NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020
Voorwoord van de voorzitter:
Beste allemaal,
Het is weer tijd voor de nieuwsbrief, er is heel wat gebeurt de laatste periode.
Allereerst heeft Melanie na zo veel jaren zich te hebben ingezet voor
Myosotis ons in goede harmonie verlaten. Melanie kon het niet meer
combineren met haar andere baan en haar gezin.
Zij blijft nog wel als vrijwilliger actief.
Per 1 februari is Mariëlle bij ons in dienst gekomen. Mariëlle houdt van aanpakken en is bekend met onze
deelnemers. Zij komt in alle clubs kennis maken. Zij heeft zelf een verstandelijk beperkte dochter. Wij zijn erg blij
met haar en wensen haar veel succes.
Verder lopen alle activiteiten goed, hier en daar kunnen we wel vrijwilligers gebruiken, maar de deelnemers zijn
over het algemeen erg tevreden.
Dan is Yvonne al een jaar in dienst, het lukt haar prima om Myosotis in het nieuws te brengen en te houden en
vele leuke activiteiten te organiseren. Ook nieuwe activiteiten zoals badminton enz. Het duiken van de FunAktief
was ook super. Ook de playbackshow was erg geslaagd en druk bezocht.

Ook hebben we een eigen ruimte waar we de spullen van Myosotis kunnen opslaan.
Er zijn mooie nieuwe flyers gemaakt. Yvonne neemt deel aan een overleg met de gemeente om het Taxivervoer
beter te organiseren. Zij is erg enthousiast over dit overleg. Zijn er klachten over het taxivervoer geef het door
aan Yvonne, dan kan zij het bespreken.
Dit jaar bestaan we 45 jaar, dat is niet echt een jubileum, maar we willen er wel aandacht aan besteden. We
denken aan een grote bingo voor alle leden.
Dan rest mij nog om alle vrijwilligers te bedanken, zonder jullie enthousiaste inbreng was dit allemaal niet
mogelijk, met elkaar zorgen we voor een fijne invulling van de vrije tijd voor onze deelnemers.
Namens het bestuur bedankt.
Jos van Gammeren
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Woordje van de nieuwe coördinator:
Hallo allemaal.
Mijn naam is Mariëlle Hofstede-Nederpelt en per 1 februari in dienst als coördinator bij Myosotis Westland.
Ik woon in Den Hoorn maar ben geboren en opgegroeid in Honselersdijk en ‘De Heul.
Getrouwd met Peter en heb drie kanjers van kids: twee jongens en een meisje.
Onze dochter heeft een verstandelijke beperking dus Myosotis is voor mij niet onbekend.
Ik ga bij Myosotis voornamelijk de financiële administratie uitvoeren.

Maar ook natuurlijk Yvonne ondersteunen
bij de begeleiding van de clubs en de ( zomer )activiteiten.
De clubs kom ik de komende maanden allemaal bezoeken
en ik heb veel zin om jullie allemaal te ontmoeten.
Ik zou zeggen tot snel dan maar.
Groetjes Mariëlle Hofstede-Nederpelt
Yvonne

&

Mariëlle

December Nieuws:
In December waren er diverse extra activiteiten geweest:
Het grote Sinterklaasfeest op het Westerhonk waar Sinterklaas kwam met héél veel Pieten.
Hiervan is een leuke film gemaakt van de avond door de Film Piet.
Deze kun je hier vinden: https://youtu.be/Co2teA5yUGE
Nieuw dit jaar was dat er ook voor de deelnemers Pietenpakken waren, zodat Sinterklaas wel heel veel
HulpPieten had.
Naast dat Sinterklaas kwam op het grote feest kwam hij ook langs bij de verschillende clubs, van het Countryline
dansen tot en met de FunClub. Foto’s van de diverse bezoeken zijn te vinden op onze site.
Een andere extra activiteit was een kerst activiteit, geen kerststukje dit jaar maar een kerstfles versieren.
Hierbij mochten wij gebruik maken van de gezellige kantine van GST-van Paassen in ‘s Gravenzande.
Deze middag was een groot succes, alle deelnemers maar ook de vrijwilligers waren super enthousiast.
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Natuurlijk was daar ook weer de jaarlijkse playbackshow.
Nieuw dit jaar was én de locatie: De Hunselaer in Honselersdijk, én de tijd:
Dit jaar op een middag i.p.v. de avond.
De combinatie van beiden was een groot succes gebleken, de hele zaal was gezellig vol.
Wat hadden we weer een leuke Playbackshow:
Een jury van 3 baby’s nog in hun wiegje, de presentatrice liep te paraderen in haar gouden jurk,
maar degenen die het meest schitterden waren natuurlijk de deelnemers. Wat hadden ze
allemaal weer goed hun best gedaan,
de jury had er weer een hele kluif aan om een winnaar aan te wijzen.
Maar zoals altijd kan niet iedereen winnen.
Dit jaar was de grote Winnaar Jasmijn Versteghe.
Via de weg willen wij nog alle vrijwilligers van deze middag
bedanken voor hun inzet: Muziek, kleding, make-up, jury, etc.
Maar ook iedereen die deze middag aanwezig was, zonder publiek kunnen onze deelnemers niet
stralen.
Wij hopen dan ook dat de opkomst volgend jaar ook weer groot mag zijn.
Kerstmarkt Westerhonk:
Dit jaar stonden we voor het eerst met een kraam op de Kerstmarkt op het Westerhonk.
Was het in eerste instantie de bedoeling dat het buiten gehouden zou worden, was het door het te verwachten
noodweer verplaatst naar binnen bij Samen.
De vrijwilligers vonden dit eigenlijk wel prettig, niet koukleumen maar gezellig warm binnen.
Er was een mooie stand, met extra statafels, waar onze vrijwilligers in Myosotis overhemd uitgebreid uitleg
gaven over Myosotis Westland onder het genot van een drankje en een hapje.
Op de achtergrond draaide een uitgebreide foto presentatie op een groot scherm, en er werden mooie nieuwe
flyers uitgedeeld.
Wij zijn voornemens om er volgend jaar weer bij te zijn.
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Nieuw in 2020:
Naar aanleiding van het grote succes van de zomeractiviteit badminton is er de vraag gekomen of er niet meer
badminton aangeboden kon worden.
Hiermee zijn wij met diverse badmintonverenigingen in gesprek gegaan en heeft Badmintonclub de
Zeemeeuwen uit ‘s-Gravenzande toegezegd ons hiermee te willen ondersteunen door de hal, vrijwilligers en een
gekwalificeerde trainer beschikbaar te stellen.
Wij hopen dan natuurlijk ook op zo veel mogelijk respons van onze deelnemers om dit tot een succes te maken,
dus geef het door aan zoveel mogelijk mensen. Ook degenen die niet lid zijn van Myosotis zijn uitgenodigd om
hieraan deel te nemen.
De flyer zal ook op onze site bij extra activiteiten te vinden zijn.
Hierbij de uitnodiging:
Een sportieve avond voor iedereen!
Speciaal voor Myosotis Westland organiseert Badmintonclub De Zeemeeuwen
uit ’s-Gravenzande als try-out twee badminton avonden.
Onder leiding van een trainer en diverse badmintonners van deze vereniging
worden de basisvaardigheden van het spel op een leuke manier geleerd.
Wanneer er deelnemers zijn die na deze 2x meer willen kan er mogelijk een echte club gestart worden in het
najaar zodat er regelmatig trainingen gevolgd kunnen worden en wie weet meer!
Voor wie:
Voor iedereen met een beperking, voor jong en oud voor een sportieve avond.
Waar:
Badmintonclub De Zeemeeuwen
Westlandhal - Spinel 4 - 2691 TM 's-Gravenzande
Wanneer:
Donderdagavond 30.04.2020 : 19:00 - 20:00uur
Donderdagavond 28.05.2020 : 19:00 - 20:00uur
Zorg dat je een kwartier van te voren aanwezig bent, een flesje water hebt, sportieve kleding en droge schone
sportschoenen aanhebt (géén buitenschoenen of zwarte zolen).
Voor materiaal wordt deze avond gezorgd.
Kosten:
De kosten van deze avond zijn 2euro per keer, contant te betalen bij aanvang van de avond.
Enthousiast?!:
Geef je op via: info@myosotiswestland.nl
Voor meer informatie kun je bellen woensdag en vrijdag tussen 09:00 -12:00uur
Tel: 06-52476670
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Op woensdag 29 januari stond de conferentie Veilig en gezond leef(sport)klimaat in het teken van uiteenlopende
maatschappelijke vraagstukken die relevant zijn voor de sportvereniging en diverse maatschappelijke
organisaties. Met inspirerende sprekers, interessante workshops en diverse informatiekraampjes was het een
waardevolle avond. Zo bouwt de gemeente verder aan een veilig en gezond sportklimaat in Westland.

Eén van die sprekers was voormalig handbalster van het Nederlands
team: Yvette Broch.
Zij startte haar handballoopbaan bij Verburch. Vervolgens speelde ze
jarenlang via Quintus als professioneel topspeelster in het buitenland.
Deze avond deelde zij haar ervaringen als jonge sporter.
En natuurlijk kon Yvonne het niet laten om te vragen of zijn samen met
haar op de foto mocht

Alle informatie van deze avond konden wij goed gebruiken voor onze
Myosotis, en vooral voor de nieuw op te zetten badminton.
Ook badmintonclub de Zeemeeuwen waren aanwezig.

Laatste nieuwtjes:
Zomeractiviteiten in volle gang:
De voorbereidingen voor de zomeractiviteiten zijn al in volle gang. Diverse uitjes zijn al besproken, zodra wij alles
definitief binnen hebben gaan we de boekjes afmaken en versturen. Nog héél even geduld dus.
Donaties:
Wij hebben afgelopen jaar weer diverse donaties ontvangen, hiervoor willen wij de sponsoren hartelijk
bedanken. Dankzij deze donaties konden wij weer vele leuke dingen extra doen: zoals bv nieuwe pakken
aanschaffen voor onze Pieten, extra pieten pakken voor de deelnemers. Maar ook de playbackshow, aanschaf
van diverse materialen etc. Alle sponsoren SUPER BEDANKT!!
Aandachtspuntjes:
Dan als laatste wil ik jullie graag attent maken dat er bij de diverse clubs nog plaats is voor nieuwe deelnemers.
Mocht je het leuk vinden maar een beetje eng: je kunt altijd eerst een paar keertjes kijken en meedoen, zodat je
een goed beeld krijgt van de club.
Meld je van te voren even aan via de mail of telefonisch, en onze vrijwilligers zorgen dat je je welkom voelt.
Hierbij een uitnodiging om onze site te bezoeken en in de gaten te houden, hier vindt je naast alle informatie
over St. Myosotis Westland ook alle informatie over onze clubs zoals bv de roosters.
Ook zijn hier de mooie foto’s van de diverse activiteiten te vinden, van de activiteiten op de clubs, tot de
gezamenlijke activiteiten. Deze wordt regelmatig bijgehouden.
Tot de volgende nieuwsbrief!

