
 

 

 

 

 

 

 

   Nieuwsbrief         December  2020 

 
Ook Sinterklaas doet concessies maar vergeet niemand! 

 

Ondanks deze tijd heeft Sinterklaas een fijne verrassing voor Boa Vinda en haar cliënten. 

Afgelopen week verzorgde een aantal Pieten een heerlijke Hi Tea!  



 

 

 



 

 



 
CORONA 

In iedere nieuwsbrief zullen we kort vermelden welke maatregelen bij Boa Vinda gelden.  

 Mondkapjes voor onze cliënten zijn niet verplicht binnen onze muren. Het is 

uiteraard aan uzelf of u deze gedurende uw verblijft draagt of niet.  

 Tijdens vervoer dragen zowel de chauffeur als client een mondkapje.  

 Uitstapjes worden alleen uitgevoerd binnen de coronamaatregelen. 

 Voor bezoekers geldt (dus ook familie en verzorgers) bij binnenkomst desinfecteert u 

uw handen en draagt u een mondkapje.  Voorzorgsmaatregelen vindt u bij 

binnenkomst. 

 Als onze client verkouden zijn, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de 

dagbesteding. Twijfelt u over wat u het beste in zo’n situatie kunt doen, neem dan 

gerust contact met ons op. 

De richtlijnen vanuit het RIVM en onze overheid zullen wij nauwlettend blijven volgen. 
We zijn samen nu zover gekomen, met respect naar elkaar en inachtneming van de 
richtlijnen houden wij dit echt vol. Hoe uitdagend en lastig dit soms ook is! 
 
 

 

 

 



KERST- WORKSHOP 

Buiten wordt het kouder maar binnen wordt er knus gewerkt aan mooie kerstukjes onder 

het genot van een warme erwtensoep. 

 

 



Nieuwe bewegingsactiviteit met Bas van den Berg  

Een aantal keer per week is er bij Boa Vinda Bas van den Berg in actie. Bas is een 

bewegingsagoog. Hij stimuleert en begeleid het bewegen van cliënten met psychische en/of 

lichamelijke beperkingen in bewegingssituaties. Tijdens het bewegen worden de 

bewegingsvormen zo aangeboden dat de cliënt naar zijn eigen mogelijkheden en op zijn 

eigen niveau met situaties en 

materiaal leert omgaan. 

Tijdens het bewegen wordt 

aandacht gelegd op hetgeen u 

kunt en waar u goed in bent. 

Speciaal materiaal, met 

verschillende vormen en 

gewicht,  worden hierbij 

gebruikt. Ook onze 

medewerkers hebben niet 

stilgezeten! Onze begeleiders 

hebben onder toezicht van Bas 

gedurende 6 weken geleerd, 

hoe ze deze leuke en gezonde 

manier van bewegen kunnen 

voortzetten. Twee keer per 

dag wordt deze sportieve 

activiteit aangeboden.   

Let’s move! 

 

POMPOEN- WORKSHOP 

De pompoen-stukjes viel goed in de smaak. Daar mocht uiteraard geen pompoen-soep aan 

ontbreken.  

 



Vrienden van   

Wist u dat u vriend kan worden van Ouderenzorg Boa Vinda. Door extra bijdrage(n) kunnen 

wij veel leuke activiteiten blijven aanbieden. Dit kan al vanaf een bedrag van 25 euro per 

jaar.  

Eenmalig vriend worden mag natuurlijk  ook. Kunnen wij u binnenkort op onze vriendenlijst 

bijschrijven?  

Voor uitgebreide informatie kunt u 

contact opnemen met Petra van de 

Laar 06-29408024 

 

 

 

 

 

RUMMIKUB 

Corona brengt fanatieke Rummikub’s bij elkaar! Wist u dat er dagelijks door onze cliënten 

voor de hoogste aantal scoren worden gestreden. De winnersspirit zit er goed in en wordt er 

gelukkig in deze tijd ook hard gelachen.  

     



 

  

 

Velen van u hebben al eens door de krullen van 

Nandus geaaid.  

Nandus is een gezellige en blije hulphond die 

ons team komt versterken. Begin van 2021 

wordt hij specifiek ingezet bij o.a. sociale hulp, 

samen rustvinden, gezond bewegen en 

spelletjes doen. Misschien krijgt u het wel voor 

elkaar Nandus door een hoepel te laten 

springen? Wij dagen u uit! 

Voor die tijd brengt Nandus vaker een bezoek 

aan Boa Vinda en krijgt hij specifieke 

handelingen geleerd. 

 

 

 

 

Wie feliciteren wij in december; 

Mevr. Thaker 1 december 

Dhr. Rijsewijk 13 december 

Mevr. Schop-Westdijk 18 december 

Mevr. Beun-Wols 23 december 

Mevr. Steen 26 december 

Mevr. Braun-van der List 30 december                             

 

 



Geplande activiteiten  december  

Maandag  7 december *Koekjes bakken 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper  
*Ron Stevens muziek middag 

Dinsdag  8 december *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
*Kerststukjes  

Woensdag  9 december *Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Creatief flessen beschilderen en versieren 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Bios in de boekenberg 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Kerststukjes  

Donderdag 10 december *Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn  
*Kerststukjes  

Vrijdag 11 december  *Uitstapje Kerststukjes maken in Vierpolders 
*Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Vrijdag middag borrel 

Zaterdag  
Zondag     

 
 

Maandag 14 december *Koekjes bakken 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Kerststukjes  

Dinsdag 15 december *Kerststukjes  
*Bios in de boekenberg 
*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 

Woensdag  16 december *Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Bios in de boekenberg 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Kerststukjes  

Donderdag  17 
december 

*Uitstapje Kerststukjes maken in Vierpolders 
*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn  



Vrijdag 18 december *Uitstapje Kerststukjes maken in Vierpolders 
*Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Creatief 
*Vrijdag middag borrel 

Zaterdag   

Zondag         

Maandag 21 december *Bios in de boekenberg 
*Koekjes bakken 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 

Dinsdag 22 december 
 

*Kerst Lunch met muziek van Ron Stevens 
*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 

Woensdag  23 december *Kerst Lunch met muziek van Ron Stevens 
*Creatief 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 

Donderdag 24 december 
 
 

*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn  
*Donderdag middag borrel 

Vrijdag  25 december 
 

Eerste kerstdag 
 
Vandaag zijn wij gesloten 

Zaterdag 26 december Tweede kerstdag 

Zondag   

Maandag 28 december *Koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 

Dinsdag 29 december *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 

Woensdag 30 december *Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 

Donderdag 31 december *Bios in de boekenberg 
*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn  
*Donderdag middag borrel 

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag 
 
Vandaag zijn wij gesloten 



 

 

 


