Nieuwsbrief Februari/maart 2019
Beste allen,
Hierbij de nieuwsbrief, iets later als gepland.
Informatie over CIZ/WLZ indicatie






Bij boavinda kunt u terecht als u een wmo indicatie heeft, bent u voornemens een wlz
indicatie aan te gaan vragen bij het ciz dan zal deze in eerste instantie afgegeven worden in
de ZIN (zorg in natura).
Boavinda mag de zorg vanuit de ZIN niet regelen en u moet dan overstappen naar de
reguliere zorgaanbieders. Wel kunt u bij u aanvraag indienen dat u de indicatie in PGB wilt
ontvangen, dan mag boavinda wel de zorg leveren. Heeft u hier vragen over kunt u contact
op nemen met Hanny, tel nr 0621860638.
Het is niet mogelijk om de indicatie terug te laten zetten van CIZ naar WMO.

Helaas heeft Tim afscheid genomen van ons. De chauffeurs werkzaamheden zijn op dit moment te
veel in zijn privé leven.
U kunt nu terecht bij Gerard voor u vragen en afmeldingen, zijn nr is 06/52057055
Wij zullen voortaan de nieuwsbrief 1 keer per 2 maanden uitbrengen.
De afgelopen maand heeft ook de griep toegeslagen bij de cliënten van Boavinda, wij hopen dat
iedereen weer een beetje opgeknapt is en weer gezellig naar de dagbesteding kan komen.
10 april opende boavinda haar deuren, we kunnen zeggen dat we dankbaar zijn om op een mooi jaar
terug te kunnen kijken.
Graag willen wij dit met al onze cliënten vieren, we hebben hiervoor op donderdag 16 mei een dagje
Blijdorp gepland, we zullen vervoerd worden door een touringcar. Uitgebreide info volgt zo spoedig
mogelijk..
Jarige afgelopen periode









Dhr Gordijn 31 januari
Mevr Wernett 31 januari
Mevr Luyten 28 februari
Mevr Sluijters 28 februari
Mevr van Eck 12 maart
Mevr de Koning 15 maart
Mevr den Outer 19 maart
Dhr van Winden 2 april

Geplande activiteiten afgelopen maand
We hebben weer een aantal leuke activiteiten gedaan afgelopen maand, buiten de vaste activiteiten
om.
Met een groepje heren naar de SS in Rotterdam geweest en rondje Katendrecht gedaan.
Met een groepje dames een dagje naar de bijenkorf geweest, wat werden we daar leuk ontvangen
door de manager, kregen een heerlijk kopje koffie , werden verwend met een make up make over en
luchtje.
We zijn ook creatief bezig geweest, mooie bloementaarten zijn er weer gemaakt.
Woensdag 27 maart, poositivoos, muziek theater spektakel van 14 tot 15 uur bij Boavinda.
Introduce mag mee, kosten hiervoor 3 euro incl hapje en drankje
Wist u dat we ook regelmatig de kinderboerderij en rataplan bezoeken, hier word altijd van genoten.
Wist u dat we op vrijdagmiddag vaak naar Murray’s gaan voor een drankje met een
bittergarnituurtje.
Geplande activiteiten komende maand, buiten de vaste activiteiten om









8 april naar de markt in Brielle
10 april Belasting museum Rotterdam
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

Met vriendelijke groet,
Namens team Boa Vinda,
Hanny Voermans
Petra van der Laar
Cock Alleblas
Wendy Storm
Angelique de Bruin
Claudia van Aken

