
Het jaarlijkse dagje uit van clinten van afdeling 
Dienstverlening ging dit jaar naar dierenpark 
Hoenderdaell in Anna Paulowna. Leden van de 
Lionsclub, waar clinten geregeld klussen voor 
doen, gingen mee als begeleiders en zorgden 
ook voor het vervoer. Er was zoveel te zien; 
roofvogels, beren, alpaca's, schildpadden maar 
het allerleukste was toch wel de aap die heerlijk 
bij Gerrie op schoot ging zitten en uiteindelijk in 
slaap viel... 

Een vrolijke 
beestenboel

Samen erop uit
Op vrijdag 23 september was er een gezellige 
fietsdag; georganiseerd door het team van  
Bewegingsagogie. Je kon een rondje van 10 kilo
meter fietsen maar ook ntje van 43 kilo meter. 
De lange route ging langs locatie Seevancks

weg in Oosthuizen waar een heerlijke lunch 
klaarstond voor de deelnemers. Bij Burggolf  
Purmerend stond een drankje en een versna
pering klaar voor diegenen die de korte route 
fietsten. Het was met recht een topdag! 

Openhaardhout te koop

Een fijne plek
Emiliano heeft het prima naar zijn zin bij dagbestedingslocatie Rudolf Garrelsstraat. Naast de gewo
ne activiteiten is hij ook vaak op het luchtkussen of in het zwembad te vinden. Vandaag legt hij een 
stapel kaarten in de goede volgorde neer. Nog best een lastig klusje... 

Kerstmarkt 
bij De Groene Hoek
Op 9 december van 10.00  20.00 uur is er 
een gezellige kerstmarkt bij De Groene Hoek, 
Kwadijker park 6672 in Purmerend. Je vindt 
hier allerlei producten die gemaakt zijn door 
clinten van onze dagbestedingslocaties. Heb je 
trek gekregen van al dat struinen? Ga dan ook 
even langs bij onze horeca voor een heerlijke 
versnapering. Let op: je kunt op de kerstmarkt en 
bij de horeca alleen contant betalen.

Goed om te weten
Kom je met de auto? Neem dan de ingang aan 
de Nieuwe Gouw en dan meteen rechtsaf. Ben je 
op de fiets of lopend? Pak dan de ingang aan de 
Flevostraat en volg de borden. 

Ben je op zoek naar haardhout, schors of aan
maakhout? Dan kun je van ma t/m vr tussen 
13.00  15.30 uur terecht bij De Groene Hoek, 
Kwadijkerpark 70/72 in Purmerend.
Dit openhaardhout, ook te gebruiken in de vuur
korf, is tot en met 31 december te koop voor ¤ 5 
per zak. Daarnaast is er ook schors (¤ 4) en aan
maakhout te koop (¤ 2,50).

Prijswijziging
Vanaf 1 januari 2023 veranderen de prijzen. 
Openhaardhout is dan te koop voor ¤ 6, schors 
voor ¤ 5 en aanmaakhout voor ¤ 3. Je kunt alleen 
contant betalen. 


