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Nieuwsbrief                        Hellevoetsluis, Maart 2023 

 

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 allemaal,   

Per januari wordt ons team versterkt door een nieuwe collega Cock, Cock is voor de meeste 

niet nieuw want hij is ook werkzaam op onze locatie Spijkenisse. Wij kunnen vertellen dat we 

blij zijn met zijn komst…. 

Team, Boa Vinda.  

  

 

Per 1 januari 2023 is Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne één gemeente. Door de 

fusieprocedure kunnen er vanaf half december geen administratie handelingen uitgevoerd 

worden.  Mogelijk heeft u hier niets van gemerkt. Mocht u toch vragen hebben, neem u 

gerust contact met ons op!           
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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. 

                                                                                                          

Feestdagen overzicht 2023  

Op de volgende dagen is Boa Vinda gesloten: 

❖ Maandag 10 april 2de Paasdag 

❖ Donderdag 27 april Koningsdag 

❖ Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag 

❖ Maandag 29 mei 2de Pinksterdag 

❖ Maandag 25 december 1e Kerstdag 

❖ Dinsdag 26 december 2e Kerstdag 

❖ Maandag 01 januari 2024 Nieuw Jaar 

 

 

 

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 Maart onze lieve gasten 

 

Hennie Salij- Fortuin 16-3-1940 
 

 

  
 

  
 

 

                

                                              

 

 

 

 

                                            

 

 

 

Geplande activiteiten Maart 

 

Woensdag 1 maart * Ochtend Gym 
* Gezichtsmaskers en handmassage 
* breien ,haken, punniken 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 

Flessen decoreren met wol   
Donderdag 2 maart *Ochtend Gym, met mooi weer naar buiten 

*Kapsalon geopend 
*Beauty, verzorging van nagels en handen 

*Zangkoor Enjoy  
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Vrijdag 3 maart *Therapeutisch Bewegen en naar buiten met mooi weer 
*Kookochtend 
*Kapsalon geopend 
*Vrijdagmiddagborrel 
Beauty, nagels lakken en gezichtsmaskers  

Diverse kaartspellen ( Klaverjassen )  
Weekend  

Maandag 6 maart *Therapeutisch Bewegen of wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Koekjes bakken 

Margrieten van papier  
Dinsdag 7 maart *Therapeutisch Bewegen 

*Kapsalon geopend 
* Gezichtsmaskers en handmassage 
Flessen decoreren met wol 

Naar de geitenboerderij  
Woensdag 8 maart *Therapeutisch Bewegen  

*Breien ,haken ( met Ingeborg) 
*Spelletjes en sjoelen 
*Schilderen en tekenen met verschillende materialen 

Lieveheersbeestjes van keien  
Donderdag 9 maart 
 

*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Kapsalon geopend 
*Wandel groep ( bij mooi weer ) 

 Zanger Ron  
Vrijdag 10 maart *Therapeutisch Bewegen en wandelen 

*Kookochtend 
*Spelletjes, biljartclub 
*kapsalon geopend 
*Beauty ochtend, gezichtsmasker, nagels knippen en lakken 

Bloemen Bingo 
Naar het Feijenoord Museum  

WEEKEND   

Maandag 13 maart 
 

*Bewegen en wandelen 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*koekjes bakken ( Valentijn ) 
Schilderij met bloempot en bloemen  

Dinsdag 14 maart *Therapeutisch Bewegen, met mooi weer naar buiten 
*spelletjes en biljartclub 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 

Bewegen en karaoke 
Woensdag 15 maart *Therapeutisch Bewegen  

* breien ,haken  
*Spelletjes en sjoelen 
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*Schilderen met lijnen en vlakken 

Koffie drinken bij de Waag  
Donderdag 16 maart *Therapeutisch Bewegen en wandelen 

*Beauty, verzorging van nagels en handen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 

*Rondje wandelen Quackjeswater  
Vrijdag 17 maart *Therapeutisch Bewegen en wandelen 

*Kookochtend 
*Spelletjes, biljartclub 
*kapsalon geopend 
*Beauty ochtend, gezichtsmasker, nagels knippen en lakken 
* Vrijdagmiddag Borrel 

Club Klaverjassen  
WEEKEND   

Maandag 20 maart  *Ochtend Gym 
*koekjes bakken 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 

Bloemschilderij maken met eierdopjes  
Dinsdag 21 maart *Therapeutisch Bewegen 

*Kapsalon geopend 
* Gezichtsmaskers en handmassage 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 
* spelletjes en biljartclub 

Paastakken versieren in zelfgemaakte vazen 
Woensdag 22 maart *Therapeutisch bewegen en wandelen 

*Breien en spelletjes  
*Beauty en nagels lakken 
Workshop Hetty 

Donderdag 23 maart 
 
 

*spelletjes, sjoelen en breien 
*Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Creatief, spelletjes doen zoals klaverjassen 

Bakkie koffie doen in de vesting 
Bloemstukjes maken 

Vrijdag 24 maart 
 

Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Kookochtend 
*Spelletjes, biljartclub 
*kapsalon geopend 
*Beauty ochtend, gezichtsmasker, nagels knippen en lakken 

Vrijdagmiddagborrel (surprise locatie ) 
Zanger Ron 

WEEKEND  
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Maandag 27 maart 
 
 

*Ochtend Gym 
*koekjes bakken 
*Beauty, nagelverzorging en handverzorging 
*Creatief bezig zijn met verschillend materialen 

Madeliefjes van wattenstaafjes 
Dinsdag 28 maart 
 
 

*Therapeutisch Bewegen 
*Kapsalon geopend 
*Creatief bezig zijn met potten en flessen 

Rondje bibliotheek 
Woensdag 29 maart *Bewegen op muziek, met mooi weer naar buiten 

*Crea met verven met in lijnen en vlakken 
*Handwerken maken van pompons 

*Paaskransen maken 
Donderdag 30 maart *Bewegen op muziek, met mooi weer naar buiten 

*Insecten maken van wc rolletjes 
*Paaskransen maken 
Wandeling door de vesting met mooi weer 

Vrijdag 31 maart Therapeutisch Bewegen en wandelen 
*Kookochtend 
*Spelletjes, biljartclub 
*kapsalon geopend 
*Beauty ochtend, gezichtsmasker, nagels knippen en lakken 
* Vrijdagmiddag Borrel 

Club Klaverjassen 
 

 

 


