
Tegenwoordig heeft dagbestedingslocatie ma-
nege Veldt in Wormer de beschikking over een 
elektrische leasebus waarmee zij clinten van 
huis naar dagbesteding en weer terug brengen. 
Het is fijn om het vervoer in eigen beheer te 
hebben; dit geeft veel rust en zekerheid. Te laat  
komen is er niet meer bij. 

Voor het middagvervoer zoekt manege Veldt  
nog een aantal chauffeurs (vrijwilligers) die 
de clinten rond 16.00 uur weer naar huis 
(Wester koogweg/Koog a/d Zaan, Dolomieten/
Assendelft) willen brengen. Heb je interesse? 
Neem dan contact op per e-mail manegeveldt@ 
prinsenstichting.nl of bel 06 831 402 49. 

Chauffeurs gezocht

Begin juli is de werken-bij website van Prinsen-
stichting gelanceerd. De website vertelt het 
verhaal van Prinsenstichting en geeft een ge-
zicht 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 tenslot-
te meer dan duizend woorden...

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

Je komt elkaar tegen
bij Prinsenstichting

Dit zijn Thorstijn en Annemieke. Annemieke 
is de vrijwilligster van Thorstijn. Elke donder-
dag videobellen zij met elkaar. Maar gelukkig 
zien ze elkaar ook veel in het 'echt'. Daar kijkt  
Thorstijn echt naar uit. Ze drinken dan samen 
koffie, maken een wandeling of rijden een rondje 
op de duofiets. Net waar ze zin in hebben. Samen 
maken ze veel plezier! 

Samen plezier 
maken

Circus in de Zorg
Half augustus was er reuring bij Prinsen-
stichting. Het Circus in de Zorg kwam langs. Een 
circus speciaal voor ouderen en mensen met een 
beperking. 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 mee nemen. De reacties van de  
clinten waren super, fijn om al die gezichten te 
zien stralen.  

Dankjulliewel!
Jarenlang stonden deze dames klaar om clinten van locatie Westerkoogweg te helpen bij hun 
maandelijkse bloemschik-activiteit. Helaas is er altijd een moment van komen en gaan; de dames 
gaan nu heerlijk genieten van hun 'oude dag'. Tijdens een gezellig afscheidsfeestje werden de  
dames flink in het zonnetje gezet en gingen zij beladen met bloemen en cadeautjes naar huis.  
Dames, nogmaals heel erg bedankt!  


