Nieuwsbrief Januari
Beste allen, de beste wensen voor 2020 namens het gehele team.

De laaste maand van 2019 is al weer voorbij en wat een jaar is dit geweest,
met elkaar mogen genieten van heel wat leuke activiteiten. En ook voor
deze eerste maand van het nieuwe jaar staan er hopelijk genoeg leuke
activiteiten op het programma. Bekijk de activiteitenplanning even goed en
laat ons dan weten waar u graag aan mee zou willen doen dit kan natuurlijk
door ons te mailen (info@boavinda.nl) of even te bellen (0181-845684 of
0683223315).
Ivm de vele veranderingen bij de WMO zijn wij helaas genoodzaakt om per
1 januari 2020 het maandelijkse bedrag voor de activiteitenpot van 10 euro
te verhogen naar 15 euro per maand.

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

Dagje SS Rotterdam en lunchen bij de
Ballen tent in Rotterdam
Op 19 september zijn we met een groepje naar de SS Rotterdam geweest en hebben genoten
op het voordek van het zonnetje. Daarna zijn we naar de beroemde ballen tent gegaan voor
een broodje bal.

Rondje MarktHal
Op 24 september zijn we met een groepje naar de markthal geweest in Rotterdam en
hebben we genoten van een heerlijk patatje.

Sinterklaas
3 december hadden we een gezellige Sint Hi-Tea met natuurlijk hoog bezoek van Sinterklaas en zijn
2 pieten.

Kerst
24 december hadden we een gezellige Kerst Hi-Tea met aansluitend de Kerstbingo onder begeleiding
van de Kerstman

Wie is er jarig in Januari/Februari

Januari








Mevr. Verheij 8 januari
Mevr. Vrijland 10 januari
Mevr. Alphen-Hansen 17 januari
Dhr. Ringelenstijn 26 januari
Mevr. Hoogendoorn 30 januari
Mevr. Wernet 31 januari
Dhr. Gordijn 31 januari

Februari






Mevr. van Loon 2 februari
Dhr. Muus 11 februari
Dhr. Den Dool 16 februari
Mevr. Luijten 28 februari
Mevr. Sluijters 28 februari

Geplande activiteiten Januari
Maand Januari 2020

Activiteiten

Woensdag 1 januari

*Fantasy ochtend
*Creatief

Donderdag 2 januari

*Yoga ochtend
*Beauty

Vrijdag 3 januari

*Kookochtend
*Bewegen
*Kaarten maken

Zaterdag 4 januari
Zondag 5 januari
Maandag 6 januari
Dinsdag 7 januari

Woensdag 8 januari

*Koekjes bakken
*Schilder Clubje
*Beauty
*Bewegen
*Bloemschikken
*Fantasy ochtend
*Creatief
*Bloemschikken

Donderdag 9 januari

*Yoga ochtend
*Beauty
*Bloemschikken

Vrijdag 10 januari

*Kookochtend
*Bewegen
*Kaarten maken
*Nieuwjaars borrel met een optreden van Ron Stevens
(5,- euro voor introducee incl. hapje en drankje. Graag opgeven als u
extra wil komen)

Zaterdag 11 januari
Zondag 12 januari
Maandag 13 januari

*Koekjes bakken
*Schilder Clubje
* Ikea Barendrecht (graag opgeven vol is vol)

Dinsdag 14 januari

*Beauty
*Bewegen
*Rondje Markt

Woensdag 15 januari

*Fantasy ochtend
*Creatief
*Nachtburgemeester Vlaardingen komt plaatjes draaien.
(3,50 euro voor introducee incl. hapje en drankje. Graag opgeven als u
extra wil komen)

Donderdag 16 januari

*Yoga ochtend
*Beauty
*Aanschuifkoor In de boekenberg 14.00-15.45
(Graag opgeven als u extra wil komen)

Vrijdag 17 januari

*Kookochtend
*Bewegen
*Kaarten maken
*Vrijdag middag borrel

Zaterdag 18 januari
Zondag 19 januari
Maandag 20 januari

Dinsdag 21 januari

*Koekjes bakken
*Schilder Clubje
*Film Stan en Ollie met koffie en thee in de filmzaal van de boekenberg
*Beauty
*Bewegen
* Ikea Barendrecht (graag opgeven vol is vol)

Woensdag 22 januari

*Fantasy ochtend
*Creatief
*Ad Korevaar komt optreden
(3,50 euro voor introducee incl. hapje en drankje. Graag opgeven als u
extra wil komen)

Donderdag 23 januari

*Yoga ochtend
*Beauty
*Rondje Zuidplein (graag opgeven vol is vol)

Vrijdag 24 januari

*Kookochtend
*Bewegen
*Kaarten maken
*Vrijdag middag borrel

Zaterdag 25 januari
Zondag 26 januari
Maandag 27 januari

Dinsdag 28 januari

*Koekjes bakken
*Schilder Clubje
*Beauty
*Bewegen

*Brunch in de boekenberg (graag opgeven vol is vol)
Woensdag 29 januari

*Fantasy ochtend
*Creatief

Donderdag 30 januari

*Yoga ochtend
*Beauty
*Optreden van Ron Stevens
(3,50 euro voor introducee incl. hapje en drankje. Graag opgeven als u
extra wil komen)
*Kookochtend
*Bewegen
*Kaarten maken
*Bios met koffie 10.45 Huisvrouwen bestaan niet
(graag opgeven, vol is vol)
*Vrijdag middag borrel

Vrijdag 31 januari

