NIEUWSBRIEF 2/2021

Voorwoord vd voorzitter Jos van Gammeren
Beste deelnemers en vrijwilligers.
Eindelijk zijn de clubs weer van start gegaan, hopelijk
blijf de Corona nu echt weg.
Het was een lastige periode voor ons allemaal, veel
thuiszitten voor de buis, wat moest je anders doen.
Er is ook droevig nieuws op 29 juli is Caroline
Fokkens overleden, zij woonde op Dubbel Vier en
was een enthousiaste Country-line danser. Wij
wensen iedereen heel veel sterkte met dit verlies.
Gelukkig is er een heel fijn zomerprogramma
geweest, druk bezocht met veel verschillende
activiteiten.
Yvonne en Mariëlle zijn erg druk geweest om alles goed te organiseren. Dit alles was alleen
mogelijk dank zij de vele vrijwilligers die er samen leuke en gezellige zomerperiode van
hebben gemaakt. Dat maken de vele mooie foto’s duidelijk.
Er zijn wat veranderingen de dinsdagavond club is verhuisd naar: Locatie van Middin,
Stokdijkkade 17 in Naaldwijk, Onze nieuwe coördinator is daar naast Hans Kagcheland,
Francien Voskamp. Zij neemt het stokje over van Henny Pieterse die het jarenlang heeft
gedaan, en het nu rustiger aan gaat doen maar nog altijd betrokken blijft bij de club. Het
Dansen is verplaatst naar de nieuwe locatie: Gymzaal van de Basisschool de Nieuwe Weg,
Bernardolaan 18 in Poeldijk. Verder staat alles bij de activiteiten in de nieuwsbrief.
Heel veel plezier met het lezen en foto’s kijken van deze nieuwsbrief.
Wij hopen dat jullie deze nieuwsbrief samen met onze leden willen doorlezen.
Rest mij nog namens het bestuur iedereen een heel fijn seizoen toe te wensen.
Jos van Gammeren
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Vrijdagavond jeugdclub
In april en mei was er voor onze jongeren op de vrijdagavond een leuke actieve avond op het
Prinsenbos. Deze werd geleid door Marleen en Donna van het vrijwillige traineeship van Vitis
Welzijn. En samen met enthousiaste vrijwilligers van ons werden het hele leuke gezellige
avonden. Waarmee het weer ook nog eens meezat, én we zelfs de krant haalden!

Er is weer plaats voor de jeugd op de vrijdagavond
1x per 2 weken is er in De Binnenhaven (Naaldwijk) een leuke gezellige clubavond, waarin een
gevarieerd uitdagend programma is met enthousiaste vrijwilligers. Kom gerust een keertje
vrijblijvend kijken bij de Tienerclub.
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Strandjutten
Drie zondagochtenden zijn we met diverse groepen gaan strandjutten i.s.m. BieKlien vanaf de
Jutterskeet in Vlugtenburg.
Dit was een groot succes.
Bianca, onze schoonmoeder van het Westland, gaf vooraf een uitleg over wat er allemaal te
vinden is op de stranden, en wat er schadelijk is voor onze mooie natuur.
In kleine groepjes max 4, werd er het strand op gegaan om te ondervinden wat er allemaal
achterblijft/aanspoelt op het strand.
En wat hadden we het getroffen met het weer, één ochtend was het zelfs zo mooi dat de
stranden vol lagen met strandgangers.
Er werd van alles gevonden, en het meest bijzondere werd tentoongesteld in de Jutterskeet.
Voor iedere deelnemer was er een gezonde appel, koffie thee limonade én een lekkere
versnapering.
3 Succesvolle gezellige ochtenden!
Voor het volgende seizoen willen we dit gaan voortzetten en we hopen op weer net zoveel
animo als dit jaar.
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De zomeractiviteiten 2021
Deze waren niet zoals jullie van ons gewend waren, geen volledig verzorgde dagjes uit bv, ivm
covid-19, maar toch waren we maar wat blij dat we een alternatief zomerprogramma boekje
konden aanbieden.
De aanmeldingen kwamen langzaam op gang, maar toen bekend was dat we het zo veilig en
verantwoord mogelijk hielden, waren alle activiteiten goed vol.
En wat waren we trots op ALLE vrijwilligers die zich, herkenbaar in de mooie bodywarmers
hebben ingezet, om van deze zomeractiviteiten een succes te maken. Weer of geen weer ze
zetten zich allemaal in om er voor iedereen een succes van te maken.

VRIJWILLIGERS BEDANKT!!!
Hierbij een impressie van alle zomeractiviteiten:

Bosstukje maken Ockenburg 23/06
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Speurtocht in het Prinsenbos 25/06
Ondanks het slechte weer was de pret er niet minder om !
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Vossenjacht 27/6
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Strandspelen 4/7
Niet op het strand in Ter Heide maar op het strandje
van de Wollenbrand in Honselersdijk.
Een groot succes
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Salsa dansen 28/7
Bij
GST
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Kanoën en Midgetgolf

7/8

Paviljoen de Zweth

Alleen of met anderen in de kano
Of lekker midget golven.
En na afloop voor iedereen koffie/thee met gebak
Of een heerlijke gevulde koek!
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KAMPVUUR 13 & 14/8
Vanwege de vele aanmeldingen is er besloten om er 2
avonden van te maken.

Samen zingen
Samen marshmellows
roosteren
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Natuurwandeling in de Broekpolder
tussen de Schotse Hooglanders
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Zoals vermeld in de nieuwsbrief van februari zijn er twee clubs verhuist naar een nieuwe
locatie:

De dinsdagavond club is verhuisd naar:
Locatie van Middin, Stokdijkkade 17 in Naaldwijk
Iedere dinsdagavond is hier soos-avond, en komen de deelnemers met de vrijwilligers samen
voor een spelletje, puzzel, kleurplaat, handwerken etc. of gewoon gezellig met elkaar te
kletsen. Vooral voor de ouderen onder ons is dit een ideale club waar ieder tot zijn recht komt.
Onze nieuwe coördinator is daar naast Hans Kagcheland Francien Voskamp.
Zij neemt het stokje over van Henny Pieterse die het jarenlang heeft gedaan, en het nu rustiger
aan gaat doen maar nog altijd betrokken blijft bij de club.

Er zijn nog plaatsen vrij voor deze gezellige club.
Meer informatie over de dinsdagvondclub vind je op onze site:
https://www.myosotiswestland.nl/activiteiten/dinsdagavond-club.
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Het Dansen is verplaatst naar de nieuwe locatie:
Gymzaal van de Basisschool de Nieuwe Weg, Bernardolaan 18 in Poeldijk.
Iedere woensdagavond gaan hier de voetjes van de vloer, en worden de heupen losgeschut.
De eerste 2 avonden was er een optreden van onze eigen huisband : Take 2.
Koos en Frank speelden en zongen weer de sterren van de hemel en maakten er weer een
gezellig feestje van.
Wij zijn zo blij met hen, en hopelijk blijven zij nog lang bij speciale gelegenheden bij ons
spelen!

Maar nu hebben ze een vaste DJ: onze eigen DJ Ruud!
Hij draait elke week de meest recente hits, maar ook de gouwe ouwe worden gedraaid.
Er worden nieuwe dansjes geleerd, en vrij gedanst.
Naast Ruud als DJ zijn er hier nieuwe vrijwilligers begonnen, waar wij erg blij mee zijn.
Wij hopen dan ook dat zij nog lang bij deze club zullen blijven.
Ook hier zijn nog plaatsen vrij, dus lijkt het je leuk om te komen dansen, geef je op, of kom
gewoon eens vrijblijvend meedansen om te kijken of het wat voor je is.
Meer informatie over de dansclub vind je op onze site:
https://www.myosotiswestland.nl/activiteiten/dansen
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Met trots kunnen we vertellen dat alle clubs weer gestart zijn:
Maandag: Biljarten
Om de week op de maandagavond
De Hunselaer Honselersdijk
Nog enkele plekken vrij.
Meer informatie: https://www.myosotiswestland.nl/activiteiten/biljarten-5-ball

Maandag: Koken voor jongeren en volwassenen
Ongeveer 1x per 3 weken.
Kooklokaal SBO de Diamant, Sint Martinusstraat 160 in Naaldwijk

Meer informatie: https://www.myosotiswestland.nl/activiteiten/koken-jongeren-als-volwassenen
Alleen bij het koken voor volwassenen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar
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Donderdag zwemmen
Iedere week in Zwembad De Hoge Bomen, Hoogwerf 9 in Naaldwijk.
Baantjes trekken, en aqua areabics.
Meer informatie: https://www.myosotiswestland.nl/activiteiten/zwemmen
Er zijn vrije plekken beschikbaar

Vrijdag:
Tienerclub (jongerenclub)
Om de vrijdagavond een uitdagende gezellige clubavond voor onze jongeren.
Na lange tijd zijn hier weer plaatsen beschikbaar.
Meer informatie https://www.myosotiswestland.nl/activiteiten/tienerclub

Funclub
Om de vrijdagavond een gezellige clubavond voor onze leden
Meer informatie: https://www.myosotiswestland.nl/activiteiten/funclub

FunAktief
1x per maand een uitje georganiseerd door en voor de leden van de FunAktief (LVB-niveau)
Meer informatie:https://www.myosotiswestland.nl/activiteiten/funaktief-2
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Zaterdag:
Paardrijden

2 groepen rijden om de week.
Er is nog 1 plaats beschikbaar.
Meer informatie: https://www.myosotiswestland.nl/activiteiten/paardrijden

Countryline dansen:

Iedere zaterdagmiddag tussen 14:00- 15:15uur worden hier onder professionele begeleiding
van Maick van Leeuwen nieuwe dansen geleerd. Maar ook de oude vertrouwde dansen komen
hier voorbij. Gezellig en goed voor de conditie.
Hier zijn nog plekken vrij
Meer informatie : https://www.myosotiswestland.nl/activiteiten/countryline-dansen-2
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Maar een nieuwsbrief zou geen nieuwsbrief zijn, als we ook niet vooruit zouden kijken.
De FunAktief heeft een compleet nieuw team jongere vrijwilligers gekregen. Zij zijn begonnen via de
zomeractiviteiten en via het vrijwillig traineeship van Vitis Welzijn. Super leuk om weer jongeren bij
Myosotis Westland te hebben!
Hoewel wij onze clubs verantwoord kunnen draaien met de vrijwilligers die er nu zijn, blijjven wij altijd
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor onze diverse clubs. Dit kan zijn van wekelijks,
tot 1x per 2 weken of alleen met de losse activiteiten alle hulp van alle leeftijd is welkom, enthousiasme
staat voorop

Ook zijn wij in gesprek gegaan met “Feesttent Westland” onder onze jongeren wel bekend.
Dit is een groep jongeren welke gaan stappen met onze jongeren en na afloop natuurlijk een broodje
shoarma gaan eten. En wij zijn verheugd te vermelden dat we vanaf 2022 met deze groep gaan
samenwerken. Hoe en wat precies dat volgt nog, maar wij zijn heel blij met deze aanstaande
samenwerking.

Ook zijn wij een samenwerking aangegaan met Puur Cultuur Westland.
Dit heeft al geresulteerd in een Djembee workshop bij de FunClub.

Maar ook de volgende activiteiten staan op het programma:
Djembee bij de dinsdagavondclub en de FunAktief.
Een dansworkshop bij het dansen op de woensdagavond en de FunAktief.
Een workshop beeldende vorming bij de dinsdagavond club.
Leuke activiteiten dus om naar uit te kijken.
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Ook is er een musical ingepland speciaal voor onze deelnemers:

PINOKKIA DE MUSICAL
Spannende musical voor iedereen van 6 tot 100 jaar.
De oude poppenmaakster Gepetta heeft het moeilijk.
Kinderen kopen geen houten poppen meer om mee te spelen.
Ze kopen liever een robot uit de winkel van Figara Monstra.
Maar misschien kan ze toch nog succesvol worden met haar nieuwe pop Pinokkia.
Als Gepetta noodgedwongen de winkel aan Figara moet verkopen, smeden Pinokkia en de
andere poppen een plan om de winkel te redden. Zou het lukken?
'Pinokkia' wordt gespeeld door de kunstklassen van het Floracollege Naaldwijk.
Dinsdag 16/11 19:00 - 20:00uur:
Musical Pinokkia
Kosten 7,50euro
De ontmoetingskerk in Naaldwijk.
Opgeven kan via
info@myosotiswestland.nl
LET OP: Voor deze voorstelling is een
geldig Coronatoegangsbewijs verplicht
voor bezoekers vanaf 13jaar.

OPGEVEN IS NOG MOGELIJK

Verder staan onder voorbehoud op ons programma:
SINTERKLAASFEEST
En
De jaarlijkse PLAYBACKSHOW!
Alles onder voorbehoud, vanwege de maatregelen die op dat moment gelden.
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Dan als laatste maar zeker niet minst belangrijkste:

Hebben jullie al op ons gestemd bij de RABOBANK SUPPORT CLUBACTIE?
Dit kan nog tot en met 25/10 via https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
Wij kunnen elke stem goed gebruiken om nog meer voor onze mooie stichting te kunnen doen.
Alvast SUPER BEDANKT

Zoals jullie zien zitten wij zeker niet stil en blijven wij werken aan een mooi en actief Myosotis Westland.
Mocht je nog vragen opmerkingen suggesties hebben, neem gerust contact met ons op.
Alle inbreng is waardevol voor ons.
Bezoek gerust eens onze website hier vindt je alle informatie en foto’s en video’s van de verschiillende
clubs en activiteiten: https://www.myosotiswestland.nl/

Dit was onze nieuwsbrief voor deze keer weer.
Wij hopen iedereen weer snel en gezond te zien.

