
Een robbertje stoeien
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... Aan Sports Academy Schreiber werd 

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

Mooi aan de muur
Het team IBZW, Individueel Begeleid Zelfstan-
dig Wonen, is superblij met het schilderij dat 
Mireille, kunstenaar bij Fred's Atelier, voor hun 

nieuwe kantoor heeft gemaakt. Want zeg nou  
zelf, werken wordt toch een stuk leuker met iets 
moois aan de muur? 

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 in Koog 
aan de Zaan en als het weer mogelijk is ook 
bij andere beschutte werkplekken. Zet 'm op 
Ghysandra! 

Diploma
in the pocket!

Uniek
en bijzonder
Op zoek naar een bijzonder kado voor onder de 
kerstboom? Loop dan gerust even binnen bij 
Fred's Kadoshop & kunstatelier, Breedstraat 
16 in Purmerend. De winkel is prachtig versierd 
en staat vol met mooie, handgemaakte 
(woon)accessoires, keramiek en schilderijen. 
Allemaal gemaakt door kunstenaars met 
een verstandelijke beperking. Nieuw in het 
assortiment is het speelgoed met een knipoog 
naar het verleden. Denk bijvoorbeeld aan houten- 
en blikken speelgoed. En natuurlijk niet te 
vergeten de ouderwetse gezelschapsspelletjes. 
Fred's, altijd anders... 

Verhuizing
naar nieuwbouw nabij
Maar liefst 135 clinten gaan begin 2021 ver-
huizen van de oudbouw naar de nieuwbouw in 
Kwadijkerpark. Alle woningen zijn in cottagestijl 
gebouwd en van alle gemakken voorzien. Ook 
zijn er nieuwe dagbestedingsruimtes gebouwd, 

een groot eetcaf en een prachtige Groene Hoek 
compleet met kwekerij/moestuin, boerderij en 
houtzagerij. In nauw overleg met clinten, mede-
werkers, ouders/verwanten wordt de verhuizing 
komende periode vorm gegeven. 


