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D E MEEUW  

Boogschieten een groot succes 

Jubileum!! 

Een heugelijke gebeurtenis op De Zi l-
vermeeuw: collega Ester (Walta) is 12 
1/2 jaar in dienst! Nu kun je grappen 

gaan maken van ‘hoe kan ze het zo 

lang volhouden’, of ‘hoe houdt De Zi l-
vermeeuw het zo lang met haar uit’ 

maar feit is dat het gewoon ontzettend 
mooi is om te zien dat zo’n gepassio-
neerde dame het al zo lang naar haar 

zin heeft en goed werk levert. Op naar 
de volgende 12 1/2 jaar Ester, gefelici-

teerd!! 

Het mag en moet gezegd worden: onze 

nieuwste activiteit, handboogschieten 
in Alkmaar bij Achilles, is een groot 
succes. Met veel inzet van fijne vrijwilli-

gers wordt er donderdagochtend 

 fanatiek geschoten met daarna een 

spelletje Boccia. Lijkt het je ook leuk? 
Laat het je contactpersoon weten en 

wie weet ben ji j de nieuwe Robin Hood! 

Optreden van Zilk 
Op 22 januari heeft de huisband Zilk weer een spetterend optreden ge-
geven op het hoofdterrein. Die dag waren er workshops die gingen over 
de hersenen en Zi lk was gevraagd om de dag op te luisteren met een 

half uurtje zang en muziek van de bovenste plank. Weer een geslaagd 

concert! 



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

Ik wens u allen een prettige vlucht. Dat zei 

een stewardess. Maar het vliegtuig werd 
neergeschoten vanuit de lucht. Dit vreselij-
ke bericht voelde voor Nederland als een 

vlijmscherp mes.  

 

Niemand had dit drama overleefd, dat de tijd even stil gestaan heeft.  

 

Voor de nabestaanden die achter bleven, in een ogenblik verwoestte 

ook hun leven.  

 

Op dit moment een donkere wolk boven Nederland, er is iets vreseli jks 

aan de hand.  

 

Heel Nederland leefde mee, op Schiphol lag er een enorme bloemen-

zee.  

 

Dat de nabestaanden er niet alleen voor stonden, we hebben ze ge-

steund wat we maar konden.  

 

En dan volgt er een zeer indrukwekkende rouwstoet, dit hield iedereen 

op de voet.  

 

Overal stonden ze, de mensen langs de kant van de weg. Overal werd 

er een bos bloemen neergelegd.  

 

17 juli 2014; deze datum blijft voor de nabestaanden in hun netvlies ge-
merkt. Het zou een hele tijd duren voordat ze hun verdriet hebben ver-

werkt.             

           Marja Tromp 

Er lopen twee blondjes op straat zegt de een tegen de andere: mag ik in 

het midden lopen?         

          Kimberly Koopmans 
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