
We blijven alert
Met de versoepelingen van de Corona-maat-
regelen vanuit de overheid is ook voor clinten 
van Prinsenstichting stapsgewijs meer mogelijk. 
Daar zijn we blij mee! Maar het blijft ook span-
nend. Want wat is het effect? We zullen alert 

moeten blijven. Wij blijven de ontwikkelingen 
volgen en wanneer nodig passen we onze rege-
lingen aan. Ook als het betekent dat regelingen 
weer beperkt moet worden. Laten we hopen dat 
dit niet nodig is! 

DAC kind & jeugd Volendam
Prinsenstichting start in september met een dagactiviteitencentrum (DAC) voor kinderen en jeugd 
met een verstandelijke beperking in Edam-Volendam. Persoonlijk begeleider Roos Tol: "Hiermee ma-
ken we veel ouders blij. We krijgen de beschikking over twee lokalen voor 9 kinderen. En lokaal 
wordt ingericht als rust- en snoezelruimte. In de omheinde tuin is een speeltoestel, een zitje en een 
jeu de boules baan aanwezig. Het DAC kind & jeugd Volendam is van maandag t/m vrijdag geopend 
van 9.00 - 16.00 uur en is ook in vakantieperiodes geopend." 

Onze collega Elsje heeft voor het programma 
Frontberichten Op1 een aantal vlogs gemaakt 
over de impact van de Corona-crisis op onze clin-
ten. Zondagavond 31 mei werd de Special Front-
berichten uitgezonden. Elsje was in de studio om 
samen met andere vloggers voor dit programma 
terug te blikken op enkele fragmenten en op het 
effect van de vlogs. Bedankt voor je mooie en ont-
roerende bijdrage Elsje! 

Elsje bij 
Frontberichten

Babbelbussen voor bezoek
Op een aantal locaties van Prinsenstichting is het voor clinten niet mogelijk om op een veilige  
manier bezoek te ontvangen. Daarom zijn er Babbelbussen geregeld. Wat fijn dat veilig bezoek ont-
vangen nu wel mogelijk is. Er wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt. 

Balletje balletje
Robin kreeg een jeu de boules spel van zijn broer 
toegestuurd. Hoe leuk is dat?! Het spel werd dan 
ook meteen uitgeprobeerd onder aanmoediging 

van buurtbewoners die op gepaste afstand kwa-
men kijken. Wat een leuke opkikker in deze lastige 
Corona-tijd met weinig sociale contacten! 


