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Restaurant gebruik 

Muziek in de tuin 
Wat een grandioze middag was dat, vrijdag 28 augustus. Al onze muziek-
groepen kregen de kans om onder grote belangstelling hun kunsten te 
vertonen. Een geweldig initiatief!  

 

 

Vanaf begin oktober wordt het restaurant Wijkwaard niet meer gebruikt 
door de GGZ. Dat geeft de cliënten van De Zilvermeeuw de gelegenheid 
om zelf te bepalen waar je wilt eten: in onze lunchruimte of in het restau-
rant. 

Je kunt dus je eigen eten opeten bij 
een tafeltje in het restaurant. Koffie, 
thee, melk en karnemelk blijven  
gratis voor onze deelnemers. 

 

 Als je iets bijzonders wilt eten of 
drinken kun je dat halen en betalen 
bij het buffet. 

 

Binnenkort volgt er een enquête  

zodat we een beetje idee krijgen 
van hoeveel mensen in het restaurant en hoeveel mensen er in de 
lunchruimte gaan eten. Leuk vooruitzicht dat we nu ook in het restaurant  

gedeelte kunnen en mogen eten en drinken!!!! 



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

Uitkomst raadsel van vorige editie 

 

Het huidige Nederlands Elftal 
heeft niks te zoeken op het 
Europees Kampioenschap 
voetbal in 2016. 

Stelling van deze keer 

 

Weet je de raadsels nog van vorige keer? Een betrof 
een man die om zijn huis loopt in 30 seconden, het 
huis is rond en heeft geen hoeken. 

Uitslag: zijn huis is een iglo! 

 

Het andere raadsel betrof deze dame. 

Wie is zij en hoe oud is zij? Deze dame is Jackie  

Stallone. Inderdaad, de moeder van….  Haar leeftijd is, 

en ga nu eerst maar goed zitten, 93 jaar oud!!! 

Annemarie Pot 

Ooit kwam er een grote kom van keramiek 
uit de oven. Helaas brak deze in stukken. De 
scherven zelf waren al mooi, maar ik ging 
aan de slag. Ik genoot van mijn lievelings-
kleuren waarmee ik een spiegel wilde maken 
voor als ik in ons verbouwde huis zou trek-
ken.  

 

Uiteindelijk ben ik geweldig blij met de goede 
adviezen en de hulp bij het gepriegel. Af en 
toe voelde ik mij een mondhygiëniste met 
zijn krabbertjes maar met het resultaat ben 
ik blij, tevreden en trots. Hoera!!!!!  

Binnen een paar weken ga ik weer naar mijn 
vertrouwde huis, met een nieuwe spiegel! 

Raadsels van Edith 
 

1) Het is wit en het gaat omhoog? 

 

2) Waarom bevriezen eieren niet zo 
snel? 
 

Antw:  


