
Het plezier spat 
er vanaf
Het is snikheet... en wat doe je dan? Dan zet je een 
zwembad op. Franka en Jeroen konden niet wach-
ten en sprongen er meteen in. Dat niet al het wa-

ter netjes in het zwembad bleef mag duidelijk zijn 
. Deze twee waterratten hebben in ieder geval 
optimaal genoten Dankjewel Carlo!

Carlo is een grote fan van de politie Zaanstreek. Regelmatig stuurt hij hen kaartjes of maakt hij een 
mooie tekening. Dit wordt enorm gewaardeerd. Ook op Facebook heeft de politie Carlo bedankt voor 
zijn prachtige tekening. Als blijk van waardering krijgt Carlo een echte hulpagent-pet toegestuurd. 
Wat zal Carlo daar blij mee zijn! 

Met de versoepelingen van de corona-maatre-
gelen 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! 

We blijven
alert

Sam en Merk maken samen muziek en genieten 
daar optimaal van. Merk: "Sam is zo enthousiast, 
hij gaat helemaal op in de muziek. Hij doet actief 
mee en geniet van diverse genres. Dat varieert 
van Bach tot draaiorgeldeuntjes. Als Sam iets 

niet mooi vindt, haalt hij mijn hand van het kla-
vier. Niet dt geluid, lijkt hij dan te zeggen. Mooi 
om te ondervinden dat muziek verbindt zonder 
woorden!" 

Muziek als medium

Genieten 
met een grote G
In verband met de corona-crisis hebben onze clinten wekenlang niet kunnen zwemmen. Hoe fijn is 
het dan als je hoort dat het weer kn! Dat iedereen heeft genoten is op de foto wel te zien! Heerlijk, 
al die stralende gezichten! 


