
 

 

Nieuwsupdate  

 

Beste allen, 

Goedemiddag cliënten, verzorgers en familie, 

Via deze email brengen wij u op de hoogte over de ontwikkelingen rond het Corovirus en de 

gevolgen voor de dagbesteding van Boa Vinda.  

Wij hebben u telefonisch op de hoogte gebracht dat wij genoodzaakt zijn om de deuren van 

Boa Vinda te sluiten.  

Naar aanleiding van deze beslissing hebben wij u gevraagd of thuisbezoeken een optie zou 

kunnen zijn.  

De helft van de cliënten wilde hier gebruik van maken en zijn van de week hiermee gestart. 

De gemeente moedigde dit initiatief aan en stemde toe in ons noodplan (huisbezoekplan).  

Naar leiding van de laatste berichtgeving van maandagavond van het RIVM is er na goed 

overleg besloten ook de huisbezoeken op te schorten. 

Een van de medewerkers zal u regelmatig telefonisch benaderen. Daarnaast is Boa Vinda, 

zoals u van ons gewend ben, gewoon telefonisch of per email bereikbaar. 

(info@boavinda.nl) of even te bellen (0181-845684 of 0683223315). 

 

Alle kracht toegewenst in deze moeilijke tijd. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@boavinda.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 

 

 

Huisbezoek 
Voorbereidingen voor de huisbezoeken 

 



Wie is er jarig in Maart/April 

 

Maart 

 Dhr Battum 2 maart 

 Mevr. de Koeijer 3 maart 

 Mevr. van Eck 12 maart 

 Dhr. Zimmerman 15 maart 

 Dhr. T Jansen 18 maart 

 Mevr.  den Outer 19 maart 

 Dhr. Stans 21 maart 

 Dhr. Bouwman 23 maart 

 Mevr. Spruit 25 maart 

 Dhr Brand 26 maart 

 Mevr. van Tol 26 maart 

 Mevr. de Jager 29 maart 

 Mevr. van Dam 29 maart 

 Mevr.de Macker 31 maart    

 

April 

 Mevr. van de Velde 4 april  

 Mevr van de Bosch 10 april  

 Mevr Bloem 12 april 

 Mevr. Koopmans 23 april 

 Mevr. Dekker 26 april 

 Mevr. Rog 30 april 

 Mevr. de Kramer 30 april                                    

 

 

 

 

      


