Creativiteit
ten top

Bij veel van onze activiteitencentra is sinds een
aantal weken het "normale" leven weer hervat.
Veel clinten hebben lange tijd thuis gezeten
vanwege de coronamaatregelen, maar hebben
nu weer dagbesteding met elkaar. Uiteraard blijft
voorzichtigheid belangrijk, want het coronavirus
is in Nederland nog volop actief. Deze omstan
digheden maken ons ook creatief. Om voldoen
de afstand van elkaar te houden, bedenken we
allerlei manieren om toch samen een spelletje te
kunnen spelen.

We blijven scherp
Het aantal corona-besmettingen neemt toe.
De landelijke corona-maatregelen zijn aange
scherpt. De invloed van de nieuwe maatregelen
op onze dienstverlening is nog beperkt. We blij
ven de ontwikkelingen echter op de voet volgen
en passen daar waar nodig de regelingen aan.

We zijn blij met onze eigen teststraat waardoor
het mogelijk is om clinten en medewerkers snel
te testen als zij klachten hebben.
Zo kunnen we adequaat handelen en kunnen
medewerkers snel weer aan het werk bij een
negatieve uitslag.

Diploma gehaald!

Kijk Linda stralen! En met recht. Zij heeft namelijk het leerwerktraject Horeca bij Prinsen
stichting positief afgerond. En onderdeel van de opleiding was het aanleren van diverse snij
technieken. Die zet Linda nu in om voor alle clinten heerlijke verse soep te maken. Wat fijn, zo'n
geweldige kok in huis!

Openhaardhout te koop
Vind jij het ook zo gezellig als de openhaard weer
aankan? Heerlijk met een kop warme chocolade
melk op de bank? Dat is pas genieten! De clin
ten van dagbestedingslocatie De Groene Hoek
zijn al maanden druk geweest met het zagen
en kloven van bomen in mooie handzame blok

ken. Het openhaardhout is te koop voor slechts
€ 4,- per zak. Je kunt alleen contant betalen. De
Groene Hoek is geopend van maandag t/m vrij
dag van 09.00 - 16.00 uur en te bereiken via de
ingang aan de Flevostraat (na 250 meter aan de
rechterkant).

Wouter schrijft
tweede boek

Wouter Laan, wonend bij Prinsenstichting, heeft
zijn tweede boek geschreven; In het licht van 't
kruis. Hij laat graag zien dat ook mensen met
een beperking een waardevolle bijdrage kunnen
leveren aan de maatschappij. Het boek heeft
gedeeltelijk veel weg van een dagboek. Wouter:
"Ik vind het fijn om op papier te delen hoe ik me
voel. Dit maakt mijn hoofd leeg. Dat geeft veel
rust." Het boek is te bij de Hoornse boekwinkel
in Hoorn, in de abdijwinkel van Adelbertusabdij
in Egmond en in de Christelijke boekwinkel. Ook
is het boek te bestellen via de website van Boek
scout.

