
 

 

   Nieuwsbrief         Juni 2021 

 

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 cliënt 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 cliënt 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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOA VINDA opent Hellvoetsluis 

 

Het is 1 juni 2021! Een mijlpaal voor Boa Vinda en een bijzondere toevoeging aan de 

Rijksstraatweg 151 te Hellevoetsluis. 

Na maanden klussen is het eindelijk zover. De dagbesteding in Hellevoetsluis is open!  

De ideeën achter Boa Vinda blijven we hier met veel positieve energie voortzetten en hopen 

veel mensen een leuke en zinvolle dag te geven. Wij zien vooral de mens en niet de ziekte 

die hij of zij heeft. 

Kortom,  iedereen is welkom en loop vooral even binnen voor een lekker kopje koffie. Doen 

wat je zelf leuk vindt om te doen is ons motto. Weer onder de mensen zijn is zó belangrijk, 

vooral in deze tijd! 

 

Mantelzorgers kunnen wij  ontlasten, en misschien vindt u het als mantelzorger fijn met 

andere mantelzorgers hier samen te komen? Als steun, uw verhaal kwijt te kunnen, met 

mensen die hetzelfde doormaken;  loslaten is ook liefde, hoe moeilijk dat soms ook is. Ook 

voor u staat de koffie klaar, en neem vooral contact met ons op! 

Boa Vinda kent vergoedingen vanuit de WMO, PBG, maar op particulieren basis is ook 

mogelijk. Voor een WMO indicatie in deze regio werken wij samen met de gemeenten 

Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle. Vraag ook uw casemanager naar de mogelijkheden. 

In Hellevoetsluis kunt u op de dinsdag en donderdag mee-eten voor slechts 7,50 euro per 

persoon. Een gezonde en vooral lekkere maaltijd met andere mensen, in alle soorten en 

maten. Iedereen is welkom, dat willen we ook uitstralen. Loop gerust even naar binnen en u 

krijgt een rondleiding. 

Binnenkort organiseert Boa Vinda ook leuke workshops waarvoor u zich kan inschrijven. Op 

ons wensenlijstje staat ook dat wij iets willen betekenen voor de jeugd van Hellevoetsluis 

e.o.  Kortom, we hebben genoeg te doen.  

 

Heb je leuke ideeën of vragen, kom vooral gezellig langs. 

Een grote opening volgt in september! 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

Wie feliciteren wij in Juni  ; 

Mevr. Van Lent 8 juni 

Mevr. Van Veen 19 juni 

Mevr. Gardien 28 juni 

Mevr. Latina-Martis 29 juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dagje Boa Vinda Hellevoetsluis 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


