
                                                                             

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief       Hellevoetsluis, Augustus 2022 

 

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.  

Ik mag jullie met vreugde vertellen dat we twee vrijwilligers bij ons team mogen 

verwelkomen. In de volgende nieuwsbrief zal Harrie en Leo zich voorstellen. 

 

Helaas hebben we ook minder leuk nieuws!  

Marijke heeft vorige week haar laatste week bij ons gewerkt, ze gaat eerst lekker met 

haar gezin op vakantie en daarna zal ze gaan starten aan een nieuwe uitdaging. 

Wij wensen Marijke alle goeds voor de toekomst.  

   Dankjewel voor de afgelopen periode! 



 

 

Feestdagen overzicht 2022 (deze dagen zijn wij gesloten) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Wij feliciteren in Augustus onze lieve gasten 

 

Jan van de Poel 8-8-1939 
 



                

 

 

Maand juli een warme maand geweest!!! 

Wij proberen zoveel mogelijk het hoofd koel te houden tijdens het warme weer 

doen rustig aan met een activiteit en zullen we heel veel drinken en ijsjes 

eten…. Vers fruit gaat er natuurlijk ook altijd wel in met het warme weer. 

 

 

 

 



                      

 

 



                                                                 

Maandprogramma augustus ’22 

 

Maandag  
1 augustus  

*Koekjes bakken 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper  
Koffie drinken in de Vesting  

Dinsdag   
2 augustus 

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

Woensdag   
3 augustus 

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

Donderdag  
4 augustus 

*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
Theetuin Vierpolders Koffie met gebak ( 06-19102011)  

Vrijdag  
5 augustus 

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

Zaterdag  
Zondag     

 
 

Maandag  
8 augustus 

*Koekjes bakken 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
Lavendel plukken- boomstammen zoeken  

Dinsdag  
9 augustus 

*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
Lavendel geurzakjes maken 
Biljart club 

Woensdag   
10 augustus 

*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 



*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
Dierenweide Brielse plantage Willem en Colinda 0181-476137  

Donderdag    
11 augustus 

*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Kapper aanwezig ( op afspraak ) 
*Bloemschikken 
*Creatief bezig zijn  
Stadsmuseum Hellevoetsluis en groot Hellevoet 

Vrijdag  
12 augustus 

*Kookochtend 
*Kapper aanwezig ( op afspraak ) 
*Therapeutisch Bewegen 
*Kapper aanwezig ( op afspraak ) 
*Bloemschikken 
*Spelletjes doen (bowlen met eigen gemaakte mariaal) 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
Vrijdag middag borrel 

Zaterdag  
Zondag 

 

Maandag  
15 augustus 

*Koekjes bakken 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken  
Dierweide Mekkerstee  

Dinsdag  
16 augustus 

*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
Zanger Ron 13:30 uur  

Woensdag   
17 augustus 

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

Donderdag  
18 augustus 
 

*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Kapper aanwezig ( op afspraak ) 
*Creatief bezig zijn  
Geitenboerderij in Ouddorp  

Vrijdag   
19 augustus 

*Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Kapper aanwezig ( op afspraak ) 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen  
Stadsmuseum Hellevoetsluis en groot Hellevoet 
Vrijdag middag borrel 

Zaterdag  
Zondag 

 

Maandag  
22 augustus 

*Koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 



*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
Schilderen eigen portret   

Dinsdag 
23 augustus 

*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
Biljart club ( workshop)  

Woensdag  
24 augustus 

*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
De Mekkerstee in Ouddorp  

Donderdag  
25 augustus 

*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
Kapper aanwezig ( op afspraak ) 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
Koffieleut Historisch museum in Rockanje  

Vrijdag  
26 augustus 

*Kookochtend 
*Therapeutisch Bewegen 
*Kapper aanwezig ( op afspraak ) 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Vrijdag middag borrel 
Grote Bingo met leuke prijsjes 

Zaterdag  
Zondag 

 

Maandag 
29 augustus 

*Koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
Koffieleut Historisch museum in Rockanje 

Dinsdag 
30 augustus 

*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 
Dierenweide Brielse plantage Willem en Colinda 0181-476137 

Woensdag 
31 augustus 

*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagels lakken en kapper 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
Koffie drinken in de Vesting 

 



                                                    

                                                             

                                                                                               

 


