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Nieuwsbrief     Hellevoetsluis, september/oktober  2022 

 

Even voorstellen 

In de nieuwsbrief is een terugkomend item. 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.  

“Beste lezer,  

Ik ben Harrie Twickler en gepensioneerd sinds 2020. 

Sinds een jaartje of anderhalf werk ik voor de SBO dat staat voor service voor ouderen. Dit 

houdt in dat ik hulpbehoevende ouderen vervoer naar een arts, vrienden of winkelcentrum. 

Dat is leuk en zeer dankbaar werk. Een tijdje terug ben ik benaderd door Kitty. Zij is ook 

werkzaam bij Boa Vinda. Ze vroeg of ik het leuk zou vinden om voor Boa Vinda te willen 

rijden. Na een gesprek met Gaby en bedenktijd voor mezelf heb ik besloten graag te willen 

rijden voor Boa Vinda. Ik rij op de woensdag en doe dit met heel veel plezier en lol! 

Ik hoop dat ik dit nog een lange tijd mag doen. 

 

Groetjes Harrie.” 

 

En natuurlijk moeten ook wij soms afscheid nemen van een medewerker of vrijwilliger. 

Nieuwe uitdagingen en andere wegen kiezen hoort bij het leven. 

We nemen afscheid van onze fantastisch duizendpoot, Marcel van Rooijen! 

“Op 14 oktober zal ik Boa Vinda verlaten, ik zal stoppen als chauffeur op dinsdag, donderdag 

en vrijdag. En zal ook niet meer op vrijdag het eten voorbereiden. Wil iedereen bedanken 

voor het vertrouwen en heb dit met veel plezier gedaan. Zal de vaste medewerkers, 

vrijwilligers, meneer Novie en cliënten heel erg gaan missen. Kom zeker nog een paar keer 

langs! Ik wens iedereen heel veel geluk en gezondheid toe. Marcel” 
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Let op! Tijd van ophalen en thuisbrengen door onze chauffeurs 

wordt gewijzigd! 

Doordat we steeds meer mensen op de dagbesteding mogen ontvangen, zullen de tijden van 

het ophalen en brengen aangepast worden. De chauffeur rijdt vanaf 8:15 uur en zal de 

eerste client om 08.30 uur in de bus plaatsnemen. Het doel is dat iedereen om 10:00 uur 

aanwezig is, zodat wij de dag gezamenlijk kunnen starten met een kopje koffie en wat 

lekkers erbij! 

In de middag zal de bus vanaf 16:00 uur weer gaan rijden en zal iedereen ook iets later thuis 

zijn dan u verwacht. 

 

OFFICIËLE OPENING IS EEN FEIT 

Op 29 september was het eindelijk zo ver! De officiële opening van onze 

dagbesteding.  Om 16.00 uur begon het al snel binnen te stromen. De 

barbecue bereikte haar hoogtepunt, de oude bluswagen met heerlijke 

drankje zette haar sirenes in, binnen de koffiewagen met fantastisch 

warm drank en toen de zanger zijn stem liet galmen ging het feest los. 

Een bijzonder bezoek van de wethouder, maar vooral uw bezoek, cliënten 

en diens familie en vrienden worden zeer 

gewaardeerd.  
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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 Oktober onze lieve gasten 

 

Aad Borsboom 4-10-1935 

Mevr. Bijnen-van den Hove 11-10-1939 

Mw. Risseeuw- Boon 14-10-1942 

Dhr. Kievit 14-10-1952 

Mw. Janse- Huisman 16-10-1943 
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Geplande activiteiten  Maand Oktober 

Maandag   
3 oktober 

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

Spelletjes middag  
Dinsdag   
4 oktober 

*Ochtend gymnastiek op muziek 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Koekjes bakken 
* sjoelen en biljarten 

Herfstwandeling Marinewijk  
Woensdag   
5 oktober 

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

Workshop herfst knutselen  
Donderdag  
6 oktober 

*Ochtend gymnastiek op muziek 
*Kapper ( Op afspraak ) 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Sieraden maken 

Bloemschikken met verse bloemen  
Vrijdag  
7 oktober 

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

Uil maken met herfst materialen 
Lampionnen maken  

Weekend   

Maandag  
10 oktober 

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

Creatief flessen beschilderen en versieren 
In Halloween thema  

Dinsdag  
11 oktober 

*Ochtend gymnastiek op muziek 
*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
* Wandelen door Vesting met een kopje warme chocolade melk 
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13:30 Zanger Ron   

Woensdag   
12 oktober 

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

Brei club 
Halloween koekjes bakken  

Donderdag    
13 oktober 

*Ochtend gymnastiek op muziek 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 

Rondje bos of een wandeling op het strand  
Vrijdag  
14 oktober 

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

*Biljart club  

*Rondje Intratuin thema Halloween afsluiten met een kopje koffie  
Weekend 
  

       

Maandag  
17 oktober 

*Ochtend gymnastiek op muziek 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
Rondje lopen door de Aralia met als afsluiter een kopje koffie 

*Koekjes bakken Halloween thema  
Dinsdag  
18 oktober 
 

Therapeutisch Bewegen en of wandelen 
*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief bezig zijn met verschillende materialen 
Pompoenen halen Vierpolders 

Koor de Vrolijke Spijker 13.30  
Woensdag   
19 oktober 

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

Pompoenen bewerken  
Donderdag  
20 oktober 
 
 

Therapeutisch Bewegen en of wandelen 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillende materialen 
Bloemschikken 

*Chocolade fontein met fruit 

Lunch… High Thea  
Vrijdag   
21 oktober 

*Ochtend gymnastiek op muziek 
*Kookochtend 
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 *Therapeutisch Bewegen 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Vrijdag middag borrel 
Workshop Houtbewerken 

Workshop herfstkransen maken 
Weekend 
 

 

Maandag  
24 oktober 

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

Rondje bos wandelen afsluiten met warme 
chocolademelk  

Dinsdag  
25 oktober 

*Ochtend gymnastiek op muziek 
*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 

Futureland Maasvlakte 
Lampionnen maken  

Woensdag  
26 oktober 

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

Pompoenen bewerken 
Pompoensoep maken  

Donderdag  
27 oktober 

*Ochtend gymnastiek op muziek 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Kapper op afspraak 

Rondje wandelen door de vesting met 
Koffie en gebak  

Vrijdag  
28 oktober 

*Therapeutisch Bewegen en of wandelen 
*Kookochtend 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
*Klaverjassen 
*Vrijdag middag borrel 
* biljartclub 

Zanger Ron 13.30 
Weekend  

maandag  
31 oktober 

Halloween 

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

*Chocolade fontein met fruit 
*High thea met lekkers 

 


