
Een robbertje boksen
In de pauze stoeien de clinten van dagbeste-
dingslocatie Manege Veldt in Wormer graag met 
elkaar. In tijden van corona is dat helaas geen 
goed idee... Wij vroegen aan Sports Academy 

Schreiber of ze nog ergens een afgekeurde boks-
zak hadden liggen. Dat hadden ze en we kregen 
er meteen bokshandschoenen bij. Wat een top-
pers! Onze clinten zijn er superblij mee! 

Ghysandra heeft haar diploma behaald voor 
het onderdeel schoonmaak van de opleiding 
Woonhulp. Begeleider Almer reikte het diploma 
aan haar uit. We zijn allemaal heel trots op 
Ghysandra! Binnenkort gaat ze aan de slag bij 
activiteitencentrum Westerkoogweg en als het 
weer mogelijk is ook bij andere beschutte 
werkplekken. Zet 'm op Ghysandra! 

Diploma
in the pocket!

Clinten van locatie Dolomieten in Assendelft 
fietsen tegenwoordig met plezier een blokje 
rond op een hagelnieuwe duofiets. Mede dankzij 
de bijdrage van de Edwin van der Sar Foundation 
was het mogelijk om de duofiets aan te schaffen. 
Eind oktober werd de fiets feestelijk in gebruik 
genomen. Uiteraard compleet met slingers en 
een glas champagne. Na de onthulling nam 
Diana meteen plaats op de duofiets. Helemaal 
klaar voor vertrek. 

Superblij met 
nieuwe duofiets

Carlo bevorderd tot 
brigadier
Carlo is groot fan van de politie Zaanstreek. 
Regelmatig stuurt hij hen kaartjes en maakt 
hij mooie tekeningen. De politie Zaanstreek 
waardeert dat enorm. Onlangs werd Carlo 
uitgenodigd en ontving hij een echt politieshirt. 

Met emblemen van een brigadier erop. Natuurlijk 
mocht hij ook nog een rondje meerijden in  
de politieauto waar Carlo zelf de sirenes 
aanzette. Je begrijpt, Carlo z'n dag kon niet meer 
stuk! 

Gefeliciteerd Linda!
Linda is met vlag en wimpel geslaagd voor haar horeca-diploma niveau mbo 1. Zij is super trots (en 
wij ook uiteraard) en wil graag in de toekomst een baan in de horeca. Hopelijk kan dat al snel. Maar 
voor nu; de vlag uit en een lekker taartje bij de koffie! 


