
De online filmpjes over 'Bewegen thuis' die de 
vakgroep Beweging de afgelopen periode heeft 
gemaakt, waren fantastisch om te volgen. Maar 
het ook heel fijn om weer buiten de deur te mo-
gen sporten. Elke vrijdagochtend gaan Ron en 
zijn huisgenoten naar buurthuis De Vuister waar 
zij allerlei oefeningen en spelletjes doen onder 
begeleiding van vakdocent Judith. 

Sporten 
geeft energie

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! 

We blijven
alert

Lekker aan de slag
Na drie lange maanden mochten de clinten weer in kleine groepjes verspreid over de week, aan de 
slag bij manege Veldt in Wormer. En wat zijn onze kanjers daar gemist...
Als vanouds werd het werk weer opgepakt; er werd geschoffeld, voerbakken bijgevuld en stallen 
schoongemaakt. Maar de meeste tijd werd natuurlijk besteed aan de dieren zelf; die kregen allemaal 
een flinke knuffel. 

Waterpret
Het is warm buiten, wat doe je dan het liefst? 
Juist, in het zwembad liggen of met de water-
baan spelen. Ron koos voor het laatste. Lekker 

onder de parasol en met een groot glas limonade 
naast zich, vermaakte hij zich prima! Dat kun je 
aan zijn grote glimlach op de foto wel zien! 

Heerlijk dat het weer kn!
In verband met de coronacrisis hebben onze clinten van Westerkoogweg 68 wekenlang niet mogen 
zwemmen bij zwembad De Zaangolf. Hoe fijn is het dan als je hoort dat het weer kn! Alle jongens 
en meiden genoten van het heerlijke water. Op de vraag hoe leuk het was gingen meteen alle duimen 
omhoog. 


