
Fijne stageplek 
bij AC Westerkoogweg
Noemi van Vliet heeft inmiddels haar MBO diplo
ma Persoonlijk Begeleider niveau 4 in haar zak. 
Ze liep stage bij het activiteitencentrum Wester
koogweg. Daar had ze het zo naar haar zin dat 

ze na haar stage is blijven werken als invalkracht. 
Onze clinten zijn dol op haar! Noemi heeft nog 
wel de wens om verder te studeren. We wensen 
je alvast veel succes! 

Genieten door weer en wind
Ben jij Thorsteijn en zijn begeleider al tegengekomen op de duofiets? 1x per week maken ze een 
lange fietstocht door de Zaanstreek. Beiden genieten van de buitenlucht en het lekker in beweging 
zijn. Een beetje regen houdt het dappere duo niet tegen... al is het natuurlijk gezelliger om in de zon 
te fietsen. 

De jongens en meiden van locatie Westerkoogweg zijn enorm plichtsgetrouw en komen ondanks de 
hitte gewoon naar het werk. Er wordt natuurlijk wel gewerkt volgens een aangepast programma. 
Dat betekent iets vaker pauze houden, overheerlijke waterijsjes eten en lekker met je voeten in het 
water bungelen... 

Hitteplan

Het is vakantie en wat doe je dan? Juist, je 
gaat f laat je nagels lakken. Een professionele 
nagelstyliste bracht een bezoek aan onze 
clinten en nam een koffer vol verschillende 
kleuren nagellak mee. Dat leverde even wat 
stress op want tja, welke kleur(en) moet je dan 
kiezen? In maar liefst 3 lagen werd de nagellak 
opgebracht wat zeker 3 weken mooie nagels 
oplevert. Wat een gezellige middag! En wat een 
prachtig resultaat! 

Kleur 
bekennen

Bikers Tessa en Kevin hebben, sinds de start 
van de samenwerkingsovereenkomst tussen 
Prinsen stichting en ondernemer Jack Wink van 
De Zaanse Zwam in 2017, al tonnen koffieprut 
opgehaald bij De Koffiezaak en de Verskade. 

Jack kweekt zwammen voor consumptie en 
deze gedijen goed op koffieprut. Tessa en Kevin  
fietsen door weer en wind en hebben er dit jaar 
al meer dan 1000 kilometers op zitten. Wat een 
bikkels! 
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