
Je komt elkaar tegen bij 
Prinsenstichting
Begin juli is de werken-bij website van Prinsen-
stichting gelanceerd. De website vertelt het  
verhaal van Prinsenstichting en geeft een 
gezicht aan de mensen die bij ons werken: zorg - 
professionals met een hart voor de gehandi-
captenzorg. De website is gebruiksvriendelijk, 
overzichtelijk en bevat heldere informatie. Er is 

veel ruimte voor foto's, want die zeggen tenslotte 
meer dan duizend woorden...

Een kijkje nemen?
Bezoek onze nieuwe website via 
www.werkenbijprinsenstichting.nl 

Heerlijke watersportdagen
In juni waren de watersportdagen. Je kon varen in een 1- of 2-persoons kayak, in een Canadese kano 
of op een SUP-plank. De animo was groot; er werd zichtbaar genoten van een heerlijk tochtje over 
het water. 

Danny Ernsten had een droom; hij wilde dol-
graag G-Scheidsrechter worden. De KNVB in 
Zeist was iets te ver weg, maar Danny liet zich 
niet uit het veld slaan en ging op zoek naar een 
alternatief. Gelukkig kon hij bij VV De Where-
vogels ook zijn theorie- en praktijkexamen halen 
en als afsluiter een wedstrijd fluiten en vlaggen. 
Daarmee is de droom van Danny uitgekomen. 
Hij is nu gecertificeerd G-scheidsrechter! 

Danny's 
droom...

Ook Lenny is om...
Een aantal clinten speelt regelmatig een spelle-
tje padel bij tennisvereniging Elckerlyc. Padel is 
een combinatie van tennis en squash waarbij be-
hendigheid, balgevoel en concentratie centraal 

staan. Ook een goede conditie is belangrijk maar 
het allerleukste is natuurlijk het samen plezier 
beleven aan de sport. Sinds kort doet Lenny ook 
aan padel en hij is bloedfanatiek... 

Circus in de Zorg
Half augustus was er reuring op Kwadijkerpark. 
Het Circus in de Zorg kwam langs. Een circus 
speciaal voor ouderen en mensen met een be-
perking. Acrobaten deden spannende trucs in 
de lucht, clown Frenky maakte jong en oud aan 

het lachen en de kleine dieren wilde je het liefst 
na afloop meenemen. De reacties van de clin-
ten waren super, fijn om al die gezichten te zien 
stralen. 


