Digitale rondleiding
door Kwadijkerpark

Maar liefst 135 clinten zijn begin februari verhuisd van de oudbouw naar de nieuwbouw in Kwadijker
park. 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 kwe
kerij/moestuin, boerderij en houtzagerij. Benieuwd hoe het er uit ziet? Op www.prinsenstichting.nl
vind je een digitale rondleiding door de gebouwen. Neem gauw een kijkje!

Alternatieve Elfstedentocht
"Een alternatieve Elfstedentocht voor onze clin
ten organiseren, hoe leuk is dat?" En dus ging lo
catie Seevancksweg aan de slag. Er werden good
iebags gemaakt met o.a. warme sjaals, pleisters
tegen blaren en appeltjes voor de dorst. De tocht
kon beginnen! Er werd een aantal rondes gelopen

over het terrein en bij elke stempelpost stapte je
een andere stad binnen. Onderweg was er gezelli
ge muziek, chocolademelk en/of snert en een heu
se sneeuwstorm van papiersnippers! Bij de finish
kreeg iedereen een welverdiende medaille en een
mooie bos tulpen. Met recht een feestje!

Lief!

Kijk Pascalle eens stralen!! Ze heeft samen
met haar collega's van de horecabubbel
Grand Caf Heel Europa de ouderen van
zorgcentrum de Viervorst blij gemaakt met een
verrassingspakket. Daarin zaten overheerlijke
brownies, een mooie kaart en versierde
waxinelichtjes. Wat een lief gebaar ♥.

Leuke paasversieringen bij Fred's

De kunstenaars van Fred's Kadoshop & kunstatelier hebben de afgelopen periode niet stilgezeten.
De winkel staat weer vol met o.a. prachtige handgemaakte kaarsen, keramiek en mooie schilderijen.
Ben jij nog op zoek naar een leuke versiering voor de paastafel? Maak dan gauw een afspraak voor een
winkelbezoek via 06 824 943 53. Doen!

We zijn trots!

In februari hebben ruim 200 clinten hun tweede
Pfizer-vaccinatie gehaald. En inmiddels hebben
nog eens 190 clinten hun eerste Moderna-prik
ontvangen. Dat betekent dat bijna alle clinten die
bij Prinsenstichting wonen hun eerste of tweede

vaccinatie gehad hebben. Dat is geweldig nieuws.
Een hele groep collega's maakt dit mogelijk: van
klaarmaken van de prikken tot begeleiden van
clinten. Van de prikken zetten, tot de registratie
en nazorg. Wat zijn wij trots op dit TOP-team!

