De zomeractiviteiten worden georganiseerd door
St. Myosotis Westland.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door HandicapNL.
HandicapNL is dé organisatie die mensen met een handicap in
Nederland helpt sterker te staan en zorgt dat zij eerlijke kansen
krijgen.

Hallo allemaal,
De jaarlijkse zomeractiviteiten staan weer voor de deur.
We hebben een nieuw en gevarieerd programma voor jullie
gemaakt.
Wij hebben er veel zin in!
We hopen jullie ook en wensen jullie veel plezier deze zomer!
De activiteiten worden georganiseerd door:
Stichting Myosotis Westland
De zomeractiviteiten zijn bedoeld voor mensen met een
verstandelijke beperking, die in de vakantieperiode samen met
anderen leuke dingen willen ondernemen.

Belangrijk
De inschrijving organiseren wij schriftelijk. Inschrijven kan via het
inschrijfformulier dat je samen met dit boekje ontvangt. Hieronder
staan een aantal belangrijke dingen die je goed moet lezen:
- De uiterlijke inschrijfdatum is 20-05-2019.
- Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst en wij kijken
naar een eerlijke verdeling van de inschrijvingen. Het kan
dus zijn dat je niet voor alles wordt ingedeeld waarvoor je je
hebt ingeschreven.
- Na inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief met daarop
aangegeven de activiteiten die voor jou doorgaan.
- Is jouw deelname aan een activiteit niet bevestigd, dan kan
je niet meedoen.
- Je mag zakgeld meenemen, zodat je tijdens activiteiten een
drankje of andere versnapering kunt kopen.
- Mocht er iets wijzigen met betrekking tot een activiteit dan
wordt dit vermeld in de bevestigingsbrief.
- Er wordt geen alcohol geschonken tijdens de activiteiten.
- Neem je eigen lunchpakket mee als je mee gaat naar
Rotterdam.
- Bij voorkeur schrijven we het bedrag af via automatische
incasso. Als automatische incasso niet mogelijk is ontvang je
een factuur.

- Als je niet kan komen naar de activiteit waarvoor je bent
ingedeeld meld je dan op tijd af. Wij retourneren alleen geld
als er bijzondere omstandigheden zijn.
- Je moet lid zijn van Myosotis om deel te kunnen nemen aan
de activiteiten. Ben je nog geen lid? Dan kan je lid worden,
dit kost € 20,- per jaar.

Hoe inschrijven?
Stuur het inschrijfformulier volledig ingevuld vóór 20 mei
2019
Je kunt het inschrijfformulier ook invullen, scannen en via e-mail
versturen. Scan dan beide kanten! Telefonisch inschrijven kan
niet.
Het adres waar je het formulier naar toe kan sturen:
Zomeractiviteiten Westland
Berberis 6
2671 NT Naaldwijk
Email: info@myosotiswestland.nl
Op woensdag- en vrijdagochtend tussen 09:00 - 12:00 uur zijn wij
telefonisch bereikbaar op nummer: 06-52476770
Ook kun je een bericht inspreken dan bellen wij zo snel mogelijk
terug.

Programma
Bioscoop 1
Het eerste uitje is de bioscoop. Dit jaar zijn er 2 bioscoopavonden!
De eerste film die we gaan kijken is Dikkertje Dap. Dikkertje Dap is een jongetje
dat op dezelfde dag is geboren als Raf, een giraf. Zijn opa werkt als verzorger in
een dierentuin en daarom is Dikkertje vaak bij Raf te vinden. Ze zijn
onafscheidelijk, totdat het jongetje naar school gaat en erachter komt dat giraffen
niet naar school mogen. Hij doet er vervolgens alles aan om Raf mee te nemen,
zodat hij kennis kan maken met zijn nieuwe vriend Yous.
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!

Maandag 24 juni 2019
19.00 uur tot 21.30 uur. Tijdens de
film is er een korte pauze.
AC Opleidingen, Hoge Geest 43
2671 LK in Naaldwijk
€ 5,Dit is een nieuwe locatie!

Bioscoop 2
De tweede film die we gaan kijken is de Boss Baby. Tim is 7 en is erg blij met zijn
ouders, totdat er een baby bijkomt in het gezin. Het is echter geen normale baby:
hij kan praten en draagt een pak. Tim komt erachter dat de baby met een missie
bezig is om te zorgen dat baby's wereldwijd meer liefde krijgen. De ouders
hebben ondertussen niets door.
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!

Woensdag 26 juni 2019
19.00 uur tot 21.30 uur. Tijdens de
film is er een korte pauze.
AC Opleidingen, Hoge Geest 43
2671 LK Naaldwijk
€ 5,Dit is een nieuwe locatie!

Uitje Zeeland
Het eerste grote uitje dit jaar is een bezoek aan Zeeland. Hier gaan we eerst
naar de zeehondenopvang in Stellendam. Hier worden zeehonden opgevangen
en verzorgd. Dit zijn voornamelijk jonge zeehonden en zeehonden die gewond of
ziek zijn. Wanneer de zeehonden weer helemaal gezond zijn worden ze weer
vrijgelaten.
Hierna gaan we naar geitenboerderij de Mèkkerstee. Hier
staat voor ons een heerlijke lunch klaar met 2
pannenkoeken per persoon en limonade. Na de lunch
kunnen we kijken bij de boerderijdieren. In de middag
worden de geiten gemolken en natuurlijk zijn wij hierbij.
Ook is er een is er een kaasmakerij waar we kunnen zien
en proeven hoe de heerlijkste geitenkazen worden
gemaakt.
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!

Vrijdag 28 juni
9.00 uur tot 17.15 uur
Verzamelen bushalte, Verdilaan Naaldwijk
€ 30,Dit is incl. de lunch.
Overige versnaperingen en
souvenirs zijn voor eigen rekening.

Bloemschikken
We gaan met elkaar weer een mooi zomers bloemstuk maken.
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!

Dinsdag 2 juli
19.00 uur tot 21.00 uur
Wijkcentrum De Hunselaer, de Hunselaer 1, 2675 XJ
Honselersdijk
€ 7,Dit is incl. 2 drankjes en iets
lekkers.

Musical
De musicalklas van het Floracollege speelt dit jaar de musical Wouter: een
dromerige Amsterdamse jongen die zich verliest in de geweldige verhalen die hij
leest. Wouter, een jongen die fantaseert over de prachtige verhalen uit de films
die hij graag kijkt. Wouter, een jongen die gefascineerd is, door wat er vroeger
allemaal was en daar vlogs over maakt.
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!

Donderdag 4 juli
18.45 uur tot 22.00 uur.
Westlandtheater ‘De Naald’,
Stokdijkkade 3, 2671 GW Naaldwijk
€ 7,Inclusief 1 pauzedrankje.
De musical begint om 19:00 uur, dan
gaan ook de deuren van de zaal
dicht. Zorg dus dat je op tijd
aanwezig bent.

Creatieve avond
We gaan iets moois maken van flessen. Hoe en wat precies is een verrassing,
maar dat het super mooi wordt… dat staat vast!
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!

Maandag 8 juli
19.00 uur tot 21.00 uur
Wijkcentrum De Hunselaer, de
Hunselaer 1, 2675 XJ Honselersdijk
€ 5,Inclusief 2 drankjes en iets lekkers.
Navigatie instellen op Leeuwerik 1 in
Honselersdijk

Jeu de Boules
De Jeu de Boulesclub De Boullier heeft er weer zin in deze zomer.
De leden van de vereniging gaan samen met jullie spelen.
Als het mooi weer is spelen we lekker buiten.
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!

Woensdag 10 juli
19.00 uur tot 21.30 uur
Kanaalweg 10c, 2678 LX De Lier
Gratis
Inclusief 1 drankje

Strandjutten
Samen met de schoonmoeder van het Westland Bianca gaan we strandjutten.
Dit betekent dat we gaan zoeken naar aangespoelde spullen op het strand.
Uiteraard ruimen we dan direct de troep op het strand op, zodat het strand weer
lekker schoon is. We belonen onszelf met een kopje koffie of thee met een muffin
bij een strandtent.
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?

-› Kosten?
-› Let op!
-› Let op!

Maandag 15 juli
18.45 uur tot 21.30 uur
We verzamelen op de parkeerplaats bij Slag Beukel in
’s-Gravenzande. We vertrekken hier om 19:00 uur.
We eindigen bij strandpark Vlugtenburg bij de receptie.
Hier kan je worden opgehaald.
€ 5,Inclusief 1 drankje + muffin
Deze activiteit gaat bij slecht weer
niet door.

Uitje naar Rotterdam
We beginnen met een rondleiding door het stadion van Feyenoord. Heb je altijd
al een kijkje willen nemen achter de schermen van Feyenoord en de Kuip?
Tijdens de rondleiding gaan speciaal voor jou deuren open die normaal gesloten
blijven. Uiteraard nemen we ook een kijkje in het vernieuwde
Feyenoordmuseum.
Hierna gaan we “glow in the dark” mini golven. Het thema is "Hollywood" . Je
speelt minigolf in een waanzinnig fluorescerend decor en ontdekt de wereld van
film en fantasie.
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?

Woensdag 17 juli
10:00 uur tot 17:15 uur
Verzamelen Bushalte
Verdilaan Naaldwijk
-› Kosten?
€ 25,-.
-› Let op!
Dit is excl. consumpties, zorg
………………………… zelf voor een lunchpakket of
……………………………neem geld mee om iets te
……………………………kopen.
-› Let op!
Dit uitje is alleen geschikt voor
mensen die goed ter been zijn.

Dansavond en karaoke
Kom gezellig een avond dansen en mee zingen met de muziek!
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!
-› Let op!

Woensdag 24 juli
19.30 uur tot 21.30 uur
SAMEN, Vijverweg 11, 2681 JB Monster
€ 5,Inclusief 2 drankjes.
Wij maken gebruik van de
ingang van de kerkzaal, dit is 1
deur verder dan de deur van de
hoofdingang.

Paleis Soestdijk
Dit jaar brengen we een bezoek aan Paleis Soestdijk. Het laatst bewoond door
Prins Bernard en Koningin Juliana. Waan je een echte prins of prinses.
We bezoeken de historische paleiszalen, de prachtige monumentale tuinen en
brengen een bezoek aan het museum waar genoeg te zien en te ontdekken valt.
Speciaal voor ons staat er een lunch klaar in de Oranjerie. Kortom een uitje met
een koninklijk randje
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!

Zaterdag 27 juli
9.30 uur tot 17.15 uur
Verzamelen Bushalte Verdilaan; Naaldwijk
€ 30,- dit is incl. lunch Oranjerie Soestdijk
De lunch bestaat uit 2 luxe broodjes, 1 stuk fruit en een
drankje

Varend bloemencorso
Heerlijk vanaf de waterkant prachtig versierde bloemenschuiten bekijken!
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!

Zaterdagmiddag 3 augustus
12.30 uur tot 14.30 uur
We zitten bij het water ter hoogte van Vierschaar 1. Dit
is bij het politiebureau in Naaldwijk.
Gratis
Inclusief 1 drankje
en een ijsje.

Bowlen
Bowlen is altijd leuk om te doen. We huren de hele bowling af zodat
we gezellig met een grote groep kunnen gaan bowlen.
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!

Donderdag 8 Augustus
19.15 uur tot 21.15 uur (we bowlen van 19.30 - 21.00)
Party Bowling Westland, Veilingweg 7, 2678 LN De Lier
€ 7,Inclusief een hapje en 2
drankjes.

Bingo
Dit jaar vindt er weer een grote bingo plaats waarbij je mooie prijzen kunt winnen.
Beproef je geluk en maak kans op de mooie hoofdprijs!
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!

Woensdag 22 augustus
19.00 uur tot 21.30 uur
Locatie volgt in de
bevestigingsbrief
€ 5,Inclusief 2 drankjes en iets lekkers

Badminton
Gezellig met elkaar een potje badminton spelen! Een aantal spelers van
badmintonvereniging BC-mix komen op deze avond helpen.
Je hoeft geen ervaring te hebben.
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!
-› Let op!

Donderdag 29 augustus
19.00 uur tot 21.00 uur
Westlandhal, Spinel 4, 2691TM in ‘s-Gravenzande
Gratis
Inclusief 1 drankje
Het is op een andere locatie

Zomerfeest!
Het zomerprogramma wordt dit jaar weer afgesloten met een spetterend
eindfeest. We gaan eerst met elkaar eten en daarna dansen en feesten.
Ook komt er een artiest optreden. Wie dat is dat houden we nog even geheim.
Zo sluiten we het zomerproject 2019 gezellig met elkaar af.
-› Wanneer?
-› Tijd?
-› Waar?
-› Kosten?
-› Let op!

Zaterdag 31 augustus
17.00 uur tot 20.00 uur
Hof van Heden, Dijkweg 20, 2671 GB in Naaldwijk
€ 10,Inclusief eten, ijsje en 3
drankjes.

Tot slot

- Maak een keuze uit de activiteiten in dit
programmaboekje.
- Kruis je keuze aan op het inschrijfformulier.
- Vul het inschrijfformulier volledig en duidelijk in!
- Stuur het inschrijfformulier op naar:
Zomeractiviteiten Westland
Berberis 6
2671 NT Naaldwijk
- Niet juiste of onvolledig ingevulde formulieren worden
niet in behandeling genomen.
Heb je nog vragen dan kun je bellen of mailen naar:
Melanie Barbier
Mail: info@myosotiswestland.nl
T: 06-52476770
Telefonisch bereikbaar op woensdag- en vrijdagochtend
tussen 09.00 – 12.00 uur. Op andere momenten kun je
een berich (via de app op sms) sturen of wat inspreken.

De zomeractiviteiten worden georganiseerd door
St. Myosotis Westland.

