
Ben jij al eens naar het gezellige dansfeest Disco 
zonder Drempels geweest? Zaterdag 14 septem-
ber start er weer een nieuw seizoen Disco zonder 
Drempels On Tour met DJ Cripple X.

Ricardo ofwel DJ Cripple X is de drijvende kracht 
achter Stichting Cripple X Entertainment. 
Ricardo organiseert evenementen voor mensen 
met een beperking.

Er is nu een spiksplinternieuwe website. Hier 
vind je feesten, sponsoren (waarvan Prinsen
stichting er n is), vlogs en nog veel meer. 
Neem gauw een kijkje op 
http://stichtingcripplexentertainment.nl 

Disco zonder Drempels On Tour

Op vrijdag 24 mei 2019 was het een feestelijk gebeuren bij Prinsenstichting. Onze clint Sandra heeft 
toen onder belangstelling van tientallen aanwezigen de eerste paal geslagen. 

In aanloop naar de bouwvak is het funderingswerk afgerond. Inmiddels is de voortgang van de uit
voering van de bouw boven de grond goed zichtbaar. Naar verwachting is de bouw van de woningen 
eind 2020 gereed. 

Nieuwbouw in volle gang

Wat een geweldig Prinsenstichtingfeest was het weer dit jaar. Cliënten hebben volop genoten! 
Het thema dit jaar was "Ik hou van Holland". Na de opening door "Willem-Alexander en Maxima" 
barstte het feest los met een polonaise. Iedereen kon meedoen aan diverse oud-Hollandse spelletjes, 
struinen over de kleedjesmarkt, zich laten schminken, bellen blazen, tegeltjes beschilderen en nog 
veel meer. 

En wat is een feest zonder muziek? Met Dries 
Roelvink op het podium was het plein al snel ge
vuld. 

Prinsenstichtingfeest
"Ik hou van Holland"

Organisatie, medewerkers en vrijwilligers, heel 
hartelijk bedankt voor jullie inzet! Het was een 
fantastisch feest! 

Kom jij koken 
op het Steunpunt?
Steunpunt Rudolf Garrelsstraat in Purmerend 
zoekt vrijwilligers om te koken voor grote groe-
pen (max. 25 personen). Is koken jouw hobby en 
vind je het leuk om dat 1 of 2 dagen per week 
(van 16.30 - 19.00 uur) te doen? 
Meld je dan aan bij Mirca Meulencamp via  
m.meulencamp@prinsenstichting.nl. Uiteraard 
eet je zelf gratis mee!

Gastheer/gastvrouw Steunpunt
Naast keukenprins(ses)en zijn we ook op zoek 
naar een spontane gastheer/vrouw die op door
deweekse avonden beschikbaar is. Je ontvangt de 
mensen met een kopje koffie of thee. Je dekt de 
tafel en assisteert waar nodig. Natuurlijk eet ook 
jij gratis mee.

Het Steunpunt is een initiatief van Prinsenstich
ting en Leviaan. Op doordeweekse avonden van 
17.00 tot 19.00 uur kunnen mensen langs komen 
voor een kop koffie, een praatje of bijv. voor het 
doornemen van moeilijke post. Tegen betaling kan 
gegeten worden. Op deze avonden zijn er altijd 
twee professionals aanwezig.

Is koken voor een groep niets voor jou? Maar 
wil je wel als vrijwilliger aan de slag bij Prinsen
stichting? Kijk dan op www.prinsenstichting.nl 
bij de vrijwilligersvacatures. 


