
Al heel wat jaartjes delen clinten van locatie 
Westerkoogweg water uit aan deelnemers van de 
Zaanse Schansloop. Dit jaar deden er maar liefst 
500 hardlopers mee, verdeeld over 5 en 10 km. Het 
was mooi loopweer en al gauw was iedereen druk 
met het vullen en aangeven van bekers water. Na 
afloop werden de bekers die op de grond lagen 
weer keurig opgeruimd en was de klus geklaard. 
De organisatie van de Zaanse Schansloop is maar 
wat blij met deze kanjers! 

Water
uitdelen bij
Schansloop

Dwalen door Amsterdam
Clinten van locatie Torenplein hebben genoten 
van een heerlijk dagje Amsterdam. Allereerst 
werd er een rondvaart gemaakt en daarna was 
het tijd voor een lekkere kop koffie met taart. 

Vervolgens werd er een bezoekje gebracht aan 
de gezellige Jordaan. Diverse winkels werden be
zocht maar de bloemenwinkel maakte toch wel 
de meeste indruk. 

Trots op Tim
Onlangs heeft Tim als eerste deelnemer via 
Werkom zijn diploma in ontvangst genomen voor 
de opleiding 'Woonhulp'. De opleiding startte als 
proef bij locatie Westerkoogweg. Na veel werk
zaamheden in de praktijk te hebben geoefend, 
was Tim er helemaal klaar voor. Hij behaalde zijn 
diploma dan ook met glans. Eerder haalde Tim zijn 
schoonmaakdiploma al. 

Tim is supertrots op zichzelf. En terecht! Met deze 
diploma's op zak is het voor Tim mogelijk om be
taald werk te krijgen. Lang hoeft hij echter niet te 
zoeken; Tim gaat aan de slag bij locatie Wester
koogweg. Daar gaat hij de begeleiding ondersteu
nen. Met de komst van een woonhulp wordt de 
woning extra schoon en netjes! 

Werken voor een
goed doel
Een aantal clinten van locatie Westerkoogweg 
heeft afgelopen november weer kerstpakket
ten ingepakt bij Stichting Promotie in Broek op 
Lange dijk. Deze pakketten zijn bestemd voor 
arme mensen in Roemeni. Zij hebben het niet 
breed en krijgen op deze manier een steuntje in 

de rug. Macaroni, tandenborstels, bouillon, koek 
en heel veel andere producten werden ingepakt. 
In totaal maar liefst 4200 dozen. Na afloop wer
den alle inpakkers getrakteerd op een heerlijke 
oliebol als dank voor het harde werken. 

Activiteitencentrum Westerkoogweg is altijd op 
zoek naar mogelijkheden om te participeren in de 
maatschappij. Sinds kort is er een mooie samen
werkingsovereenkomst met een filiaal van Albert 
Heijn. Een aantal clinten maakt elke maandag
ochtend de parkeerplaats vrij van zwerfafval en 
zorgt Kelly ervoor dat de entree keurig geveegd 
wordt. Toppers! 
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