
A C de Zilver meeu w  

Zondag 24 augustus heeft onze muziek groep zilk 

opgetreden in de muziek tuin in Schagen. Het was heel erg leuk 

om daar te mogen spelen. Het was mooi weer gelukkig.  

Qua mensen genoeg. Er kan altijd meer bij: hoe meer hoe beter. 

Groetjes Ilona Smal ,Woody Koopman 
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AFSCHEID  M ICHELLE  

In augustus hebben we afscheid genomen van  

onze collega Michelle. Zij was begonnen als  

stagiaire maar is later ook bij ons in dienst  

gekomen. Ze was inzetbaar op veel activiteiten 

en we zullen haar dan ook enorm gaan missen!  

Succes bij je nieuwe werkgever! 



Zaterdag 30-8-2014 hebben we met een sportief  groepje van de  

Zilvermeeuw meegedaan aan het Raisin Hope Cycling Event.   

Deze organisatie heeft als doel om zoveel mogelijk aangepaste fietsen 
voor mensen met hersenletsel te realiseren in ons land.  

Wij gingen de route van 25 km fietsen. Alleen hadden we de verkeerde 
groen witte pijlen gevolgd, dus kwamen we midden in het centrum van 

Haarlem uit, terwijl we eigenlijk door de duinen moesten fietsen !  

Gelukkig hadden we geen regen onderweg en de sfeer was erg goed. 

We hebben +/- 19 km gefietst,  we waren dus dik tevreden.  

Na  binnenkomst kregen we nog een heerlijke hamburger van de BBQ . 
Maar het hoogtepunt van deze dag was de uitreiking van een duo fiets 

voor De Zilvermeeuw!!!  Wat zullen we daar veel plezier aan beleven. 
Waarschijnlijk hebben we hem over een paar weken op het AC. Wil je 

iets doneren aan deze stichting ? Op de balie staat een doneer-pot  J  

RAIS IN  HOPE  CYCL ING  E VENT  

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

MOPPENHOEK  

Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een oude man zegt de een tegen 

de ander: 

"Weet je nog dat we hier vroeger verstoppertje speelden".  


