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OPENING BOA VINDA WAS EEN SUCCES! 
Onze opening op woensdag 16 mei., wat een opkomst en wat een feest. We 

hadden niet gedacht dat er zo’n grote opkomst zou zijn. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De nachtburgemeester van Vlaardingen verzorgde het entertainment. 

We hebben donaties gekregen voor de wensenpot en er zijn mensen vrienden 

geworden van Boa Vinda voor 25 euro per jaar. We zijn er erg blij mee en 

dankbaar voor. 
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DONDERDAG 7 JUNI STARTEN WIJ MET YOGA 

Dit zal plaatsvinden van 9.30 uur tot 10.30 uur. De kosten voor externe 

deelnemers zijn 6 euro per persoon incl een kopje koffie of thee. 

Aanmelden kan via info@boavinda.nl of bel ons via 0181-845684 

DONDERDAG 7 JUNI STARTEN WIJ OOK MET KLAVERJASSEN 

Dit zal plaatsvinden van 13.30 tot 15.30 uur. De kosten hiervoor zijn 2.50 p.p 

incl een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. 

Aanmelden kan via info@boavinda.nl of bel ons via 0181-845684 

MAALTIJDEN 

Wist u dat u een maaltijd bij ons kan eten van maandag tot donderdag, de 

kosten voor de maaltijd bedragen 5 euro. U kunt het uitbreiden met een soepje 

en een nagerecht. 

Op woensdagavond zitten we al vaak vol, dus weer er tijdig bij. 

Wilt u wekelijks onze menulijst ontvangen mail dan naar: info@boavinda.nl of 

bel ons via 0181-845684 

BOOTTOCHT 

Dinsdag 10 juli word er een boottocht georganiseerd door Fred Kuil 

Dit is een jaarlijks terug kerend evenement, wij hebben gehoord dat het altijd 

erg gezellig is. Deze boottocht is voor alle senioren uit de regio. 

Er is livemuziek aanwezig, inschepen kan vanaf 12.30 bij de Marlina in de haven 

van Spijkenisse. Vertrektijd is 13.30 en u bent weer terug om 16.30 uur. 

De kosten hiervoor zijn 19 euro pp. Inclusief een kopje koffie of thee met cake, 

2 drankjes met garnituur en echte Rotterdamse bitterballen. 

U kunt u opgeven bij info@boavinda.nl of bel ons via 0181-845684 

CREA 

Vanaf 1 augustus starten we 2 wekelijks op de woensdagochtend met 

boetseren/kleien. 

De kosten hiervoor zijn 10 euro p.p. Vind u het leuk om mee te doen, geef u 

dan op bij info@boavinda.nl of bel ons via 0181-845684 

Heeft u een idee over een workshop wat u graag zou willen doen, meld het bij 

ons zodat wij kunnen kijken of we het kunnen realiseren. 
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