
                                                                             

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief         september 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. Marjolein Breedveld gaf de pen door aan Sandra, onze nieuwe collega in 

Hellevoetsluis. Sandra geniet nog even van haar vakantie en laat onze -eveneens nieuwe 

collega in Hellevoetsluis- aan het woord. 

 

Via deze weg wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is Marijke en sinds Juli 2021 werkzaam 

bij Boa Vinda Spijkenisse voor de vakantie periode, in de functie verzorgende IG. Per 6 

September zal ik starten op de nieuwe locatie in Hellevoetsluis.  

In mijn vrije tijd sport ik veel, met name hardlopen en hierbij ook deelname aan wedstrijden.   

En geef ik al 15 jaar les in karate in alle leeftijden. Ben woonachtig in Spijkenisse met mijn 

man en 2 kinderen. Als gezin gaan we er graag op uit. Vakantie, het liefst met de vouwwagen 

op pad, samen komen met vrienden en familie of een heerlijke wandeling maken met elkaar.  

Ik ben nu bijna 20 jaar werkzaam in de zorg, met ervaring in de thuiszorg, ziekenhuis, 

kleinschalig wonen maar voornamelijk binnen de verpleeghuiszorg waarvan 14 jaar als 

verzorgende IG. Ik heb een grote passie voor werken in de zorg wat ik met veel liefde doe.  

Hierbij staat professioneel handelen, zelfredzaamheid en de zorgvraag van de cliënt centraal. 



Ik kijk erg uit om te starten in Hellevoetsluis om samen met mijn andere collega’s u allen een 

gezellige fijne en veilige tijd te bieden binnen Boavinda op de dagbesteding. 

  

Vriendelijke groeten, Marijke.  

 

 

 

 

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 

 

 

 

Kijkje in de keuken van Hellevoetsluis 

Dit is Marcel. Eén van de eerste vrijwilligers die zich heeft aangesloten bij Boa Vinda te 

Hellevoetsluis. 

 

 

 

 

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. 
 

 



 

Wij feliciteren in september onze lieve gasten;                               

• Heer van Dieijen                            4-09-1926 

• Mevrouw Fiere-Kras                      11-09-1941 

• Mevrouw van Eekeren-Lamme       12-09-1933 

• Heer Stolk                                       13-09-1948 

• Heer Geerling                                 13-09-1942 

• Heer van Oeveren                         24-09-1940 

• Heer Mensink                                 27-09-1939 

• Heer Kuijs                                      30-09-1942 

 

 

 

• Coby,  onze geweldige vrijwilliger 14-09-1941 

• Wendy, onze lieve collega  07-09-1982 

 

 

 

 

 

 

Geplande activiteiten voor de maand september   

 

Maandag   
31 augustus  

*Koekjes bakken 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper   

Dinsdag   
31 augustus  

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

Woensdag   
1 september 

*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Creatief flessen beschilderen en versieren 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*bloemstukjes maken 
  

Donderdag  
2 september 

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



*bloemstukjes maken 
*Ron stevens   

Vrijdag  
3 september 

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

Zaterdag  
Zondag     

 
 

Maandag  
6 september 

*Koekjes bakken 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper  

Dinsdag  
7 september 

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

Woensdag   
8 september 

*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*bios ochtend sound of music  
*Ron stevens   

Donderdag    
9 september 

*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn  
*Rondje dorp  

Vrijdag  
10 september 

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

Zaterdag   

Zondag         
Maandag  
13 september 

*Koekjes bakken 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*koor enjoy  

Dinsdag  
14 september 

*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
*Bios Andre Rieu (concert )  

Woensdag   
15 september 

*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 

Donderdag  
16 september 
 

*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn   



 
Vrijdag   
17 september 
 

*Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Vrijdag middag borrel 
*bewegen met Bas 
*Ron stevens 

Zaterdag  
 

Zondag   

Maandag  
20 september 

*Koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen  

Dinsdag  
21 september 

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

Woensdag  
22 september  

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

Donderdag  
23 september 

*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Bios ochtend doris  

Vrijdag  
24 september 

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

Zaterdag  
 

Zondag   

Maandag  
27 september 

*Koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Ron  stevens   

Dinsdag  
28 september 

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

Woensdag  
29 september 

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

Donderdag  
30 september 

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

 


