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Ilona en de 3J’s 
Hallo allemaal  

Ik ben op 23 april 2014 naar de 3J’s in Hoorn geweest, 
het was hun laatste theater tournee van Bronnen Un-

plugged. Het was erg leuk maar ook erg emotioneel. 

De liedjes van de 3J’s kunnen je erg raken. De hele 

show was heel erg top om te zien en om het gewoon 
mee te maken. Op het eind van de show gaf ik hen, zo-
als jullie misschien wel weten, het mooie schilderij dat ik 
zelf had gemaakt. Ze vonden hem echt heel erg top en 
ze konden niet geloven dat ik dat heb gemaakt. Ze von-

den het een kunstwerk en Jan de Witte wist niet dat ik 

zo mooi kon schilderen.  

 

Ze keken echt of alle details erin zaten en ook van de 

letters van de 3J’s werd bekeken of ze precies als op de 

dvd zijn. Ook werd bekeken of hun vingers net zo waren als in het echt.  

 

Ze hadden er eigenlijk geen woorden voor en waren er stil van, zo erg mooi von-
den ze het schilderij. Jan Dulles zei ook direct dat het schilderij bij hen in de studio 

wordt gehangen. Jaap Kwakman zei ‘goed gedaan, meid!’. Drie keer vroegen ze 

aan mij of ik het zelf heb gemaakt  

Bovendien ik ga lekker door met schilderen  

Groetjes  van Ilona smal   

Wist u dat: 
• Er nu de hele donderdag activiteit wordt aangeboden bij Achilles? In de och-

tend handboogschieten en in de middag een Overloop project (hierbij worden 

er gezellig spelletjes gespeeld en kun je lekker sociaal bezig zijn met anderen) 

• De vakantie er weer aankomt  en de planners druk bezig zijn om de personele  
bezetting rond te krijgen? Zou ieder zijn/haar vakantiedagen willen doorgeven 

aan de contactpersoon of onze administratie .   

• Het Leescafé in Heerhugowaard een eigen Facebook pagina heeft? Zoek op 

Facebook naar ‘leescafe restaurant’ en je vindt hem. 



Heb je ook iets wat eventueel in De Meeuw zou kunnen? Laat het Henk-Jan en 
Marijn weten!! 

Breinbreker:   
stofje van blik naast blik 
Nodig : vier lucifers  

Doel: verplaats twee lucifers  zodat 

zodat het stofje naast het blik ligt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes! 

Marloes Rood 

Publiciteit 
Wellicht heeft u het in de Zondags Krant 
al gezien maar Jochem Bakker stond op 

de voorpagina!! 

 

In een leuk stukje werd beschreven hoe 

Jochem het naar zijn zin heeft bij De  

Zilvermeeuw en wat hij allemaal doet in 
een week. En wat een stoere foto op de 

voorpagina. 

Nederlands kampioen in 

ons midden! 
 

Op zondag 31 mei is Cor, onze vrijwilliger bij 

de computeractiviteit van de vrijdagmorgen, 
NEDERLANDS KAMPIOEN geworden bij 

de drumspeed competition. Hierbij moet je 
in één minuut zoveel mogelijk aanslagen op 

een drumstel maken. Cor werd Nederlands  

kampioen door in 60 seconden meer dan  

900 (!!) aanslagen te maken!!  

Cor heeft al een volgend doel: het wereld-
record breken. Dit staat nu op 1208, dus er 

is werk aan de winkel. 

 

Klasse Cor!! 

 

Spreuk 
Eis veel van jezelf, verwacht weinig 

van anderen, dat bespaart je veel  

ergernis (Confucius) 


