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Beste mensen, mag ik even jullie aan-
dacht. 

 
Ik ben Peter Krom. 
Ik kom jullie iets belangrijks vertellen 
over de cliëntenraad. 
We hebben twee nieuwe leden nodig. 
Ik stel, na vele jaren met plezier te heb-
ben gewerkt, mijn functie ter beschikking 
en er is nog een vacature open.  
Deze cliëntenraad behartigt de cliënten 
van De Zilvermeeuw 1 (AC en IdeeAte-

lier en de Opsteker en De Overloop) 
 
Ik hoop, dat cliënten zeggen: Oh, dat wil 
ik gaan doen. 
Mee-denken, mee-praten, mee-
beslissen. 

 
Opgave nieuwe leden bij: 

Annemiek Tros (secretaris) 
Of bij de balie 

 

Wat zie je 

hier? 
 

Keukentafelgesprekken  
In het kader van de WMO en de bezuini-
gingen in de zorg, volgen er in 2015 zo-
genaamde keukentafelgesprekken. Ge-
sprekken bij mensen thuis waarvan 

moet worden bepaald of de indicatie 
wordt verlengd1..  

 

Er hebben al een aantal gesprekken 
plaatsgevonden en wat daarbij vaak op-
viel was: 

• prettige, ontspannen gesprekken 

• Gesprekken duren circa 1 uur 

• Soms komen er emoties boven om-
dat vaak het ontstaan van het letsel 
wordt besproken 

• Veel vragen gaan over het netwerk  

• Ook komt de dagbesteding aan 
bod: waarom nodig, hoe bevalt dit, 
wat zou de situatie zijn als dit weg-
valt1 

• Na het gesprek wordt er een ver-
slag gemaakt door de consulente 

en die krijg je te zien voor onderte-
kening. Daarna volgt een advies 
aan de gemeente waarna de beslis-
sing wordt genomen 

 

Net als in de financiële wereld geldt ook 
hier dat resultaten uit het verleden geen 
garantie bieden voor de toekomst, maar 
over het algemeen is de uitkomst van de 
gesprekken positief. 

 

Schroom niet om je contactpersoon te 
benaderen als je vragen hebt!! 



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

Vriendschap—Ilona Smal 
couplet 1  

 als ik je nodig heb,  kan ik altijd op je bouwen  

 je verwacht niets terug,  

 bent in alles te vertrouwen. 

 onze vriendschap;  ik koester ieder moment  

 dank je wel dat je er voor mij bent.  

 ik geef je de vriendschap voor altijd 

 

couplet 2  

 een echte vriend in vertrouwen  

 waar je in gelooft  

 we zijn er voor elkaar  

 een echte vriend die je hoop, liefde  

 en vertrouwen geeft  

 een echte vriend,  daar kun je op bouwen  

 ik geef je de liefde die je nodig hebt 

 

refrein 

 alleen de vriendschap  is het mooiste op de 
einde  

 van de dag alleen de vriendschap  

 zegt alles wat je er mee hebt bedacht 

Voor de gehele tekst, benader Ilona Smal 

In memoriam 
Ons bereikte het droevige nieuws 
dat 2 cliënten van De Zilvermeeuw 
recentelijk zijn overleden: 

          Siem Bakker . 

 

 

 

 

 

 

 

           Ab de Vlugt 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt dat jullie deel uit hebben 
gemaakt van het activiteitencen-
trum en we wensen de nabestaan-
den veel kracht toe. 

GGZ komt erbij! 
Zoals wel bekend zal zijn bij de meeste, is Esdege uit het restaurant gestapt en 
wordt het nu bestierd door de wijkvereniging.  Een gevolg van het wegvallen van 
Esdege is ook dat er nu met de ruimtes achter het yoga lokaal niets wordt gedaan. 
Maar daar komt verandering in! Vanaf eind maart gaat de GGZ hier namelijk  ge-
bruik van maken. Zij verhuizen tijdelijk naar deze ruimtes om daar een kleinschalig 
activiteitencentrum te vestigen.  

 

Ook gaan ze overdag koken in de keuken en zal er dagelijks tussen 12.00u en 
14.00u meer leven in de spreekwoordelijke brouwerij zijn! Een groot aantal van hun 
deelnemers zal dan in het restaurant komen eten. Dus als je het daar opeens wat 
drukker gaat vinden: dat klopt! 

 

Meer informatie hierover in De Meeuw van begin april. 


