
Een mooi initiatief
Stagiaires Luuk en Lise volgen de opleiding Sport 
& Bewegen aan het Horizon College. Zij hebben 
beweeg- en vitaliteitsboxen ontwikkeld voor 
onze clinten. Luuk en Lise laten hen kennis ma-
ken met verschillende vormen van beweging 

en met lekkere maar vooral gezonde dranken 
en snacks. Een aantal woongroepen is er al ac-
tief mee bezig geweest. Leuk om te doen en te 
ontdekken dat er veel mag en kan op dit gebied. 
Luuk en Lise, bedankt voor dit mooie initiatief! 

Bedankt muziekvereniging 
Willem Eggert!
Stichting tot Steun Prinsenstichting (SSP) 
ontving onlangs een bijzondere schenking 
van muziekvereniging Willem Eggert. Een 
cheque t.w.v. € 3000,- n ook nog een aantal 
muziekinstrumenten. Voormalig voorzitter 
Kees Bakker: "In het verleden hebben we 
veel gerepeteerd op het voetbalveld naast 

het terrein van Prinsenstichting. De clinten 
vonden dat altijd prachtig. In de statuten 
van de muziekvereniging stond dat als we 
ophielden met bestaan, het geld aan een goed 
doel geschonken moest worden. Nou, dat was 
niet moeilijk, we dachten allemaal meteen aan 
Prinsenstichting". 

Openhaardhout te koop
De clinten van dagbestedingslocatie De Groene 
Hoek zijn druk geweest met het zagen en kloven 
van bomen in mooie handzame blokken. Dit 
openhaardhout, ook te gebruiken in de vuurkorf, 
is te koop voor € 5,- per zak. Daarnaast is er ook 
schors (€ 3,-) en aanmaakhout te koop (€ 2,-). Je 
kunt alleen contant betalen. 

LET OP: De Groene Hoek is te vinden aan 
Kwadijkerpark 70/72 in de wijk Kwadijkerpark. 
De ingang zit aan de Nieuwe Gouw (na 100 
meter rechtsaf de weg volgen). De Groene Hoek 
is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 
16.00 uur. 

Wekelijks levert F. v.d. Vooren Medische Groot-
handel b.v. diverse artikelen bij de locaties van 
Prinsenstichting. De afgelopen vijf weken zat er 
bij de levering ook een kist met fruit met een 
mooie pakkende spreuk op de zijkant. Zo leuk! 
Dan smaakt zo'n mandarijn toch net even lekker-
der! 

Een gezonde
snack

Op naar de speeltuin
De lucht was strakblauw; kortom, een heerlijke dag om even een frisse neus te halen. Maar eerst nog 
even lunchen. Tijdens de lunch had Richard het uit het niets over een speeltuin en glijbanen. Daar wilde 
hij wel eens naar toe. Dus samen op zoek naar een speeltuin. En wat was het leuk! Eerst nog even 
schommelen en toen van de glijbaan af. Het kind in Richard kwam weer helemaal naar boven. 


