
 

Nieuwsbrief juni/juli 2019 

 

Beste allen, 

 

Hierbij de nieuwsbrief van juni/juli 

 Wat kunnen we terug kijken op een leuke dag op 16 mei in diergaarde Blijdorp, sommige van 

u waren al lange tijd niet geweest. Wat fijn om al die blije gezichten te zien. 

 Wij hebben van u genoten deze dag, wij hopen jullie ook.  

 

 

 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 

 Heeft u zelf ideeën voor een uitstapje, laat het ons weten 

koken 

 

 Vanaf vrijdag 24 mei starten wij met een kookochtend, Iedere week word er met een groepje 

van 4 deelnemers  gekookt.  Het menu word ook samengesteld door diegene die op die dag 

koken.   

 Deze maaltijd word gezamenlijk om half 1 gegeten. Er word uiteraard rekening gehouden 

met dieetwensen en wat u absoluut niet lust.  

 Wenst u tussen de middag geen warme maaltijd zou het fijn zijn als u dit kenbaar maakt bij 

Boa Vinda zodat we niet te veel inkopen wat dan niet gebruikt gaat worden. 
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Vakantie 

 Afgelopen periode hebben we vragen gekregen of we ook vakanties organiseren, dat willen 

wij best, erg graag zelfs. Het lijkt ons superleuk om met diegene die dat willen een midweek 

weg te gaan. 

 Alvorens wij veel werk op onze nek halen zouden we het fijn vinden om te weten of er 

voldoende animo voor is.  

 Het zal dan wel gaan om een midweek ergens in Nederland. 

 Mocht u interesse hebben kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar 

hanny@boavinda.nl Heeft u wensen voor u vakantie dan kunt u dat ook gelijk kenbaar 

maken in de mail. 

 

 

Afgelopen maand hebben we nieuwe stoelen voor ons terras gekocht, heeft u ze al gezien? 

 

Wie is er jarig juni/juli  

         1 Juni   Dhr. Bruil 

4  juni Mevr. Oostlander 

8  juni Mevr. van Lent 

28 juni    Mevr. Gardien 

21 juli Mevr. Mathu 

29 juli Mevr. Roderiques 

 

Geplande activiteiten juni 

maandag             3/6                   Markt in Brielle                                     

Dinsdag               4/6 Markt in Spijkenisse, bij mooi weer terrasje pakken 

Woensdag          5/6 Beeldentuin Heenvliet (12.00 uur open) 

Donderdag         6/6 Poffertjes eten Rotterdam 
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Vrijdag                7/6 kookochtend 

zaterdag  

zondag  

Maandag          10/6 Gesloten. Pinksteren 

Dinsdag            11/6 Beauty/verwen middag 

Woensdag       12/6 Haagse markt 

Donderdag      13/6 Visafslag Stellendam. Visje eten 

Vrijdag              14/6 kookochtend 

zaterdag  

zondag  

Maandag          17/6 Ikea barendrecht 

Dinsdag             18/6 Beelden tuin Heenvliet (12.00 uur open) 

Woensdag        19/6 Beauty/verwen dag 

Donderdag       20/6 Drankje of ijsje eten in het dorp 

Vrijdag              21/6 kookochtend 

zaterdag  

zondag  

Maandag         24/6 Haagse markt 

Dinsdag            25/6 Naar Oudorp, zeehonden spotten 

Woensdag       26/6 Lunchen bij Sparta (met rondleiding) eigen bijdrage 7.50 

Donderdag      27/6 Rataplan en/of kinderboerderij 

Vrijdag             28/6 kookochtend 

zaterdag  

zondag  

 Half juni zal de planner met extra activiteiten van de maand juli  verstrekt worden per mail en/of 

per brief 

 

 Op woensdag verzorgen de ll van het Zadkine een drie gangen lunch in het kasteel van 

Sparta. Dit zijn de ll die de koksopleiding of gastheer/vrouw opleiding doen. 

 Zij bieden voor een gereduceerd tarief dit aan. Op woensdag kan je er dan ook nog een 

rondleiding bij boeken. Wij zouden het leuk vinden om dit te organiseren maar moeten wel 

weten hoeveel personen ermee gaan en of er überhaupt animo voor is. De datum is 

woensdag 26 juni 

 Lijkt het u wat dan kunt u zich  opgeven op mailadres   info@boavinda.nl . Graag voor 

maandag 3 juni omdat deze activiteit gereserveerd moet worden. 

 

Entertainment Michel Coenen in juli bij 

Boavinda 

 Op donderdag 18 juli van 14.00 uur tot 15.30 uur  komt Michel Coenen bij ons optreden. Het 

thema is op de camping.  



 

 Zij verzorgen optredens voor verzorgingstehuizen, rode kruis, zonnebloem, 

seniorenverenigingen, vrouwen van nu ect 

 Wilt u als familie,  partner kennis, buurvrouw, buurman ect deze voorstelling bij wonen 

dan kan dit. 

 Een kaartje kost 3,50 incl. een kopje thee of koffie met wat lekkers. Opgeven kan via 

info@bovinda.nl 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens team Boa Vinda, 

Hanny Voermans 

Petra van der Laar 

Cock Alleblas 

Wendy Storm 

Angelique de Bruijn 

Claudia van Aken 

Mishany Hans 
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