
                                                                             

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief       Hellevoetsluis, september 2022 

 

Officiële opening Hellevoetsluis 

Eindelijk is het zover! Hellevoetsluis viert 29 september haar officiële opening en u bent 

welkom! 

 

 

 

 



 

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 en een collega bij ons team 

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

 

 

Maar voor onze nieuw collega… 

 

Mijn naam is Natascha van Lint. 

Ik ben 25 jaar en woon samen met mijn vriend in Hellevoetsluis. 

Tijdens de opleiding heb ik mijn stageperiode volbracht bij Westenrijck.  

Daarna heb ik mijn kennis en kunde in praktijk kunnen brengen op één zorgboerderij voor 

ouderen met geheugenproblemen. Nu,  na 6 jaar,  ben ik toe aan een nieuwe uitdaging; 

Vanaf 1 september ben ik gestart bij Boa Vinda. Ik heb er heel veel zin in! 

 

 

 

 



   

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 informatie kunt u contact opnemen met administratie@boavinda.nl 

 

 

 

Wij feliciteren in september onze lieve gasten   

 

Dhr de Jong                     26-09-1939 
Mw Molenboek             24-09-1943  

 

                

Elke dag wordt er beweging les gegeven… 

 



Met mooi weer zullen we een strandwandeling maken en kunnen wij het 

gymnastiek ook toepassen in de buitenlucht!       

 

 

                        

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GEPLANDE ACTIVITEITEN SEPTEMBER 

 

 

 

Maandag   
5 september 

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

Koffie drinken en Picknicken in de moestuin 
  

Dinsdag   
6 september 

*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Koekjes bakken 
* rondje wandelen in het bos 

Chocolade workshop 
  

Woensdag   
7 september 

*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
* Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen/breien 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 

 Kaartjes knutselen voor het feest 
  

Donderdag  
8 september 

*Bewegen en wandelen 
*Kapper ( Op afspraak ) 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
* sieraden maken 

Chocolade workshop 
  

Vrijdag  
9 september 

*Therapeutisch Bewegen 
*Kapper ( Op afspraak ) 
*Biljartclub 
*Vrijdag middag borrel 

Houtbewerking met branden 



  
Maandag  
12 september 

*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Sieraden maken 

Creatief flessen beschilderen en versieren 
  

Dinsdag  
13 september 

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

Zanger Ron 13.30 
  

Woensdag   
14 september 

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

Chocolade workshop 
  

Donderdag    
15 september 

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

Koffie drinken in de vesting 
 
  

Vrijdag  
16 september 

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

Rondje wandelen door het bos 
  

Maandag  
19 september 

*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*chocolade workshop 

De mekkerstee in ouddorp 
  

Dinsdag  
20 september 
 

*Beauty, verzorging van nagels en handen 
* koekjes bakken 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
* creatief met klei 

Oudheids middag Hellevoetsluis 
  

Woensdag   
21 september 

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

Kaartjes maken voor de opening 
  



Donderdag  
22 september 
 
 

*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief met klei  

* rondje kinderboerderij 
Kabouters maken van hout 
  

Vrijdag   
23 september 
 

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

Flessen versieren en beplakken met decoratie 
 

Maandag  
26 september 

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

Rondje bos wandelen en takken zoeken 
  

Dinsdag  
27 september 

*Beauty, verzorging van nagels en handen 
* Koekjes bakken 
* Feestzakjes maken  voor de opening 

Futureland Maasvlakte 
Kabouters maken van hout 
  

Woensdag  
28 september 

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

Feestzakjes maken voor de opening 
  

Donderdag  
29 september 

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

Rondje wandelen door de vesting 
Openingsfeest 
  

Vrijdag  
30 september 

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

Bingo met prijsjes 
 

 


