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Pt Te. Apel heeft de door de gemeeote Vlagtwedde/Te. Apel ingestelde WeÍkgeveÍsprijs gewon-nen. De werkgeverspíijs zet bedÍijvefl die zió op sociaal vlak bilizoode. t 
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g"irofit"".a, 
"rt "in het zonnetje. De croninger inÍióting kreeg de prii! onder àodeÍe omdat zeven werkzo€kendeÍlvooÍ maÍmaèl eefl iàar in dienst zín genoÍnen als asírteot_coÍnplexberaf ,*. *." .-r*nemen orcdgeos geeo foímatieplek in. Ze krijg,en zo de kans om werterva.i-ng of; oo"n 
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a""r_mee huo mogelijkheden op de aröeidsmàÍkt te vergroten. -Deze priys is ."n"rl"ai ., u"u ,O ,"
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"rl"::.":a ik dàt we ats oÍgEnis.tie goed bezig zijn wat bet.eÍt mobiliteit en het bae_den van ontwikkelingskani€fl.. laàt lo<àtiedirectew forn ynt"rn" ,"n j" ; i", 
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25 iaar in dienst

1 april

5 mei

12 mei

I7 Ín€i

Màrijran55en,

Ill De Hunneóerg

,-C.W. de Krooo. pt

Gerda Clobus.

PlAmhem locàtie t

Ruud van Corp,

l,l Den Hey-ActeÍ

Co Rurte.s, JJI De H

B€rry Peterse, pl Zui
locatie Maàshegge

Bs van der Eem. pl I
locatie De Weg
CJ.M. Stroelen, pt(

R.R.M. Keereyï(
Pl Oosteóoe,.

M.PJ. Peters, ptOost

Madeen Íoele-teí He
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A. Plante-Tukker. pt O

Ahton van den Bíem(
PIAóterhoek

.1. Mettes, pt Hàarlem

Dínand ten Broeke, pl O
lo(atie De KaÍelskamp

Onderwerp: seniorenclub met pensioen
ln Noord Holland bestond de laatste tÈn jÈr een enthousiaste seoiorenclub van oud-medeweíkers van.de inrichtingen Wesdioge, Zuiderbos, Sdruttersty€i en voomalig gergerhouL Met finàncièle medewer-ktng vàn de inriótingeÍ, giogeír d€ seoioÍen jaarliik met p.rtoeÍs een daqie op 5tàp. Helàas i5ning doorde bezuinigiÍrg,en nÈt langer opgelijk. Omdat de gepensioneerdenclub steÍk gekoppeld wa5aan de uitdag, houdt de dub nu opte bestaan. Graag wil Jan Hulsman (ex-werknemer Westlinge) vanaf .hieÍ zowel de directje als de organisatorefl .lan Ko6 ,Péde Boer eo Jaap Tesselaar dànkea voor àlle inzel

Een grote delegàtie joodre geEteliike verzorgers uit heel Europa. kwam
p 17. 18 en l9 meisamen ti.idenr een Europees congres georgènise€rd

Àeph en de Dienst Ceestelíke Verzorging van Dlt. Aleph is een
rop€es-joodse humànitàire organisatie die zich inzet voor 'zwakkeren' in

, waàrondeÍ (ioodse) ingesloteoen- Rond het themà mensen rechten,
seeÍden onderweíp€n de revue als het veóeteren en optimaliseren vanot van i e gevàngenen, ontwikkelings- en rehabilita $eprogrammà'5 die re(idive moetenterugdriogeo en het versterkefl vàn de stàtus vao joods gEestelÍ&e ve.zoÍgers in heel Europa. Drl

Onderwe veelverwi zen loont

l2 iuni

lSjoni

18 juni

27lunrl

t ,uli

l3.luli

lO iaar in dienst

1 april

VierjaaÍ geleden startte Exodus met een CeÍrt aalAanmelding
Teàm (CAT). Ài eenmàlig grapie werd toen de veÍwijzeÍ die
de meeste verwijzingeo naàr Exodus tot stènd brà<ht Hoond
met een fles wiin. lnmiddels is berloten dat vànàf 2009 &odus
jaadi.iks eeo ofÍiciële prÍs to€kent aan de b€ne verwijzeq de
Ve.wijzerspriis. De pÍijs voor 2009 gaàt naarlolanda Heere van h€t
Team TeÍugdíinging Recidive ArnrteÍdam.

Onderwe eindeli kweer bÍ elkaar
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28 m€i

I juni

4runi

Fràns Drost, pl Haaqla

Bertus Kamphorst,

Pl MrteÍhoek lo(atie :

H. WinteÍftamp. SSC-I
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ondersteunt de doelíellingéo van Aleph.
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ln 1999 opende Pl Utr.€{fit de locatie i€uweg€in, voor ,'ii
mànnen en wouv/en. Op de inkomstenafdelinq van de vrou_ r:
wen kwam toen eeo rgdelijk nieuw l Gkoppig teàm te wer_ . ,?
ken. MaaÍ nà tweejÍàr moesten de gedetineerde vrouwen '.;
iaar Nieuwersluis. Het ondeÍtussen heel hechte .inkomsteo_ 
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medelt€Íkers v.n de .l ste gàrde' nog eea keer bijeen t€ kij- .'i
gen tijdefis een Íeönie in mei te UtreóL Een heh leuke daq, i
mede mog€liik gemàaktdoor de directeur.
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