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Nieuwsbrief           Spijkenisse, April 2022 

 

Feestdagen overzicht 2022 (deze dagen zijn wij gesloten) 

Maandag 18 april 2de paasdag 

Woensdag 27 april Koningsdag 

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 

Vrijdag 27 mei gesloten ivm personeelsuitje 

Maandag 6 juni 2de Pinksterdag 

Maandag 26 december 2de Kerstdag 

 

   

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 
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Wij feliciteren in april en mei onze lieve gasten;                             

Mevr. Mastenbroek-van ree 5-4-1944 

Dhr. vd Helm   9-4-1941 

Mevr. van de Bosch   10-4-1942 

Mevr. Hageraats-Schenkel 14-4-1935 

Mevr. Van der Kruit  16-4-1956 

Dhr. Mijnster   22-4-1937 

Mevr. Koopmans     23-4-1951 

Mevr. Dekker    26-4-1936 

Mevr. Jongh-Satter  26-4-1933 

Mevr. Kramer   30-4-1932 

Mevr. Cornelissen    1-5-1942 

Mevr. Van Dijk-van Vliet 10-5-1940 

Dhr. van Bree   13-5-1959 
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Geplande activiteiten  April 

Zaterdag  
 

Zondag   

Maandag 18 April 2de Paasdag  
 
Wij zijn vandaag gesloten  

Dinsdag 19 April *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
*Mekkerstee in ouddorp  

Woensdag 20 April *Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen  

Donderdag 21 April *Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*IJsje eten in het dorp 

Vrijdag 22 April *Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Muziek middag met Ron Stevens 
*Vrijdag middag borrel bij Murray’s  
 

Zaterdag   

Zondag         

Maandag  25 April *Koekjes bakken 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper   

Dinsdag  26 April *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
*Muziek middag met Ron Stevens 

Woensdag  27 April Koningsdag 
 
Wij zijn vandaag gesloten 

Donderdag 28 April *Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen  

Vrijdag 29 April *Kookochtend 
*Bios in de boekenberg (Andre van Duin) 
*Therapeutisch Bewegen 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Vrijdag middag borrel 
*Vrijdag middag borrel bij Murray’s   

Zaterdag   

Zondag  
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Geplande activiteiten  Mei 

Maandag  2 Mei *Koekjes bakken 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper   

Dinsdag  3 Mei *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
*Middag Bios in de boekenberg (Andre van Duin)  

Woensdag  4 Mei *Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Creatief flessen beschilderen en versieren 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper  

Donderdag 5 Mei  Bevrijdingsdag 
 
Wij zijn vandaag gewoon open 
 
*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Bevrijdingsdag Hi-tea  

Vrijdag 6 Mei *Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Bevrijdingsdag Hi-tea 
*Vrijdag middag borrel  

Zaterdag  
Zondag     

 
 

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

Dinsdag 10 Mei *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
*Voorjaars stukje maken 

Woensdag  11 Mei *Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Voorjaars stukje maken 
*Muziek middag met Ron Stevens 

Donderdag   12 Mei *Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn  
*Voorjaars stukje maken 

Vrijdag 13 Mei *Kookochtend 
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*Therapeutisch Bewegen 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Vrijdag middag borrel 
*Vrijdag middag borrel bij Murray’s   

Zaterdag   

Zondag         

Maandag 16 Mei *Koekjes bakken 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 

Dinsdag 17 Mei 
 

*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
*Koor de vrolijk Spijkers komt zingen 

Woensdag  18 Mei *Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 

Donderdag 19 Mei 
 
 

*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn  
*Mekkerstee in ouddorp 
*Muziek middag met Ron Stevens  

Vrijdag  20 Mei 
 

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

Zaterdag  
 

Zondag   

Maandag 23 Mei *Koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Muziek middag met Ron Stevens  

Dinsdag 24 Mei *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen  

Woensdag 25 Mei *Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Middag Bios in de boekenberg (Rooie Sien)  

Donderdag 26 Mei Hemelvaartsdag  
 
Vandaag zijn wij gesloten  
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Vrijdag 27 Mei Dag na Hemelvaart 
 
Vandaag zijn wij gesloten 
I.v.m een personeelsuitje 

Zaterdag  
 

Zondag   

Maandag 30 Mei *Koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen  

Dinsdag 31 Mei *Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
*Muziek middag met Ron Stevens  

 


