WIJ BAKKEN DOOR
met veel trots!

Jullie hebben zeker niks te doen, nu
jullie geen gasten hebben? Gelukkig
niet! Wij hebben het druk met bakken
en inpakken. Bakken voor mensen die
juist in deze tijd een steun in de rug
kunnen gebruiken. We bakken voor
arme gezinnen, voor medewerkers
in de zorg, voor bewoners van
verpleeghuizen, voor vrijwilligers, voor
docenten, en …… Daar worden we
allemaal heel blij van!
Natuurlijk zijn degenen die het pakje
krijgen blij, maar wij ook. Wij zijn en
blijven aan de slag. Nu met nog meer
mensen, die allemaal komen helpen
om de klus te klaren.
We hebben in de horeca in deze
coronatijd helaas geen gasten. Dat
vinden we echt heel erg jammer. We
houden van onze gasten. We hopen
echt van harte dat we binnenkort
weer open mogen natuurlijk. Maar
tot die tijd zijn onze medewerkers en
jongeren wel op onze locaties aan de
slag. Bakken, koken en take-away, we
gaan door in deze tijd. Ook maken we
veel pakketten en brengen deze weg.

Jongeren waren goed gestart met
hun opleiding en zij willen graag door
met hun theorie en hun praktijktaken
in de horeca. Jongeren willen zich
graag blijven ontwikkelen en niet stil
staan, maar juist nu bezig zijn. We
geloven dat er straks, als de crisis
over is, weer heel veel gemotiveerde
horecamedewerkers nodig zijn.
We zijn erg blij met alle opdrachten en
acties, zodat iedereen aan de gang
kan blijven. Dat geldt voor de jongeren
die al bij Prins Heerlijk op een locatie
aan de slag waren. En ook voor de
jongeren die vanwege de crisis niet
bij hun horeca werkgever kunnen
werken, zij werken nu ook mee op de
locatie, zodat we samen alle acties
kunnen blijven bakken.
We doen het werk heel graag en gaan
voor kwaliteit van de producten. We
zijn er trots op dat we in deze periode
zoveel hebben mogen en kunnen
doen, samen met alle partners in
de buurt. Dankjewel voor de fijne
samenwerking. Hier zie en lees je wat
we zoal doen.

Stichting BUITENGEWOON
leren en werken - Prins Heerlijk
Dr. Paul Janssenweg 171
5026 RH Tilburg
T 013 744 01 52
info@prinsheerlijk.nl
www.prinsheerlijk.nl

WIJ BAKKEN DOOR VOOR HET ETZ
Onlangs kwam Eric Frericks, een van de assistent-medewerkers van Prins
Heerlijk met een idee. Hij wilde de zorg graag bedanken voor hun enorme
inzet in deze tijd. Hij had ook berichten gelezen in de krant dat de zorg nu
soms geen respect ontving van sommige mensen en dat wilde hij niet over
zijn kant laten gaan. Een goed idee met een mooie boodschap, waar we als
medewerkers van Prins Heerlijk helemaal achter staan.

In de ochtend samen met een leermeester naar onze locatie The
Rise gegaan, om mijn idee uitgewerkt te gaan zien worden! Mijn
idee was: “Hoe gaaf zou het zijn om voor de ziekenhuizen binnen
Tilburg een cadeaupakket samen te stellen om namens Prins Heerlijk
en namens de horeca een heel groot dankjewel te zeggen tegen al die
ziekenhuismedewerkers die een hele zware en hele moeilijke tijd achter
de rug hebben met het Corona virus”
Dus we zijn in de ochtend bij The Rise gaan proefbakken. Een ochtend vol
proberen, afwegen, snijden en verpakken. Het is zeer belangrijk dat wanneer je
zo’n idee verzint, dat je er zelf ook aan mee werkt.
Natuurlijk komen er wel in ieder pakket meerdere soorten zoetigheden van
natuurlijke suikers er moet namelijk ook aan de gezondheid gedacht worden.

Ik ben samen met leermeester Bas van
Ostaden naar het Elisabeth Ziekenhuis geweest
om de eerste van vele zoetigheden af te gaan
leveren. We werden door de food manager en
onze contactpersoon zeer gastvrij ontvangen.
We hebben toen de zoetigheden op karren gezet
vanuit onze bestelbus. Toen zijn we meegegaan
om de zoetigheden officieel te overhandigen
aan de artsen en verpleegkundigen. Eenmaal
aangekomen in het personeelsrestaurant
de officiële overdracht van de Prins Heerlijk
zoetigheden naar de artsen en verpleegkundigen.
Daarbij natuurlijk een foto moment met een zeer
vriendelijke jongeman (verpleegkundige) op de
foto want dat hoort er natuurlijk bij. Ik heb tijdens
dat moment duidelijk gezegd dat ze dit meer
dan verdient hebben want dat zij zich dag en
nacht voor de Nederlandse samenleving hebben
ingezet en daarbij een heldendaad verricht
hebben. Ze hebben in extreme omstandigheden
hun werk moeten doen. Daarna hebben we een
kop koffie gedronken en heb ik uitgelegd waarom
wij als Prins Heerlijk en ik als persoon dit zo
verschrikkelijk belangrijk vinden om dit voor de
ziekenhuismedewerkers te doen.

Het assortiment is gemaakt, het bakken is begonnen. We hebben het er lekker druk
mee met z’n allen! We hebben inmiddels de eerste van 4000 pakketjes afgegeven.

Ik wil namens Prins Heerlijk en namens mezelf
het Elisabeth ziekenhuis enorm bedanken voor de
enorme gastvrijheid en warme ontvangst.
En ook vooral voor de enorme indruk, want
tijdens die gesprekken werd mij persoonlijk erg
duidelijk onder welke gruwelijke omstandigheden
de medewerkers van het ziekenhuis deze mega
prestatie hebben moeten leveren.
De zoetigheden zijn meeeeeer dan verdient !!!!!
Eric Frericks

CADEAUBON VINCENTIUS STICHTING
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Een feestelijk geschenkzak
met een combinatie 3 gevulde uitdeelpotten
•
•
•

Brokkenpot; Abrikozen-cranberry brokken ± 200 gram
Rotsenpot; Melkchocolade-cornflakes rotsjes ± 200 gram
Moppenpot; Gekruide speculaasmoppen ± 200 gram

LICHTJES IN HET DONKER AKTIE MET DE QUIET
Prins Heerlijk steunt de Quiet-gezinnen en bakken volop zoetigheden voor
gezinnen die leven in armoede in Tilburg.

Win-win-actie van Prins Heerlijk
Maak andere members én jezelf blij!

Prins Heerlijk is een leerwerkbedrijf
in Tilburg waar jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt of een
leerprobleem op eigen niveau mogen
werken en leren. Ook bij deze trouwe
sponsor zijn de horecalocaties gesloten,
maar de jongeren willen niet graag
stilzitten en willen verder met hun
opleiding en het leren in de praktijk. En
dus bedachten ze bij Prins Heerlijk de
actie Lichtjes in het donker: een flink
aantal Quiet-gezinnen met kinderen
kunnen in aanmerking komen voor een
Nieuwjaars pakket met zelfgemaakte
lekkernijen.
Hieronder kun je lezen hoe jij en jouw
kid(s) kunnen meedoen aan deze toffe
(en zeer smakelijke) actie.

•

Zet jouw kids aan het werk en laat
ze een leuke kaart in elkaar
knutselen. Er zijn géén regels voor
de vorm of het formaat. Ze mogen
er zelf een leuke nieuwjaarswens op
schrijven (iets met lichtjes in het
donker?), maar dat is niet verplicht.

•

Schrijf er klein het woord ‘Quiet’ op
en het nummer van je Quietpasje (beginnend met 013-).

•

Stop de kaart uiterlijk 31 december
in de bus bij Prins Heerlijk,
Nieuwlandstraat 16 óf bij Quiet aan
de Hoflaan 23. Opsturen mag
ook, maar de post is niet zo snel.

•

Jouw kaart wordt dan gevoegd bij
een verrukkelijk verrassingspakket
dat een ander membergezin in
januari mag ophalen.

•

Er is een héél goede kans dat jullie 		
zelf ook (maximaal) één
Prinsheerlijk pakket mogen
ophalen.

FEEDBACK VIA QUIET
SINTERKERST
TRAKTATIE:
De Wever heeft voor oudere inwoners
van Midden-Brabant een antwoord op
hun vraag naar een samenhangend
pakket van wonen, ondersteuning, zorg
en behandeling.
Bij De Wever realiseren ze dit bij voorkeur
dicht bij de inwoners, in de buurt waar
zij altijd gewoond hebben, of in een
beschermende woonomgeving met een
sfeer die herkenbaar is.
Om de medewerkers in de coronatijden
een hart onder de riem te steken
hebben we ruim 550 medewerkers
met december zoetigheden mogen
verassen. Per locatie aangepast met
inhoud en voorzien van een persoonlijke
boodschap.

Beste medewerker,
De Sint wil je een aardigheidje geven
en je bedanken voor je inzet in dit bijzondere jaar,
wat we samen beleven.
Zonder jullie hulp het afgelopen jaar,
was het een stuk moeilijker echt waar.
De Sint

WIJ ZIJN ER VOOR DE OUDEREN IN DE DUYNSBERG

In de Duynsberg zit het restaurant vol, rekening houdend met alle maatregelen!
Voor bewoners die al geen bezoek mogen ontvangen, regelen we dagelijks
diverse activiteiten waardoor ze uit hun kamer komen en niet verder
vereenzamen. Desnoods halen we ze op.
Voor wie niet kan, mag of durft, brengen we de maaltijd, het lekkers en een
praatje aan de eigen deur.

WIJ ZORGEN DOOR!

OOK IN ULVENHOUT ZITTEN WE NIET STIL

Een mooie dag voor ouderen.
In Het Laar zijn in 2021 10 jongeren
gestart als hulpkracht in de zorg en
dienstverlening. Samen zorgen zij voor
‘een mooie dag’ voor de ouderen.
Natuurlijk met alle maatregelen rondom
Corona die erbij horen, zijn we wel actief
aan de slag met wat er wél kan.
We maken samen een praatje, doen een
spelletje en gaan samen bewegen, we
genieten van muziek, een koffierondje, wat
lekkers. Trots op deze kanjers!

Leerlingen van De Uitdaging brachten kerstpakketten naar senioren in Ulvenhout.
Deze pakketten boden we aan in samenwerking met St. Vrijwillige Hulpdienst
Ulvenhout-Bavel.
Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij een donatie van De Jumbo Ulvenhout en
Lions Club “De Zuidelijke Baronie. Dank voor jullie support!

Één van onze leerlingen brengt cupcakes
naar de bewoners van de Donk. Samen
met een vriendin heeft ze een actie
bedacht om de bewoners een hart
onder de riem te steken. Wij vinden dit
fantastisch een helpen hun graag!

Een hart onder de riem voor de
Zonnebloemgasten van afdeling
Ulvenhout, Galder-Strijbeek met Valentijn
Cupcakes van de Uitdaging!

ZELF BAKKEN!

WE DENKEN MEE!

KOEK DADEL CRANBERRY KOKOS

Dit zijn mooie voorbeelden.
Wilt u ook meedoen?
Dat kan, op welke manier dan ook!
Wij willen graag mee helpen om samen
iemand blij te maken met lekkernijen
van Prins Heerlijk. Ook de komende tijd
willen we graag verder gaan. Wij hebben
er zin in. Een idee voor een actie?
Klein of groot, we denken met u mee.
Meedoen? Ook u kunt helpen. Samen
gaan we door, juist in deze tijd.
Bel gerust met Abgar van Rijswijk:
T 06 23 55 33 48
Of mail naar: info@prinsheerlijk.nl

INGREDIËNTEN:

MATERIALEN:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

170 gram dadels, zonder pit
170 gram cranberry, gedroogd
135 gram volkoren biscuitjes
170 gram roomboter, ongezouten
100 gram buine basterd suiker
1 ei		
60 gram gemalen kokos

Snijplank 		
Koksmes		
Spingvorm 26 cm doorsnede
Bakpapier		
Weegschaal 		
Kookpan		
Garde 		

BEREIDINGSWIJZE:
Vet de spingvorm in en bekleed deze met bakpapier.
Snijd de dadels in reepjes.			
Breek de koekjes in kleine stukjes. 		
Smelt de boter met de bruine basterd suiker in een kookpan.
Op laag vuur goed door roeren tot de basterd suiker is opgelost.
Klop het ei los in een kommetje.		
Voeg de ei toe aan het botermengsel tot een gladde saus.
Haal de pan van het vuur.			
Voeg de dadels en de cranberry toe en even verwarmen.
Voeg de koekjes toe en meng alles goed door.
Schep het dadelmengsel in de springvorm.
Druk goed aan met een lepel tot het mooi recht is.
Bestrooi de koek met kokos en druk deze goed aan.
Zet de spingvorm in de koelkast.		
Laat de koek 4 uur opstijven. 			
Haal de koek uit de spingvorm en snijd deze in puntjes.

Onze partners waarmee we
dit samen voor elkaar hebben
gekregen zijn:
Jopie fonds
Bergmansfonds
Vincentiusvereniging
Stekelenburgfonds
Vivant
ZorgSaam voor Jeugd
Sint in Tilburg
Kansfonds
De Zonnebloem
Lionsclub ‘de Zuidelijke Baronie’
Krachtcentrale Tilburg
Contour de Twern
De Wever
Gemeente Tilburg
Achmea
GGN
De Rooi Pannen
ROC Tilburg
Stichting OMO
ETZ

