
Trots op Sam
Sam werkt nu een jaar bij manege Veldt. Na wat lessen van medewerkers van manege Veldt en uit
leg van superlieve pensionklanten kon Sam zijn eerste wedstrijd rijden. Het was een benefietwed
strijd om geld in te zamelen voor De Blijde Ruiters. Vanwege dit geweldige initiatief hebben wij Sam 
gesponsord. Zo kon hij zijn wedstrijd rijden en wij een bijdrage leveren aan dit goede doel. En Sam... 
had lol op zijn knol en heeft geweldig gereden! 

Bij activiteitencentrum Westerkoogweg is sinds 
een aantal weken zo langzamerhand het 
"normale" leven weer hervat. Veel jongens en 
meiden hebben lange tijd thuis gezeten van
wege de coronamaatregelen, maar hebben nu 
weer dagbesteding met elkaar. Uiteraard blijft 
voorzichtigheid belangrijk, want het coronavirus 
is in Nederland nog volop actief. 
Deze omstandigheden maken ons ook creatief. 
Om voldoende afstand van elkaar te houden,  
bedenken we allerlei manieren om toch samen 
een spelletje te kunnen spelen. 

Creativiteit
ten top

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 aan leren 
van diverse snij technieken. Die zet Linda nu in om 
heerlijke verse soep te maken voor alle clinten 
van activiteitencentrum Westerkoogweg. Wat 
fijn, zo'n geweldige kok in huis! 

Maaien, snoeien en...
Tuinmannen Jordy en Jeroen zijn goed 
bezig. Elke week maaien zij het gras rondom 
activiteitencentrum Westerkoogweg en halen 
zij het onkruid uit de perken. Ook voor het 
snoeien van een heg draaien Jordy en Jeroen 

hun hand niet om. Helaas moet er ook wel eens 
hondenpoep opgeruimd worden, omdat de 
baasjes van de honden dat zelf niet altijd doen... 
Dankzij deze twee kanjers ziet de buurt er weer 
netjes uit! 

Samen op reis
Deze zomer was anders dan anders. Daarom 
was de vraag; kunnen we mooie reizen maken in 
onze eigen dagbestedingsruimte? Het antwoord 
was: "Ja, dat kan!"

De eerste twee weken 'reisden' onze cliënten 
door Nigeria en Spanje. Ze aten Nigeriaanse kip 

en paella, dansten de flamenco, luisterden naar 
Julio Iglesias en keken naar de film Donald Duck 
in Afrika. Daarna ging de reis door naar Egypte, 
Turkije, Italië en als laatste Ierland waar de River
dance werd gedanst en er werd gesmuld van een 
echte Whicklow pancake. Het was een wereldse 
reis! 


