gesprekken. Wij hebben echter op geen enkele manier een samenwerking.
Op de avonden die zij organiseren is ook niemand van ons aanwezig.
Ook is er geen leiding bij zoals wij die bij Myosotis wel hebben.
Mocht u meer informatie willen neem dan contact op met Lisette Petronilia.

Wist u dat…
De natuurspeeltuin in juni officieel geopend is
Wij hopen dat jullie hier veel plezier zullen beleven
Peter Starmans een nieuw kapsel heeft
En niet zomaar een kapsel maar de coupe van Feyenoorder Clasie
Tineke 65 jaar is geworden
Zij nu met pensioen is en bij het afscheid een hele mooi speld heeft gekregen van de
wethouder
De disco bij InBlik, De Vloot 208, elke eerste zaterdag van de maand is
U altijd welkom bent
De entree 2.50 euro is inclusief een drankje
Willy heel graag aan het dansen is
Zij tijdens de clubmiddagen bij het horen van muziek dan ook gelijk begint te dansen
Er op zondagmiddag regelmatig gezellige activiteiten zijn bij Inblik
Wij u hier per mail van op de hoogte zullen houden.
Wij u nu alvast hele feestdagen wensen
En hopen u volgend jaar weer te mogen 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
Lisette Petronilia
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