
 

                                                                                                                                        

Nieuwsbrief 

Mei 2018 

Op 10 april opende Boa Vinda haar deuren, wat een enthousiaste en leuke en lieve reacties hebben 

we gekregen. 

Hieronder een kleine impressie van onze locatie. 

Voorkant.                                                                  keuken 

       

Koffie corner                                             één van de zithoeken met relax fauteuils 

   

 



Multifunctionele  tafel, gezellig bij binnenkomst een bakje koffie of thee en een praatje 

 

 

 

 

 

 

Creatieve ruimte  

 

Deze piano is geschonken door een inwoner uit Spijkenisse en wij er bij mee zijn. 

 



Inmiddels zijn we gestart met intake gesprekken voor dagbesteding, kennis maken met netwerk in 

Nissewaard en hebben cliënten zich aangemeld om bij Boa Vinda dagbesteding te gaan volgen. 

 

Op 17 april werd de belevingstafel afgeleverd, wat zijn we er blij mee. 

 

Wist u dat: 

 U bij ons van maandag tot donderdag kunt genieten van een vers gekookte maaltijd voor 5 

euro! De maaltijd start om 17.30 uur. 

 U moet zich hier wel van tevoren voor opgeven op tel nr 0629408024, Heeft u een dieet geef 

dit dan door bij u reservering. 

 Inmiddels hebben wij de eerste eters gehad, zij waren hier erg enthousiast over en komen nu 

wekelijks op woensdag. 

 

 Wij de vraag hebben gekregen voor Yoga, wij voornemens zijn om hier gehoor aan te geven. 

Heeft u intresse kunt u zich opgeven  op tel nr 0629408024. 

 Bij voldoende interesse zal de yoga plaatsvinden op donderdag van 11 tot 12 uur. De kosten 

hiervoor zijn 5 euro incl een kopje koffie of thee. De groep zal niet groter zijn als 10 

personen. 

 

 Wij op donderdagmiddag een klaverjas clubje hebben, wilt u ook graag klaverjassen, u bent 

van harte welkom. Voor informatie kunt u bellen met Petra van de Laar mobiel: 0629408024 

 

 Wij op zoek zijn naar iemand die graag schilderles wil geven, heeft u interesse neem dan 

contact met ons op via info@boavinda.nl 

 

 Dat er zich al hele leuke en lieve vrijwilligers  zich aangemeld hebben. 

mailto:info@boavinda.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuovn-i9_aAhXIPFAKHRVWDaUQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.dreamordonate.com/dromen/belevingstafel/&psig=AOvVaw18LodpwwkOtd8fhOsG8awR&ust=1525077854498362


 

 Dat wij ook beauty middagen hebben, u haren, gezicht en nagels worden verzorgd. 


