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NIEUWSBRIEF DE BOSHOEK - Maart & April 2022 

Dit is de nieuwsbrief van Careander de Boshoek.  

De Boshoek is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Cliënten, buurtbewoners en wie 

belangstelling heeft, kunnen hier terecht voor koffie & thee, een spelletje, ontmoeting en georganiseerde activiteiten en 

thema-avonden. 

De activiteiten zijn geschikt voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 

De openingstijden en activiteiten vind je aan het einde van de nieuwsbrief.  

Je bent van harte welkom! 

 

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand bij wonen, dagbesteding, vrije 

tijdsbesteding of bij werken.  

Bij ons is ieder mens uniek en waardevol! 

Vragen, opmerkingen of opgeven voor een activiteit? 

Bel of mail naar Ralf Thiel 

T: +31 6 57 28 65 98 

E: R.Thiel@careander.nl 

Volg Careander de Boshoek op Facebook 

 

Heropening 
Eindelijk is het dan zover, de Boshoek mag weer open! Vanaf 25 februari 2022 zijn de meeste maatregelen komen te 
vervallen. Wij kunnen daardoor ook weer bezoekers van buitenaf ontvangen. 
 
Nu de 1,5 meter maatregel weg is, kunnen wij  ook weer leuke activiteiten aanbieden. Kijk vooral even op het rooster 
om te zien of er iets leuks voor je bij zit. 
Je bent van harte welkom! 

Nieuw gezicht 
Sinds eind januari kan je Sophia tegenkomen in de Boshoek. De komende tijd zal zij regelmatig aanwezig zijn op 
woensdagavond en zaterdagmiddag. Zij werkt als flexer en zal invallen als er een collega ziek is of vakantie heeft.  

Pasen 
17 en 18 april is het Pasen. 
 
Om daar extra aandacht aan te besteden zijn er verschillende 
activiteiten gepland in de Boshoek. Op maandag 11 april is er een 
paasbrunch tijdens de senioreninloop. Wil je gezellig mee-eten, 
vergeet je dan niet op tijd op te geven bij Jeannet Witteveen. Dit 
kan tot uiterlijk 4 april. 13 april zal er tijdens de woensdagavond 
inloop een knutselavond zijn met het thema Pasen. Je hoeft 
hiervoor niet op te geven. 
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ACTIVITEITEN KALENDER |CAREANDER DE BOSHOEK – MAART& APRIL 2022 

datum activiteit Tijd Kosten 

Za 5 maart Koffie-inloop  
 

14.00-15.30 u € 0,30 frisdrank  

Woe 9 maart Koffie-inloop 19.30-21.00 u € 0,30 frisdrank 
 

Za 12 maart Koffie-inloop  
 

14.00-15.30 u € 0,30 frisdrank  

Woe 16 maart Muziek avond 19.30-21.00 u € 0,30 frisdrank 
Za 19 maart Sjoel-competitie  14.00-15.30 u € 0,30 frisdrank 

 
Woe 23 maart Spelletjesavond 19.30-21.00 u € 0,30 frisdrank 
Za 26 maart Koffie-inloop  

 
14.00-15.30 u € 0,30 frisdrank 

Woe 30 maart Koffie-inloop 19.30-21.00 u € 0,30 frisdrank 
Za 2 april Koffie-inloop 14.00-15.30 u € 0,30 frisdrank 
Woe 6 april Kom van je stoel af 

 
19.30-21.00 u € 0,30 frisdrank 

Za 9 april Koffie-inloop  
 

14.00-16.00 u € 0,30 frisdrank 

Woe 13 april Knutselen: Pasen 19.30-21.00 u € 0,30 frisdrank 
Za 16 april Koffie-inloop  

 
14.00-15.30 u € 0,30 frisdrank 

Woe 20 april Quiz: Koninklijkhuis 
 

19.30-21.00 u € 0,30 frisdrank 

Za 23 april Koffie-inloop  
 

14.00-16.00 u € 0,30 frisdrank 

Woe 27 april Geen inloop! Geen inloop! Geen inloop! 

Za 30 april Koffie-inloop  
 

14.00-15.30 u € 0,30 frisdrank 

Senioren inloop 
Datum Tijd Datum Tijd 

Ma 7 maart 10:00 – 12:00 u Ma 11 april 
Buurtlunch 

10:00 –13:00 u 

Ma 14 maart 10:00 – 12:00 u Ma 18 april Geen inloop! 

Ma 21 maart 10:00 – 12:00 u Ma 25 april 10:00 – 12:00 u 

Ma 28 maart 10:00 – 12:00 u Voor inloop geldt een bijdrage van: 
€ 2,00 voor Koffie en Thee 
€4,00 voor de Buurtlunch Ma 4 april 10:00 – 12:00 u 
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