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Nieuwsbrief           Spijkenisse, februari 2022 

 

Het jaar 2021 kunnen we achter ons laten en voor 2022 gelukkig beter nieuws! Met enkele 

maatregelen gaat de horeca en andere gelegenheden weer open. Dat betekend dat ook Boa 

Vinda haar dagactiviteiten kan uitbreiden. Hier geldt nog steeds het overleggen van een QR-

code. Mocht u deze nog niet hebben aangeleverd, doet u dat alstublieft spoedig. Een kopie van 

uw vaccinatiebewijs (QR-code) kunt u afgeven aan één van onze zorgmedewerkers. Scannen en 

digitaal versturen is natuurlijk ook mogelijk. Stuurt u deze aan  administratie@boavinda.nl  

Mocht u vragen hebben of deelt u de QR-code liever niet,  neem gerust contact met ons op. 

 

 

Buitenactiviteiten met QR-code!   

Als tip van de gemeente Nissewaard voor wie het lastig vind om de QR code van het 

coronatoegangsbewijs te maken. Ook heeft niet iedereen een geschikte telefoon. Dan kunt u 

hierbij kosteloos hulp krijgen bij: 

Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek de Boekenberg. Je kunt hiervoor een afspraak 

maken via tel (0181)616622 adres: markt 40 in Spijkenisse kijk voor meer informatie ook op 

www.bibliotheekdeboekenberg.nl/thema/coronamelder.html  

STIMOS Hulpverlening. Je kunt hiervoor een afspraak maken via tel: (0181) 769068 Adres: 

Raadhuislaan 39-A in Spijkenisse 

Stichting Welzijn Ouderen (SWO) Afspraak maken kan via tel: (0181) 695255 Adres: 

Goudenregenplein 3 in Spijkenisse 

 

 

 

 

mailto:administratie@boavinda.nl
http://www.bibliotheekdeboekenberg.nl/thema/coronamelder.html
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij feliciteren in februari onze lieve gasten;                             

Dhr. Akkerman  13-2-1932 

Dhr. Rademaker  22-2-1951 

Mevr. Luijten  28-2-1937 

 

Thuis op Zuid (programma van de NPO) 

 

 

Adelheid Roosen en Hugo Borst maakten de gevolgen van dementie van 

dichtbij mee: ze waren beide mantelzorger voor hun moeders die met 

dementie leefden. In Thuis Op Zuid zetten ze hun strijd voor betere zorg 

door.  
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Adelheid Roosen en Hugo Borst zijn op een missie: ze zijn op zoek naar 

menselijke zorg bij dementie. In de serie In De Leeuwenhoek deden ze 

dat in een Rotterdams verzorgingstehuis. In Thuis Op Zuid gaat het 
duo voor de tweede keer op onderzoek, deze keer bij mensen die thuis 

wonen met dementie. 

Want ook achter de voordeur komt zorg in minuten en in protocollen. 
In de serie Thuis Op Zuid ontmoeten Adelheid en Hugo verschillende 

mensen en ze helpen waar dat kan. 

Thuis Op Zuid 

Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Dat betekent dat iedereen er 
ooit in zijn of haar leven mee in aanraking komt, of het nu gaat om de 

buurvrouw, je ouders of jijzelf. 

In de vierdelige serie Thuis Op Zuid dompelen Adelheid Roosen en 
Hugo Borst zich onder in de Afrikaanderbuurt, een zeer diverse 

volkswijk in Rotterdam-Zuid met veel ouderen. Na alle lessen die 
Adelheid en Hugo uit de serie In De Leeuwenhoek hebben 

geleerd, onderzoeken ze dit keer hoe het mensen met dementie 

vergaat nu zij langer thuis wonen. 

 

In de 5de reeks van dit programma gaat het over euthanasie. Voor dit 

onderdeel volgen zij een cliënt van ons. Afgelopen week zijn er dan ook 

opnames gemaakt bij Boavinda van deze cliënt. 

Kijk de Thuis Op Zuid vanaf 27 mei op NPO 2. 

Thuis Op Zuid is een serie van Human, in coproductie met De Familie 

Film & TV, geregisseerd door Maaike de Gruyter. Dit programma is 

mede mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland. 
 

 

 

 

Geplande activiteiten  Februari 

Dinsdag  1 februari *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
*Rondje markt 

http://www.alzheimer-nederland.nl/


4 
 

*Workshop spijkerkunst 

Woensdag  2 februari *Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Workshop spijkerkunst 
*Muziek middag met Ron Stevens 

Donderdag 3 februari *Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Zeskamp 

Vrijdag 4 februari *Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Vrijdag middag borrel bij Murray’s  
*Workshop spijkerkunst 
*Workshop Tompoezen  

Zaterdag  
Zondag     

 
 

Maandag 7 februari *Koekjes bakken 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 

Dinsdag 8 februari *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 

Woensdag  9 februari *Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Workshop spijkerkunst 
*Film ochtend in de boekenberg 

Donderdag  10 februari *Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn  
*Workshop spijkerkunst 
*Muziek middag met Ron Stevens 

Vrijdag 11 februari *Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Fantasie ochtend 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Vrijdag middag borrel bij Murray’s  
*Workshop spijkerkunst 

Zaterdag   

Zondag         

Maandag 14 februari *Koekjes bakken 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Valentijn chocolade workshop 
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*Muziek middag met Ron Stevens 

Dinsdag 15 februari 
 

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

Woensdag 16 februari *Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Valentijn chocolade workshop 

Donderdag 17 februari 
 
 

*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn  
*Valentijn chocolade workshop 
*Film middag in de boekenberg 

Vrijdag  18 februari 
 

*Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Vrijdag middag borrel bij Murray’s  
*Valentijn chocolade workshop 

Zaterdag  
 

Zondag   

Maandag 21 februari *Koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Creatief met kurk 
*Film middag in de boekenberg 

Dinsdag 22 februari *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
*Creatief met kurk 
*Muziek middag met Ron Stevens 

Woensdag 23 februari *Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Creatief met kurk 

Donderdag 24 februari *Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Creatief met kurk 

Vrijdag 25 februari *Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Fantasie ochtend 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Vrijdag middag borrel bij Murray’s  
*Creatief met kurk 

Zaterdag  
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Zondag   

Maandag 28 februari *Koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 

 


