
 

 

 

Nieuwsbrief         Augustus 2021 

 

 

Even voorstellen 

In de nieuwsbrief zal een terugkomend item worden toegevoegd, namelijk De Pen van 

onze medewerkers en vrijwilligers. In iedere nieuwsbrief zal iemand iets over zichtzelf 

vertellen, welke invulling hij of zij heeft bij Boa Vinda, hobby’s, net wat iemand leuk vindt 

om te delen. Dit keer laten we Marjolein Breedveld aan het woord. 

 

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Marjolein en sinds 2019 ben ik betrokken bij Boa 

Vinda. De meeste kennen mij van de e-mailtjes die ik rondstuur aan diegene die de pgb – 

administratie voert. Toch ben ik ook regelmatig op locatie te vinden en kom ik met mijn 

trouwe viervoeter  -hulphond Nandus-. Mijn werk bestaat uit alle administratieve 

handelingen welke rondom Boa Vinda te doen zijn. Zoeken naar een passende zorgoplossing 

hoort ook bij mijn taken. Het zorgstelsel lijkt soms een doolhof, maar des te meer een 

uitdaging. Momenteel werk ik samen met mijn collega aan een uitbreiding op de website. 

Met name begrijpelijke uitleg over PGB en het PGB-portaal is één van onze ideeën. 

 

In mijn vrije tijd ben ik graag omringt door natuur en dieren. Samen met mijn dochter 

bewonen wij een knusse boerderij in het Westland! Dagelijks hebben wij zorg voor onze 

honden, kat, kippen, eenden, tuin en moestuin. Koken en gerechten verzinnen van onze 

eigen oogst doen wij graag in de weekenden.  

 

In 2009 ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij Hulphond Nederland en een aantal jaar later in 

dienst als clientbegeleider. De hulphonden die wij hebben getraind of hebben opgevangen 

zijn op vier handen te tellen, waarvan Nandus bij ons is gebleven. Door huidproblemen 

wordt hij niet meer geconfronteerd met super spannende situaties -bijvoorbeeld werken 



met ex-militaire met een PTTS- maar mag hij dagelijks met mij mee. Uitdaging tot spel een 

rondes lopen met onze cliënten, of gewoon heerlijk knuffelen is toch een droombaan! 

Voor leuke ideeën of specifieke vragen over het aanvragen van een indicatie, PGB, of PGB-

portaal ben ik altijd bereikbaar op administratie@boavinda.nl 

Warme groet, Marjolein. 

 

 

 

IK geef de pen door aan Sandra Otte, nieuwe collega in Hellevoetsluis! 
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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 

 

 

CORONA 

De richtlijnen vanuit het RIVM blijven wij volgen en opvolgen.  
Als u verkouden bent en twijfelt over wat u het beste in zo’n situatie kunt doen, neem dan 
gerust contact met ons op. 
 

 

 

Wie feliciteren wij in Augustus  ; 

Mevr. Hoogenboom 5 augustus 

Dhr. Lussenburg 7 augustus 

Dhr. Borst 9 augustus 

Mevr. Anker-Boontjes 10 augustus 

Mevr. Stassen 11 augustus 

Mevr. Vos 14 augustus 

Mevr. Stroo 22 augustus 

Dhr. Naamen 30 augustus 

 

 

Geplande activiteiten  Augustus 

Maandag 2 augustus *Koekjes bakken 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 



*Beauty, nagels lakken en kapper 

Dinsdag 3 augustus 
 

*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen  
*Bloemstukjes maken 

Woensdag  4 augustus *Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Muziekmiddag met Ron Stevens 

Donderdag 5 augustus 
 
 

*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen  
*Bloemstukjes maken 
*Muziekmiddag met Ron Stevens 

Vrijdag  6 augustus *Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Bios in de boekenberg (wonder) 13.30 
*Vrijdag middag borrel 

Zaterdag  
 

Zondag   

Maandag 9 augustus *Koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 

Dinsdag 10 augustus *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
*Bios in de boekenberg (Minoes) 10.30 

Woensdag 11 augustus *Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Muziekmiddag met Ron Stevens 

Donderdag 12 augustus *Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 

Vrijdag 13 augustus *Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen (Bas komt) 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Vrijdag middag borrel 

Zaterdag  
 

Zondag   

Maandag 16 augustus *Koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 



*Creatief bezig zijn met verschillend materialen  
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 

Dinsdag 17 augustus *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 

Woensdag 18 augustus *Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Bios in de boekenberg (Schaap met de 5 poten) 10.30 

Donderdag 19 augustus *Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 

Vrijdag 20 augustus *Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Vrijdag middag borrel 
*Muziekmiddag met Ron Stevens 

Zaterdag  
 

Zondag   

Maandag 23 augustus *Koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 

Dinsdag 24 augustus *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
*Muziekmiddag met Ron Stevens 

Woensdag 25 augustus *Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 

Donderdag 26 augustus *Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Bios in de boekenberg (Kapsalon) 10.30 

Vrijdag 27 augustus *Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Vrijdag middag borrel 

Zaterdag  
 

Zondag   

Maandag 30 augustus *Koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Muziekmiddag met Ron Stevens 



Dinsdag 31 augustus *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen  

 


