
Op 28 september was het Burendag. Locatie 
Westerkoogweg deed hier aan mee. Wat was 
het leuk! En wat waren er veel activiteiten te 
doen. Natuurlijk was er ook ruimte voor een lek-
kere kop koffie met appeltaart. De bon voor een 
gratis appeltaart werd gewonnen door Myrthe. 
Zij raadde precies het aantal pepermuntjes in de 
pot! 

Geslaagde
Burendag

Wat een geweldig Prinsenstichtingfeest hebben we gehad. Clinten 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! 

Op zaterdag 21 september werd de jaarlijkse 
Truckrun gehouden. Dit jaar niet in de Zaanstreek 
maar in omgeving IJmond. Er reed ook een bus 
van Connexxion mee. Het Cleanteam, bestaande 
uit clinten van Prinsenstichting, maakt dagelijks 
de bussen van Connexxion schoon. Zij zorgden 
ervoor dat de deelnemende bus er spik en span 
uitzag. Ook werd hen gevraagd de bus te versie-
ren, een verzoekje waar zij natuurlijk graag aan 
meewerkten! 

Truckrun 
2019

Peter werkt al 21 jaar bij activiteitencentrum Westerkoogweg in Koog a/d Zaan. Hij werkt op een ar-
beidsmatige groep en is met name verantwoordelijk voor het versnipperen van belangrijke papieren. 
Op 14 september is Peter 64 jaar geworden. Dat werd natuurlijk gevierd met een  heerlijke fototaart, 
cadeautjes en heel veel aandacht! 

Lang leve Peter!

Lekker swingen tijdens
Zumba-les
Sinds een paar weken doet een aantal clinten 
aan Zumba. Zumba is een fitnessprogramma 
dat gebaseerd is op de Latijn-Amerikaanse dans. 
Zumba is goed voor je conditie, zorgt voor ont-
spanning en vergroot je zelfvertrouwen. Momen-

teel wordt er druk geoefend voor een uitvoering 
die met kerst gaat plaatsvinden. In het begin was 
het moeilijk maar de pasjes gaan steeds beter. 
Lekker swingen op leuke, hippe kerstnummers, 
daar wordt een mens toch blij van. 


