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Vrijdag 19 december is het zover: Kerst bij ons op het AC! Het 

ochtendprogramma en de lunch is alleen voor de mensen die in de 
ochtend al op het AC zijn. Maar wil je in de middag komen voor De 
Zilvermeeuw’s got talent, dan ben je meer dan welkom! Wel moet je zelf 

voor vervoer en eventuele ADL-hulp zorgen+ 

 

Het wordt weer gezellig met muziek,  

zang en een hapje. 

 

Jij bent er toch ook bij? 

 

11  december  2014  

D E MEEUW  

Wist u dat 		. 

• Het REA college in Wijk Aan Zee meedoet aan Serious Request? 

• Onze Dennis ‘DJ Prince’ Prins dan draait op de radio? 

• U dus op 17, 18, en 19 december via www.radiorea.nl moet luiste-

ren? 

• U ook via deze site kunt meebieden op mooie zaken waarbij al het 

geld naar het goede doel gaat? 

Kerst op De Zilvermeeuw 

Snelverkeer op de gangen 
Het is op sommige dagen erg druk op het AC. En        

sommige, met name jongere mannen, kunnen zo goed 
en snel rijden en sturen in hun rolstoel dat ze dat graag 

laten zien.  

 

Maar zullen we wel afspreken dat we op het AC ge-

woon voorzichtig rijden? Bedankt!  



Donderdag 4 december gaf handboogschietvereniging (mooi woord voor 

Scrabble+) een presentatie op het AC. Een nieuwe activiteit die we als 
De Zilvermeeuw met hen  gaan aanbieden, ook (juist!?) voor mensen 

met een beperking! Voor meer informatie ga je naar de contactpersoon.  

Handboogschieten met Achilles 

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

 

 

Het zal u ongetwijfeld bekend zi jn maar deelnemer Matthijs heeft een 
zwaar auto-ongeluk gehad in november. Hierbij is hij met zi jn rolstoel uit 
een busje geslingerd waarbij hij diverse, zware lichamelijke klachten aan 

heeft overgehouden. Momenteel ligt hi j nog in het ziekenhuis. Gelukkig is 

en blijft hij wel positief. In onze gedachten zijn we bij hem.  

Sterkte Matthijs! 

Matthijs Faber  

2014 is bijna voorbij. In de 

kerstvakantie zijn veel men-
sen vrij en wordt het rustig op 
het AC. Maar ook met een 

klein groepje zorgen we voor 
een paar gezellige laatste we-

ken. En dan+ tot in +. 

Laatste loodjes


