Nieuwsbrief augustus/september 2019
Beste allen,
Vanaf 1 september komt Miranda Houkes ons team versterken.
Zij zal zich veelal bezighouden met de planningen, intake gesprekken en daar waar nodig zal ze ook
een begeleidende rol hebben. Miranda is 5 dagen per week aanwezig op Boa Vinda.
Miranda heeft haar eigen email adres, dit is miranda@boavinda.nl
Ik zal me even voostellen
Ik ben Miranda Houkes een alleenstaande moeder van een prachtige dochter van 12 jaar oud.
Ik zie mezelf als een vrolijke gezellige meid met veel hobby’s. Van mijn werkdagen probeer ik altijd een
feestje te maken, ben spontaan en altijd bereid om een helpende hand te bieden of een luisterend
oor. Ik probeer me altijd zo goed mogelijk in mijn cliënten te verdiepen en zorg er dan ook altijd voor
dat elke cliënt zichzelf kan zijn, bij de een is dat een kletspraatje bij de ander een luisterend oor.
Mensen zien mij als een duizendpoot die je altijd kan bellen, het vele vrijwilligerswerk dat ik doe voelt
voor mij als een persoonlijke verrijking, ik kan hier echt mijn ei in kwijt, net als in mijn vele hobby’s;
Bakken, koken, lezen & knutselen. Zoals hierboven al aangegeven ben ik erg actief als vrijwilliger
binnen Spijkenisse met het organiseren van vele leuke activiteiten.
Tevens ben ik bestuurslid/buiten coördinator, verkeersregelaar bij de mini & avondvierdaagse, het is
daarnaast ook mijn taak om de organisatie van de Politie-Triatlon te ondersteunen. Kortom ik hou wel
van een uitdaging.
En kijk ik uit naar de dag dat ik bij jullie aan de slag kan om samen heel veel leuke activiteiten te gaan
ondernemen

Vervoer.
Zoals u weet bied boa Vinda veel uitstapjes aan, gezien de hoeveelheid belangstelling hiervoor lopen
we soms vast met het vervoer.
Boa Vinda is zelf in het bezit van 2 auto’s en een bus.
Via deze weg willen wij vragen of er cliënten zijn die een vervoer op maat pas hebben en deze
kunnen gebruiken bij uitstapjes, als dit mogelijk is zouden wij dan graag het pasnummer willen
hebben zodat we dit kunnen organiseren.
Een andere mogelijkheid is dat u als familielid misschien soms wat tijd heeft, in bezit van een auto
bent om ons te vergezellen met de uitstapjes.
U kunt kenbaar maken wat de mogelijkheden al dan wel of niet zijn voor u voor vervoer via taxi pas
of als familielid mee gaan als dat lukt via info@boavinda.nl
Wij vinden het namelijk erg jammer als we onze cliënten moeten teleurstellen.

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

Boottocht
Op woensdag 10 juli hebben we een boottocht gemaakt met stichting on wheels door het
Westland.
Wat hebben we genoten van deze dag, er is gegeten, gedronken en gezongen op gezellige
muziek.

Veulentje geboren op Westenrijck

Kookaktiviteit
Eind mei zijn we gestart met de kook activiteit op vrijdag, iedere week kookt er een groepje
van 4 cliënten een maaltijd met een door hun verzonnen gerecht. Wat zijn er al een heerlijke
gerechten gemaakt

vakantie
Uit de vorige nieuwsbrief nogmaals een stukje over vakanties, tot nu toe is er weinig animo
voor daarom laten we het nog een keer terug komen in de nieuwsbrief


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.

Wie is er jarig in augustus/september







Dhr Borst
Dhr Ferdinandus
Mevr Stroo
Dhr Gonesh
Angelo v Namen

8 augustus
13 augustus
22 augustus
29 augustus
30 augustus

September






Mevr. v Meggelen
10 september
Mevr. Niemandsverdriet 19 september
Mevr. Le Couvreur
27 september
Dhr. Hein Jansen
27 september
Mevr Both
30 september

Geplande activiteiten augustus

Donderdag
1/8
Vrijdag
2/8
zaterdag
zondag
Maandag
5/8
Dinsdag
6/8
Woensdag
7/8

Terrasje in Spijkenisse pakken, drankje doen of ijsje eten
Bloemen corso Westland

Bingo in de mei (4 euro eigen bijdrage )
Naar kinderboerderij de trotse pauw
Haagse markt

Donderdag
8/8
Vrijdag
9/8
zaterdag
zondag
Maandag
12/8
Dinsdag
13/8
Woensdag
14/8
Donderdag
15/8
Vrijdag
16/8
zaterdag
zondag
Maandag
19/8
Dinsdag
20/8
Woensdag
21/8
Donderdag
22/8
Vrijdag
23/8
zaterdag
zondag
Maandag
26/8
Dinsdag
27/8
Woensdag
28/8
Donderdag
29/8
Vrijdag
30/8

Visafslag Stellendam, visje eten
Kookochtend/ middag hapje en drankje doen in het dorp

Pistoolhaven, hoek van holland
Verwen ochtend /rataplan
Rondrit en trammuseum Oudorp
Van tevoren reserveren
Markt Hoogvliet
Kookochtend/middag hapje en drankje doen in het dorp

Bij mooi weer wandelen naar hartelpark wat drinken in de mei
Boottocht, extern geregeld.
U kunt zich hier niet meer voor opgeven
Kosten 22,00 pp. Moet voor 1/8 betaald zijn bij Boa Vinda
Zomer markt in Brielle
Rondrit en trammuseum Oudorp
Van tevoren reserveren
Kookochtend

Bibliotheek
Wandelen/mooi weer strand terrasje
Wandelen bij de rhoonse grienden koffie drinken bij rhoonse polder
Beauty verwen dag
Terrasje in Spijkenisse pakken, drankje doen of ijsje eten
kookochtend

Half augustus zal de planner met extra activiteiten van de maand september verstrekt worden
per mail en/of per brief

Met vriendelijke groet,

Namens team Boa Vinda,
Hanny Voermans. Petra van der Laar. Cock Alleblas. Wendy Storm. Angelique de Bruin, Claudia van
Aken,Mishany Hans

