
AC de Zi lver meeuw 

Nummer 1 8  

9  februa ri  201 6  

DE  MEEUW  

Corvee 

Afscheid Pierre 
Wat hebben wij Pierre een onvergetelijk  

afscheid gegeven! Er werd muziek ge-
maakt, cadeaus overhandigd, er was een 
flashmop, er was nog meer muziek en er 
zijn veel mooie woorden gesproken.  

Pierre zijn reactie op de geweldige ochtend 
was ‘dank vooral voor het mooie afscheid. 
Het zal voor altijd een dierbare herinnering 

blijven’. Waarvan acte.  

Iedereen wil graag voorafgaand aan of na afloop van een activiteit een 
kopje thee of koffie drinken. Er zit echter wel een logistieke operatie   
achter om elke keer weer de kannen gevuld en wel bij de koffietafels te 
krijgen. Hoe mooi is het om te zien dat dit    
proces steeds vaker een samenwerking is    
tussen cliënten en medewerkers.                                          
Kijk bijvoorbeeld eens hoe Lot Julius hierbij        
uitstekend van dienst kan zijn….. 



Heb je ook iets wat eventueel in De Meeuw zou kunnen? Laat het Marijn of  Henk-

Jan weten!! 

Gevonden Voorwerpen 
En weer een nieuwe rubriek! Er blijven 

 regelmatig kledingstukken achter op het  

activiteitencentrum en vandaar dat we via deze 
weg proberen te achterhalen van wie het volgen-
de kledingstukken zijn: 

Is dit stuk van jou? Meld het dan bij de balie! 

Tussen Ineke, Kunst en Kitsch  

Wat was dat grappig, om onze deelneemster Ineke 
Agterberg opeens op televisie te zien. Zij was bij de 
opname van het programma ‘tussen Kunst en Kitsch’ 
en had een prominente plek weten te bemachtigen.  
En nu maar wachten of ze ontdekt is….. 

Uitslag fietswedstrijd 
De fietswedstrijd bij de fitnessactiviteit was een succes. Velen hebben 
meegestreden voor de felbegeerde prijs: een lunch in ons restaurant. De 
smoothie, als dank voor het meedoen, is ook als zeer smaakvol ervaren. 
Het was een spannende 
race met aan het einde 
niet 1 maar 2 winnaars 
met evenveel punten. 
Deze winnaars zijn  

Jan Terluin en  

Fred Meijer.  

Gefeliciteerd namens 
ons allen!! Wie weet 
komt er volgend jaar 
nog een wedstrijd en 
kunnen de mannen 
gaan proberen hun titel 
(‘beste fietser van het 
AC’) te verdedigen…. 


