
Lief gebaar
Wat een lief gebaar van een betrokken ouder! Locatie Westerkoogweg ontving een mand vol met 
lekkere chocolaatjes, een hele lieve kaart n zelfgemaakte sleutelhangers met daarin een flesje des-
infecteer. Een gebaar dat meer zegt dan duizend woorden. Samen komen we deze lastige tijd wel 
door! Dankjewel! 

Robin zoekt een fietsmaatje
Robin is een gezellige, vrolijke man van 55 jaar en woont op locatie Dolomieten in Assendelft. Robin 
houdt van duidelijkheid en structuur. Hij werkt 5 dagen per week bij dagbestedingslocaties 't Veldt in 
Wormer. Hij verzorgt er de dieren en werkt er veel met paarden. Robin heeft veel hobby's; naast die-
ren is hij gek op puzzelen, kranten lezen, Formule 1 kijken en fietsen. Juist voor dat laatste is Robin op 
zoek naar een maatje die samen met hem op de tandemfiets de omgeving wil verkennen. Interesse? 
Neem dan contact op met dolomieten9@prinsenstichting.nl of bel 0299 459 560. 

Onverwachts een dagje vrij. Samen met Richard, 
Anoushka, Chantal en Mariette gingen we op 
zoek naar alternatieve dagbesteding. Anoushka 
en Richard stelden voor alvast het avondeten 
klaar te maken. Anoushka zat in een flow en 
sopte daarna ook nog even de ramen van binnen 
en buiten. Chantal hielp mee de handdoekenkast 
leeg te halen om hem goed schoon te kunnen 
maken. Wat fijn zo'n goeie hulp! Mariette sliep 
heerlijk uit om vervolgens op zoek te gaan naar 
leuke, gezellige afbeeldingen op de computer. 
Wat een heerlijke dag! 

Alternatieve
dagbesteding

Hieperdepiep hoera!
Jeroen is onlangs 30 jaar geworden. Helaas zat zijn woning op zijn verjaardag in quarantaine, dus 
er moest even een andere datum geprikt worden voor een feestje. Het werd zelfs een extra groot 
feestje want de verjaardag van Lucas die binnenkort 56 jaar wordt, werd ook meteen gevierd. Beide 
heren werden verrast met verjaardagsliedjes, slingers en natuurlijk een lekkere taart! Heerlijk even 
die gezelligheid! 

Blij met 
Woonhulpen
Boodschappen doen, een bed verschonen of de 
was strijken, een spelletje doen of samen een 
kopje koffie drinken: dit zijn belangrijke taken in 
de ouderen- en gehandicaptenzorg. Celina is n 
van de drie deelnemers die onlangs haar diploma 
Woonhulp niveau 1 (ouderenzorg) heeft behaald. 
Inmiddels doet ze veel van deze taken in het 
verzorgingshuis waar zij stage heeft gelopen. 
Daar zijn ze heel blij met haar! Celine zelf is ook 
trots; "Ondanks corona is het toch gelukt om 
mijn diploma te halen". En zo is het Celina! 


