Nieuwsbrief oktober/november
Beste allen,
Afgelopen maand heeft Petra een kennismakingsgesprek gehad met onderstaande organisatie, zie
hieronder de informatie over deze organisatie.

Home Instead Thuisservice Zuid-Hollandse eilanden is een erkende, niet medische, thuiszorgverlener
voor senioren en biedt haar service aan op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten.
Onze missie is om mensen zo lang mogelijk ,veilig, in hun vertrouwde omgeving te kunnen laten wonen
Wij doen dit middels het aanbieden van ondersteuning/begeleiding en niet medische zorg met
liefdevolle aandacht. De geleverde begeleiding en ondersteuning is aangepasten afgestemd op de
individuele wensen van de klant in zijn of haar woonomgeving.
Wij zijn gespecialiseerd in het realiseren van dienstverlening gericht op de behoeften van de klant
waarbij we op flexibele wijze 24 uur per dag, 7 dagen per week oplossingen bieden met duidelijke
afspraken en continuïteit. Onze medewerkers (CAREGivers) zijn ervaren en getraind voor de omgang
met ouderen. De dienstverlening wordt vergoed vanuit de WMO, WLZ , PGB of op particuliere basis.
Wij helpen mensen gelukkiger ouder te worden met aandacht en begrip van een vertrouwd gezicht,
juist wanneer het thuis niet meer vanzelf gaat.
Deze persoonlijke aandacht die wij geven is de grootste drijfveer voor het succes van Home Instead.

Home Instead Thuisservice Zuid-Hollandse eilanden
T 018 774 54 37 | E pvandervliet@homeinstead.nl
A Ruwaard van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse | W www.homeinstead.nl

Vrienden van
Wist u dat u vriend kan worden van Boa Vinda zodat wij veel leuke activiteiten kunnen blijven
aanbieden, dit kan al vanaf een bedrag van 25 euro per jaar. Eenmalig vriend worden mag
natuurlijk ook, wij en onze cliënten vinden het fijn om veel Boa Vinda vrienden te mogen
krijgen.
Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met Petra van de Laar 06/29408024

rondrit trammuseum Ouddorp
Op 14 en 22 augustus naar het trammuseum in Ouddorp voor een rondrit met een oude
tram.

Dagje rockanje
Heerlijk pannenkoeken gegeten en genoten van het zonnetje.

Theater Positivoos
Maandag 9 september zijn de dames geweest met een leuk optreden.

Wereld Alzheimer dag
Vrijdag 20 september startte er vanaf Boa Vinda “een vergeet mij niet” wandelroute door het
centrum van Spijkenisse deze was georganiseerd in samenwerking met de gemeente. Van deze
wandeling is een filmpje gemaakt door de pers. https://www.youtube.com/watch?v=y2hDcVUdUHY

Wie is er jarig in oktober/november

oktober








mevr Damme
mevr de man
Dhr Sewbaks
Mevr Strik
Dhr van de Bos
Mevr Zonneveld
Mevr de Ruiter

1 oktober
2 oktober
5 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober
24 oktober

november






Mevr v Weele
9 november
Mevr Vermeulen 17 november
Dhr v Kralingen
23 november
Mevr Pol
24 november
Mevr Pennings
30 november

Geplande activiteiten Oktober

Dinsdag
1/10
Woensdag
2/10

Rondje markt/rataplan

Vrijdag
11/10
zaterdag
zondag
Maandag
14/10
Dinsdag
15/10
Woensdag
16/10
Donderdag
17/10
Vrijdag
18/10
zaterdag
zondag
Maandag
21/10
Dinsdag
22/10
Woensdag
23/10
Donderdag
24/10
Vrijdag
25/10
zaterdag
zondag
Maandag
28/10
Dinsdag

Kookochtend

Fantasy ochtend
13:30/15:30 chocolade workshop . eigenbijdrage 10 euro p.p
Thema herfst
Donderdag Yoga ochtend
3/10
Herinneringsmuseum
Vrijdag
Kookochtend/
4/10
Koffie met iets lekkers bij de beren 10.30-12.30
zaterdag
zondag
Maandag
Rondje Haagse Markt
7/10
Dinsdag
John Roodhart kijkje nemen bij de scheepvaartindustrie
8/10
Woensdag Fantasy ochtend
9/10
Naar manege Wilemshof in hekelingen
Donderdag Yoga ochtend
10/10
Brandweer museum

Bios en koffie 10:45 Downton Abby
Beauty verwen dag
Fantasy ochtend
Hart van groenenwoud Jonny Valentino 14:00-15:30 eigen bijdrage 3,50
Yoga ochtend
Aanschuifkoor boekenberg Spijkenisse
Kookochtend/middag hapje en drankje doen in het dorp

Bibliotheek
Wandelen/mooi weer strand terrasje
Brandweer museum
Fantasy ochtend
Bak activiteit Halloween
Yoga ochtend
Terrasje in Spijkenisse pakken, drankje doen of ijsje eten
kookochtend

Beauty verwen dag
Intratuin
Rondje Markt Rotterdam

29/10
Woensdag Fantasy ochtend
30/10
Oud Hollandse liedjes middag
Donderdag Yoga ochtend
31/10

