
Op 22 december van 14.00 - 17.00 uur orga-
niseert DJ Cripple X een spetterende Christmas 
Edition van  Disco zonder Drempels in Pop- 
& Cultuurpodium P3, Purmersteenweg 17-
19. DJ Jeroen Post, #OJKB (Ouwe Jongens 
Krentenbrood), Jeff Q en natuurlijk DJ Cripple X 

zorgen voor een spetterend optreden. Zorg dat 
je erbij bent!

Prinsenstichting is een van de sponsoren van 
Disco zonder Drempels. Kaarten zijn te verkrijgen 
via P3 of via stichtingcripplexentertainment.nl 

Disco zonder DrempelsDe vakgroep Beweging organiseerde onlangs een 
relaxdag voor clinten bij activiteitencentrum 
Rudolf Garrelsstraat. Er werden diverse voet-, 
hand-, hoofd- en rugmassages gegeven, nagels 
gelakt en haren mooi in de lak of krul gezet. 
De sfeer was goed en zowel jong als oud kwam 
ook innerlijk tot rust. Heel belangrijk voor onze 
clinten in deze soms hectische maanden. 

Lekker 
chillen...

Al drie maanden scharrelde er een kat rond bij 
een aantal woningen van Prinsenstichting. Nie-
mand wist echter van wie de kat was. Clint 
Djurmen maakte een foto van de kat en plaatste 
hem op zijn Facebookpagina. Ook stuurde hij een 
berichtje naar een familie die hun kat kwijt was 
en waar kat Bengel wel erg veel op leek. De acties 
van Djurmen bleken te werken: een paar dagen 
later werd Bengel weer herenigd met zijn fami-
lie! Goed gedaan Djurmen! 

Bengel 
is terug! 

Lisanne gaat als een speer..
Lisanne Schol (28) is bewegingsagoog bij Prinsen stichting. Dit combineert zij met topsport. Zij traint 
namelijk voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokyo in 2020 op het onderdeel speerwerpen. 
Voor Lisanne een gouden combinatie. 

Tijdens de sportopleiding ALO liep ze stage bij Prinsenstichting en was meteen verkocht. "De voldoe-
ning die dit werk geeft; dr doe ik het voor. Juist de combi is voor mij goud. Ik zie bij andere atleten 
vaak dat zij alleen topsporter zijn. Ik vind juist de afwisseling heel prettig." 

Lisanne volgen? Dat kan via: 'lisanneschol' op Instagram en 'lisanne schol' op Facebook. 

Vorige week hebben clinten van AC Hoorn-
blad namens de kaarsenmakerij maar liefst 130 
kaarsen gedoneerd aan de voedselbank in Pur-

merend! Al deze kaarsen worden verwerkt in de 
kerstpakketten die de voedselbank uitgeeft. Wat 
een mooi gebaar! 

Donatie aan voedselbank


