
 

Nieuwsbrief april/mei 

Beste allen, 

Hierbij de nieuwsbrief van april/mei. 

Mocht het zijn dat u een leuk uitstapje ziet staan in onze nieuwsbrief en u wil graag mee dan kunt u 

zich hiervoor extra opgeven, het liefst via mail. info@boavinda.nl 

Voorjaar en Pasen in het vooruitzicht, we hebben al van wat mooie dagen mogen genieten met 

elkaar. 

Op maandag word onze vaste dag om naar de bibliotheek te gaan, wilt u ook graag naar de 

bibliotheek maar u bent er nooit op maandag laat het ons dan weten 

Zoals u weet houden we op 18 april een paasbingo. Mocht u het vergeten zijn u kunt zich hiervoor 

nog opgeven. 

 

 

Op vrijdag 19 april hebben we onze paasbrunch ,  

 

Wie is er jarig in april/mei 

 



 Mevr. Koopmans 23 april 

 Mevr. Dekker 26 april 

 Dhr Cogenbach 28 mei 

Geplande aktiviteiten 

april 

 18 april de paasbingo, mag met introduce, deze betaalt 5 euro incl hapje en drankje en 

bingokaart 

 19 april paasbrunch, goede vrijdag , wij zijn gewoon open 

 22 april gesloten. 2e paasdag 

 23 april muziek middag in het hart van groenenwoud 

 25 april zangkoor Enjoy 

Mei.. 

 

 Woensdag 1 mei markthal Rotterdam 

 Donderdag  2 mei  koffie leut Rockanje, De koffie leut is een soort museum met vooral oude 

koffiemolens en land en tuinbouw gereedschappen. U kunt hier heerlijk genieten van een 

kopje thee, fris of koffie met iets lekkers erbij, dit kan zowel binnen als buiten. 

 Maandag 6 mei naar de markt in brielle 

 Dinsdag 7 mei naar de duinhuisjes in Rockanje 

  
 Vrijdag 10 mei drankje en bittergarnituurtje bij Murray’s 

 Donderdag 16 mei blijdorp ivm 1 jarig bestaan 

 Maandag 20 mei naar de markt in brielle 

 Dinsdag  21 mei muziek middag hart van groenenwoud met zanger Arthuro 

 Vrijdag 24 mei drankje en bittergarnituurtje bij Murray’s 

 Woensdag 27 mei ferry pistoolhaven/hoek van Holland zeehonden spotten 

 
 Donderdag 28 mei markt Hoogvliet 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens team Boa Vinda, 

Hanny Voermans 



Petra van der Laar 

Cock Alleblas 

Wendy Storm 

Angelique de Bruin 

Claudia van Aken 

 


