
Een nieuw onderkomen
De nieuwe stallen van Buurtboerderij Fronik wer
den onlangs geopend. En wij waren erbij! Wat was 
het gezellig. Varken Noedel, ezels Kobus en Flip, 
pony's Krelis en Harry, geiten Jip en Janneke en alle 

andere dieren hebben een prachtig nieuw onder
komen gekregen. De stallen zijn ruim en makkelijk 
schoon te maken. Heel fijn! We hopen weer op een 
mooie samenwerking in de toekomst! 

Een heerlijke traktatie
Na een lange periode van coronamaatregelen kunnen de clinten van activiteiten centrum Wester
koogweg weer hun normale werkzaamheden uitvoeren. Om dat te vieren kwamen Ed en Mieke tijdens 
lunchtijd langs met hun foodkar om overheerlijke pannenkoeken te bakken voor alle clinten van het 
activiteitencentrum. En lekker waren ze zeker! Kelly smulde er heerlijk van! 

Op 17 september trouwde een begeleider van 
AC Westerkoogweg. Natuurlijk ontbraken ook 
de clinten en begeleiding niet tijdens deze 
plechtigheid. Met een prachtige bloemenboog 
van maar liefst 200 bloemen van crpepapier en 
servetten stonden zij het nieuwbakken paar op 
te wachten. Het was even een werkje, maar zeg 
nu zelf, is het niet mooi geworden? 

Bloemen
van papier

Spik en span
Begin september kon het Cleanteam na 1,5 jaar gestopt te zijn vanwege de coronamaatregelen weer 
aan de slag bij Connexxion. Het Cleanteam maakt de bussen van Connexxion schoon. Het voelde als 
vanouds, alsof we niet weggeweest waren. Heerlijk! De mouwen werden flink opgestroopt; ramen 
werden gelapt, de stofzuiger ging over de stoelen heen en vloeren werden flink gedweild. Na afloop 
zagen de bussen er weer spik en span uit! 

Word vrijwilliger
Clinten Robin en Wiechert wonen bij locatie 
Dolomieten in Assendelft. Beide heren zijn 
op zoek naar een vrijwilliger. Robin zoekt een 
fietsmaatje en Wiechert is op zoek naar iemand 
die het leuk vindt om te puzzelen, over auto's te 
kletsen of te wandelen. Heb jij een paar uurtjes 
vrij en vind je het leuk om Robin en Wiechert te 

ondersteunen in hun welzijn? Meld je dan nu aan 
via dolomieten9@prinsenstichting.nl of bel 0299 
459 560.

Die tevreden blik, de stralende ogen of die 
arm om je heen: het zijn de kleine dingen die 
vrijwilligers werk zo waardevol maken. 


