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Wij hebben een aantal zwarte leren jassen gekregen en die mogen we 

weggeven. Het zijn er drie en ze zijn allemaal maat 46. Bij meer 
geïnteresseerden gaan we verloten. Laat het Marijn of Henk-Jan weten 

als je interesse hebt! Verloting in de eerste week van december. 

2 0  n ove mb e r 2 0 14  

D E MEEUW  

Wist u dat 		. 

• er op vrijdag 19 december een kerstviering en ‘Zilvermeeuws Got 

Talent’ is 

• Je dan iets kunt laten zien of horen waar je trots op bent? Denk 

aan muziek, dans, gedicht, schilderij etcetera. 

• Je kunt je hiervoor opgeven bij Henk-Jan 

Verloting 

Vrijwilligers gezocht 
Er is een aantal activiteiten waar we een (extra) vrijwilliger goed zouden 

kunnen gebruiken. Weet je iemand? Is het iets voor jou ter uitbreiding? 

Laat het Tessa weten! 

Bijvoorbeeld: 

• Creatieve activiteit woensdagmiddag 

• KEK-winkel iedere middag 

• Computeractiviteit maandagmiddag 

• Yoga donderdagochtend 

• Kaarsenmakerij dinsdagmiddag 



Ik doe thuis oefeningen voor de fysio, ook 

eet ik thuis alleen. Ook eet ik wel eens  

met de leiding. Ik vind patat erg lekker om  

te eten. Ik kijk thuis ook tv, ik kijk het liefst  

voetbal. Ik lees ook wel eens een boek thuis.  

Ook vind ik het leuk om spelletjes te spelen 
met de leiding. Thuis ga ik ook wel een kleu-

ren. Op maandag ga ik ‘s ochtends naar de 
creatief en ‘s middags naar de computers bij 
de Zilvermeeuw. Dinsdag maak ik kaarsen 

bij creatief, woensdag zit ik bij de fysio, donderdag ben ik bij de sport en 

vrijdag ga ik lekker naar de tuin.  Groetjes Marco Bernardi 

Het leven bij Marco Bernardi thuis 

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

Kunsthoek 
Moet je nou eens kijken wat voor prachti-
ge kunstwerken Ton Boerenbach bij ons 
maakt. Werkelijk waar: kunst met de 

hoofdletter K: Kunst! 

 

 

 

Op 17, 18, en 19 december is het weer zover:  

RadioREA is dan een 3-daags internet radiostation,  

geproduceerd door studenten van het REA college in Wijk Aan Zee.  

 

RadioREA wil geld op halen voor opvang en herstel van vrouwen met 

een trauma door seksueel geweld  

De uitzendingen zijn die dagen te horen tussen: 

9:00 en 16:00, ook zijn er tussen 12:00 en 13:00 muziek mixen te horen. 
Deze worden door verschillende DJ’s gedraaid. Op een van deze dagen 

zal Dennis Prins (DJ Prince) ook draaien!! 

Serious Request 


