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In april 2013 bestaat De Zilvermeeuw 25 jaar. 
 
In 1988 is in De Rekere een kleinschalig activiteitencentrum gestart. 
Tot die tijd was er nog niets in deze regio voor mensen na revalidatie in 
Heliomare of voor jongeren die van de mytylschool kwamen. 
Er werd al heel snel uitgebreid, omdat er veel vraag was naar passende 
activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking,  
niet aangeboren hersenletsel (NAH) of progressieve ziekte. 
 
Vanaf 1992 gingen cliënten via een jobcoach aan het werk bij C1000, 
Ranzijn en andere bedrijven.  
Nu zijn er werkprojecten bij de Rechtbank  
(in augustus2013 al 10 jaar) (opschonen van dossiers),  
Burgering Verpakkingen.  
Het Leescafe in Heerhugowaard wordt gerund door onze cliënten. 
 
De Zilvermeeuw is in de loop der jaren enorm uitgebreid. 
De Overloop is 20 jaar geleden begonnen. 
 
TeCeA Alkmaar is gestart in 2002.  
(Houtbewerking, fietsenreparatie, metaalbewerking) 
 
In 2003 is Idee Atelier (bij het stadskantoor Alkmaar) van start gegaan. 
Het is winkel en atelier tegelijk. 
 
TeCeA Heerhugowaard heeft een grote repro-afdeling  
en er werken veel cliënten met computers. 
 
De Overloop en de Opstekerprojecten bieden vrijetijdsbesteding  
voor 50 plussers met niet aangeboren hersenletsel of een lichamelijke 
beperking / ziekte zoals Parkinson of MS. 
 
Onlangs is in Heerhugowaard, Broek op Langedijk en De Oosterhout 
gestart met fitness. 
In Cool Heerhugowaard is in februari gestart met een creatieve activiteit. 
 



Ik kreeg op jonge leeftijd een prop in de hersenen. 
Ik ging eerst naar Heliomare in Wijk aan  Zee en naar Krommenie. 
Daarna nog naar Lauwershof. 
Toen startte De Zilvermeeuw en daar ben ik al 25 jaar. 
Ik ben intussen ook al 50 jaar getrouwd. 
 
Er was in het begin niets. Geen hout. 
Geen computer. Zelfs de keuken moest nog worden ingericht.  
We hadden niet veel geld. 
Gea was ook bij de start. 
Er waren allerlei lokalen.  
Je kon elkaar goed zien binnenkomen,  omdat er een centrale ruimte was. 
Ook kon je dan goed zien of er een nieuwe persoon was.  
 
Ik heb allerlei dingen gedaan: hout, computer, fietsenreparatie,  
tuinnieren, muziek. Ik vond het leukste , dat ik zelf kon kiezen.  
Ik heb bij koken leren zelfstandig te koken. Dat vond ik erg goed. 
 
Ik heb grote bewondering voor René Veldt, die toen op het AC werkte. 
Hij ging later als vrijwilliger naar Nepal.  
Daar heeft hij veel goed werk gedaan voor mensen met een handicap.  
Hij heeft alles wat hij had weggegeven. 
 
In het begin hadden we een manager, die niet goed beviel.  
Er wilden zelfs cliënten weg. 
Toen werd Leo Brederveld manager. Daardoor ging het weer goed.  
Daarna werd het Ank. Zij gaf eerst muziek. 



Is er veel veranderd? 
Ja , heel veel. Er kwamen veel nieuwe mensen bij.  
Vele bekenden gingen weg, want in Schagen werd ook een AC gestart 
(De Stern). 
Ik ging daar ook een aantal keren op bezoek.  
Ik ging er op de fiets heen.  
Ik werd ontvangen met koffie en heb weer lekker bijgepraat.  
Daar kenden veel mensen me nog. 
We hebben gezien, hoe het nieuwe AC werd gebouwd. 
 
We gingen jaren geleden ook heel vaak ergens naar toe. 
Arena Amsterdam       Broek op Langedijk  
Strand = zwemmen 
Egmond Binnen = zweefvliegen    Geestermerambacht  
Krommenie = varen en vissen 
 
Het voordeel van het begin was dat je elkaar allemaal kende.  
Het was intiem. 
 
Ik kom nu alleen nog op vrijdagochtend.  
Dan ben ik bij de computergroep.  
We starten met een gespreksronde.  
Daarna gaat ieder aan de slag. 
Ik houd me bezig met woordzoeker. 
Dat doe ik met plezier. 
 
Heeft De Zilvermeeuw aan jouw verwachtingen voldaan? 
Ja, zeker. 

Jos Zonneveld 
Geboren 1937 



Ik zat eerst 5 jaar in Krommenie op het AC. 
Ik hoorde dat in Alkmaar ook een AC kwam. 
Ik woonde nog bij mijn ouders in Alkmaar.  
Dat was lekker dichtbij.  
 
Ik ging 5 dagen in de week. We maakten  kaarsen. 
We kregen kookles van Debby.   
Ik ging ook naar de tuin aan de Rekerdijk met René.  
Ik kan me nog veel mensen herinneren die er waren.  
Maar wat ik allemaal heb gedaan, weet ik nu niet zo goed meer. 
 
Ik ging na een paar jaar aan het werk op de peuterspeelzaal,  
eerst in de Rekere.  
Dat vond ik heel leuk werk.  
Ik heb het 13 of 14 jaar gedaan. 
(appels schillen, kinderen naar de wc helpen) 
 
Ik woon nu 20 jaar in Oudorp  (Fokuswoning) 
en daar werkte ik bij de Dondersteentjes. 
Door ziekte moest ik aan de beademing.  
Toen ben ik gestopt met werken met kinderen.  
Ik was een beetje bang, dat ze aan de apparatuur zouden komen  



De laatste jaren werk ik alleen nog op het Idee- Atelier . 
Ik maak sieraden, lampen kappen en kaarten. 
Ik heb het altijd leuk gevonden om allerlei verschillende dingen te doen. 
Ik heb in de beginperiode ook in de deelnemersraad gezeten.  
Na twee zittingsperiodes moest ik er tijdelijk uit. 
Maar later ben ik er weer in gekomen.  
Ik vind dat er goed naar de raad werd geluisterd .  
Er was een goede samenwerking met  Ank Hes, de clustermanager. 
Ik vind het leuk om bezig te zijn. 
Ik doe mijn werk met plezier. 

           Gea Verhagen 



Ik roep direct maar, dat ik de 25 jaar niet heb volbracht,  
maar dat alle eer naar Gea gaat.  
Die is echt 25 jaar bij onze “club”.  
Ik ben er in 2000 anderhalf jaar tussenuit gepiept om 
“handen en voeten” te geven aan het project  
De Scholekster te Hoorn.  
Maar goed, 23,5 jaar is ook al heel wat hoor!  

 
Ik zie nog heel goed voor mij dat de allereerste taxi van Jonk-cars aan kwam.  
David, Gea, John, Jos schieten mij wat namen betreft zo even te binnen.  
Van een goed draaiend activiteitencentrum uit Krommenie naar een kale 'ALGA'  
(activiteitencentrum lichamelijk gehandicapten Alkmaar)  
Er is in de loop der jaren zoveel gebeurd en veranderd.  
Ten positieve voor mensen met een beperking.  
Waren het eerst vooral hobby gerichte activiteiten; al heel gauw werden dit  
activiteiten waar ook een groot stuk persoonlijke ontwikkeling in mogelijk was.  
Het is je niet voor te stellen dat we toen géén computers hadden in de beginfase.  
Later werden er 2 Amiga computers geschonken door de Rotery uit Alkmaar.  
En later nog door IBM een 'echte'! Die werd officieel ingezegend door Ad.  
Maar deze was zo zenuwachtig dat hij bijna de pc met toetsenbord en al van tafel 
sloeg toen hij de 'druk op de knop' mocht uitvoeren.  
Maar zo langzamerhand kwamen er steeds meer spullen en mogelijkheden en  
ontwikkelde De Zilvermeeuw zich voort.  
AC De Stern, De Mantelmeeuw, fusie met Esdégé en later weer met Reigersdaal.  
We werden steeds professioneler en kregen ook meer mogelijkheden buiten de deur 
op gebied van dagbesteding. We werden echt volwassen.  
 
Ik kijk eigenlijk zelden terug. 
Maar voor dit verslagje pakte ik even een van de vele dozen met foto’s van  
De Zilvermeeuw (wat lange tijd daarvoor Wielenwaard werd genoemd.)  
Wat zie ik zoal in mijn herinnering voorbij gaan: Als eerste onze jonge koppies,  
de uitstapjes naar Geestmer-Ambacht. Leuk en niet leuk want menige vis werd daar 
vermoord door ...zal maar zeggen wat 'spastische hengels'. 
De optredens van de toneel/musicalgroep, ik heb wat decors getimmerd. 
Het bakken op het strand, ja? dat was echt slapend je geld verdienen.  
( Wel iedereen even naar het water slepen zo nu en dan)  
De zomerse soundmix show.  
Wat een lol met elkaar. De afscheidsrituelen van stagiaires. Zo hebben we Jeannette 
eens goed bewerkt met een brandweerslang en haar helemaal nat gespoten.  
Dat ze daarna bij een intakegesprek moest zitten waren we 'even' vergeten.  
Het rolstoeldansen met Bart; wij mannen gingen voor goud en hebben in Boxmeer de 
sterren van de hemel gedanst.  



Speurtocht in Bergen waar, om het verhaal even kort te houden, ik  Marco Vl. 
pardoes een slagzij met zijn rolstoel zag maken en met een plons in de sloot 
zag gaan. Hij zat echt met zijn kop vastgezogen in de bagger.  
Dat was even heel veel adrenaline.  
Ik heb Woody Koopman nog nooit zo hard zien fietsen om hulp te halen.  
Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.  
Toen Marco zijn bril weer op zijn 'gok' kreeg begon hij spontaan te lachen. 
Maar het was natuurlijk niet allemaal lol.  
 
Er trokken ook serieuze zaken voorbij.  
De Nieuwbouw, de diverse werkprojecten, het groter worden van het team, 
de splitsing in 2 clusters.  
Ook verdriet: het overlijden van jonge mensen.  
Ik had dat nog niet eerder meegemaakt voordat ik op de Zilvermeeuw kwam. 
Het is niet vanzelfsprekend dat we allemaal oud worden.  
Ik heb respect voor al die mensen die weten dat ze geen honderd worden en 
ondanks hun handicap kunnen genieten van dingen en uitdagingen blijven 
aangaan tot het echt niet meer kan.  
Nu ik de foto's voor mij heb liggen zie ik ze weer terug David, Balthasar, Bart, 
?... Maar ook collega van het eerste uur Nanny Sterk die uit AC Dordrecht 
kwam. Zij was een kei in rollenspelen. Dus dat stond rap op het program. 
Nanny heeft ons een enorme opkikker gegeven nadat het team in een diep 
dal zat. Dat kon ze als de beste.  
We schrokken ons dan ook rot toen zij na een vakantie zomaar ziek werd en 
binnen een paar weken was overleden. Nanny heeft de theatersport ( ook wel 
improvisatie theater) in Alkmaar groot gemaakt. Op 23 maart 2013 is er bij 
Papaver te Alkmaar een hele grote theaterdag. Het thema: 'pluk de dag'   
Dat past helemaal in het gedachtengoed van Nanny.  
Daarmee wil ik ook afsluiten.  
 
 
Pluk de dag, maak hem groot en laat hem smaken.  
Na 23,5 jaar Zilvermeeuw geniet ik nog steeds  
van de dingen die ik doe voor jullie en jullie voor mij.  
Gefeliciteerd met jezelf!  
 
 
Oja.... Gea en ik hebben besloten om 'onze' jubileumtafel  
(die wij natuurlijk op de feestavond hebben toch...?)  
in te zetten voor het goede doel!  
Dus ?.het spaarvarken staat die avond  
geheel ter beschikking aan de gulle gevers! 
 
 

Tarcio Nanne 



 

In september 1988 kwam ik als stagiaire op de Zilvermeeuw. 

Het activiteitencentrum was toen net geopend en ik was de eerste stagiaire. 

Daarvoor had ik stage gelopen bij 2 verzorgingshuizen. 

Ik kwam hier binnen en dacht direct: hier wil ik wel werken en 

in januari 1989 kon ik als invalkracht aan de gang. 

Mijn examen-werkstuk ging over: een werkplek voor mensen met een handicap. 

 

Met Gerrit Bruin en Daniëlle 

Schoenmaker in de Abdij van 

Egmond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee cliënten met wie ik nog steeds werk, zijn Daniëlle Schoenmaker en Ton 

Stern. Ik zie ze nog de eerste dag binnenkomen op het a.c. 

Ton gaf al heel snel aan, dat hij wilde werken en het eerste wat we samen deden, 

was kopiëren voor het blad van Wijkwaard. 

René Veldt was de 2e stagiaire en ging op zoek naar arbeidsplekken. 



 

René Veldt en Ton Stern 

bij Loko Verpakkingen. 

 

Zo kwamen we in 1997 bij 

tuincentrum Ranzijn 

terecht. 

Tot medio 2009 hebben we 

hier diervoeders ingepakt.  

 

Vanaf die tijd werden de diervoeders fabrieksmatig ingepakt en moesten we 

naar iets anders uitzien. 

De gehele productiegroep ging over naar Loko-Verpakkingen  

en sinds 2012 zit de productiegroep bij Burgering-Verpakkingen.   

 

Daniëlle en ik bij Loko Verpakkingen. 

 

Dit jaar ben ik dus al 25 jaar bij de Zilvermeeuw  

en ik ben nog nooit één dag zonder zin naar mijn werk gegaan.  

Tanja Kuiper 



Ik meldde mij aan als vrijwilliger aan bij de Overloop.  
Het was in februari 1992.  Ik weet het nog goed.  
De reden, dat ik vrijwilligerswerk ben gaan doen, is, dat mijn gezondheid 
het niet meer toe liet om mijn oude beroep nog uit te oefenen.  
Die eerste keer ben ik nooit vergeten;  
ik had er meteen een goed gevoel bij. 
 
De omgeving liet toen wel veel te wensen over.  
Maar we maakten daar met z’n allen geen probleem van en zochten  
oplossingen. Onder andere door emmers neer te zetten voor de lekkage 
en ons humeur leed er niet onder.  
We hebben veel geïmproviseerd.  
Ik heb hier hele leuke herinneringen aan.  
Een leuk moment bij de Overloop vond ik het Sinterklaasfeest.  
Aat, (onze creatieve vrijwilliger) was als Sint verkleed,  
getooid in een oud gordijn,..  
Maar ook de uitjes naar de Keukenhof, het Dolfinarium, de boottocht over 
de Vecht en de etentjes samen waren altijd prettig om op terug te kijken.  
 
Het contact met de andere vrijwilligers is hierin ook prettig.  
Het fijne aan vrijwilligerswerk is, dat ik ondanks mijn beperking toch nog 
iets voor mijn medemens kan doen.  
Persoonlijk vind ik de Overloop nooit saai, het heeft veel te bieden en het 
is geweldig voor de deelnemers om contact te hebben met anderen en 
dat ze op deze manier even hun beperkingen kunnen vergeten. 
 
Zelf kom ik er zo trouw omdat ik het er erg naar mijn zin heb en het in 
mijn karakter ligt om, als ik ergens aan begin, niet snel op te geven. 



betekent voor mij dat ik nooit met tegenzin aanwezig ben geweest.  
Ook minder prettige dingen heb ik meegemaakt, maar die waren altijd 
weer op te lossen. Anders was ik er ook nooit zo lang gebleven. 
 
Je zou eigenlijk eens een ochtendje mee moeten draaien op een  
dagdeel van de Overloop. Je zult merken dat het er heel gezellig is en 
dat de contacten met de andere deelnemers en vrijwilligers heel  
plezierig zijn. Er worden leuke activiteiten aangeboden.  
Dit alles geeft je een fijn gevoel als je weer naar huis gaat.  
Ik wens dan ook dat de Overloop nog heel lang mag blijven bestaan. 
 
Elsa Schmid 



Zondag 5 mei wandelen voor het goede doel 
 
Binnenkort vieren wij met z'n  allen het feest van 25 jaar Zilvermeeuw.  
Er zijn diverse activiteiten om dit te vieren met elkaar op de locatie  
of met z'n allen op de feestmiddag en avond vrijdag 5 april. 
Maar op zondag 5 mei wil ik iedereen uitnodigen voor een bijzondere wandeling.  
Een wandeling die wat op kan leveren voor Babet en Sem. 

 
Sem en Babet zijn broer en zus.  
Sem is een lieve gezellige jongen van 15 jaar  
en heeft het downsyndroom.  
Daardoor is hij slechtziend, is lichamelijk beperkt  
en zit in een rolstoel.  
Babet is een lieve pittige dame van 8 jaar  
en heeft een bindweefselaandoening  
en heeft daardoor veel pijnklachten.  
Ook Babet maakt veel gebruik van een rolstoel.  
 
Sem en Babet hebben een 1 jarige lieve labrador  
Keet genaamd,  
die door Bultersmekke opgeleid gaat worden  
tot een echte hulphond.  
 
 

Nu al is Keet een lief maatje voor Sem en Babet, maar zij hopen, dat Keet hen kan gaan 
helpen met bijvoorbeeld dingen oprapen, deuren openen en weer dichtdoen.  
Ook wil Sem heel graag alleen boodschappen doen, door zijn beperkingen en  
onzekerheid is dit nu lastig, maar met hulp van Keet zou dit mogelijk kunnen zijn.  
Babet vindt het vervelend dat mensen naar haar kijken als ze in haar rolstoel zit,  
maar met Keet naast zich voelt ze zich zekerder en fijner.  
Het is de bedoeling dat Keet als hulphond hun maatje is, maar er ook voor zorgt,  
dat ze veel meer dingen alleen kunnen gaan doen.  
 
Wat is een hulphond?  
Hulphonden vergroten de wereld van mensen met een beperking. Deze speciale honden 
worden getraind om mensen te assisteren bij allerlei handelingen in het dagelijks leven. 
Zo bieden ze houvast, zelfvertrouwen en  zelfstandigheid aan volwassenen en kinderen. 
Op zondag 5 mei kun je, door mee te wandelen, te rollen of te steppen een bijdrage  
leveren om Keet de labarador  haar opleiding te ondersteunen.  
Hierdoor wordt op termijn het leven van Sem en Babet een stuk plezieriger. 
 
De wandeling start vanaf het restaurant De Waard-in en gaat via de Rekerdijk  
richting de Oudorperpolder. Een mooi stukje natuurgebied!  
Via de polder gaan we richting de binnenstad om wat 'oud Alkmaar' op te snuiven.  
Daarna weer richting de Waard-in.  
De route is 4 tot ongeveer 12 km lang.  
Dat is voor iedereen goed te doen en natuurlijk wordt je onderweg ook niet vergeten om 
jezelf of je hond even bij te tanken. Voor ADL ondersteuning voorafgaand en na afloop 
wordt gezorgd. De kosten zijn € 7,50.  
Hiervoor krijg je 4 ( gesponsord door restaurant Waard-in) waardebonnen die in te  
wisselen zijn voor diverse consumpties zoals drank, West-Friese krentenmik  
en of West-Friese tapas.  
Wil je nog meer doen voor Babet en Sem dan kun je natuurlijk je wandeling mede laten 
sponsoren door vrienden, familie of bekenden. 



De inschrijving start 1 maart  
en loopt via de website van Bultersmekke  
 
  www.bultersmekke.nl 
 
 

Wanneer: zondag 5 mei HOND welkom!! 
Start: tussen 10.30 uur en 12.00 uur vanaf restaurant WAARD-IN 
        Muiderwaard 242, Alkmaar 
Terugkomst:  ten leste 17.00 uur 
Kosten:    € 7,50 ( meer mag altijd) 
Inschrijven:   vanaf 1 maart 
Meer informatie: binnenkort op de site van De Zilvermeeuw 
 
 

Maar dit is nog niet alles!  

Je kunt nog meer doen voor Sem en Babet door doppen te sparen. 

 

Dopjes die geschikt zijn: dopjes van flessen frisdrank,  

dopjes van flessen mineraal en spuitwater, dopjes van melkflessen, 

dopjes van flessen fruitsap, dopjes van flessen voor sportdrank en 

water.  

 

Komen niet in aanmerking: dopjes van wasproducten, shampo's,  

lotions, cosmeticaproducten, etc.,  

de plastiek bakjes om met waspoeder in de machine te zetten,  

doppen van choco, bussen koffie, potjes stroop etc.,  

de doorschijnende kapjes van flesjes water,  

de plastic klepjes van blikverpakkingen, de kapjes van spuitbussen, 

dubbele doppen, vuile doppen waar gras, zand, schimmel, etenswaren, 

etc. in zit.  

 

Neem de zak met doppen mee naar de feestmiddag/avond van  

De Zilvermeeuw op vrijdag 5 april.  

De jubilaressen Gea en ondergetekende die samen héél héél lang bij 

De Zilvermeeuw werken nemen die graag in ontvangst.  

De persoon met de meeste doppen krijgt van ons een verrassing!  

 

Tarcio Nanne  (Idee-Atelier) 

 
www.bultersmekke.nl 



 

 

 

 

 

 

 

 
We houden een verloting met mooie prijzen. 

Een lot kost 2 euro. 
 

 
 
 
Wij hebben als prijs onder andere: 
 
 
beeld van kunstenaar Hans van Engen  
 
2 kaarten voorstelling in theaterkerkje Wadway 
 
een set D.J. Prince (anderhalf uur muziek) 
 
kaarsenpakket  
 
houten stoel naar keuze van TeCeA Alkmaar 
 
vogelhuisje……..   insectenhotel  TeCea Alkmaar 
 
tas gemaakt op  Idee Atelier 
 
diverse soorten taart  (naar keuze) 
 
zijden sjaal 
 
sieradenset uit KEK winkel 
 
schilderij 
 
 
 

Trekking op vrijdag 5 april 
( U krijgt bericht, als u een prijs hebt gewonnen) 



Win!!!   

Tijdens de feestweekloterij: 

DJ P
rinc

e DJ
-set

 
Een: 

Styles: 

House 

Trance 

Trekking: 

Vrijdag 5 april 

Als je de DJ-set wint, kom ik  

anderhalf uur draaien.  

(Op een tuinfeest, straatfeest 

of verjaardag.) 

Houd er rekening mee dat ik  

rolstoel gebonden ben.  

Dit alles t.w.v. € 250,- 
 

Dennis Prins 

 



25 jaar 
 

Dit jaar bestaat A.C de Zilvermeeuw al weer vijfentwintig jaar 
Vijfentwintig jaar vol van verschillende dingen 

Iedereen zal nog wel kleine dingen weten, oude en nieuwe herinneringen 

Het ging hard, dat is waar 
 

De eerste keer dat ik kwam kijken, stond ik paf 

Was nog in het oude gebouw, nu grasveld. 
Maar er werd me meteen van alles verteld 

Van de fietsenmakerij tot en met de lessen handvaardigheid die men gaf 

 
Nou, ben ik niet iemand die kan breien, laat staan kaarsen maken 

Dan eindig ik met een trui vol gaten of mouwen zonder uitgang voor je handen 

In het geval van kaarsen, die worden te dun zodat ze al omvallen voordat ze goed en wel branden 
Nee, handwerk kon me niet echt raken. 

 

Tot ik het computerlokaaltje zag, met PC's aan elke kant 
Printers die nog letters opbouwden per lijntje 

Typemachines, monsters van Brother..geen kleintje 

Maar ik wist het, hier zou ik mijn weg wel vinden, ook al had ik wel eens vragen..omhoog die hand! 
 

Dan kwam er meestal iemand je helpen met je probleem waar je mee zat 

Of er was iemand die iets niet snapte van een probleem of per ongeluk iets had gewist 
Dan hielp ik graag..rustig in een tempo zodat er niets werd gemist 

Zo leerde je allebei weer wat 

 
Busjes reden af en aan 

Mensen reden naar binnen door het kleine halletje, 

soms een opstopping als er iemand naar binnen reed 
En de klapdeur net weer terug gleed 

Maar soms bleef je een beetje langer staan 

 
Vooral in de winter was het spits, door de koud, iedereen wilde snel naar binnen 

Jassen werden uitgetrokken door de begeleiding, arm voor arm 

Dan de centrale ruimte in..lekker warm 
Kon je lekker een bakje thee of koffie krijgen, voordat de activiteiten zouden beginnen 

 

Zat meestal eventjes in het lokaal waar de yoga was 
Eventjes een boekje lezen of gewoon tot rust komen 

Zag je dus de ruimte vaak rustig aan vol stromen 
Soms herkende mensen je achter het glas.. 

 

Dan kreeg je een bakkie thee 
Gingen de mensen bij elkaar staan 

Een radio werd aangezet..tijd om met muziek de stijfheid van spieren tegen te gaan 

Niet iedereen vond het wat, dus deed gewoon stiekem niet mee 
 



 

Dan begonnen de activiteiten, ging iedereen aan de slag 
Fietsen werden gemaakt, spaken werden uit de wielen gehaald 

Stuk voor stuk, met plezier werd het gedaan. dat werd met een compliment van de mensen betaald 

Was weer een fiets fietsklaar voor die dag 
 

Dan samen eten aan een tafel die in het midden stond 

Ook een tafel aan de kant, waar ik meestal zat  …..   in alle rust 
Steeds meer mensen kwamen aan de tafel zitten, voor een praatje of gewoon bewust.. 

Altijd gezellig samen eten, samen lachen..soms vloog er een beker melk op de grond 

 
Als het koken was, dan rook het hele middenstuk naar wat ze hadden gekookt, 

of juist wat verkeerd was gegaan 

Soms kon je dan mee eten, maar dat moest dan worden betaald. 
Want daarvoor werden weer nieuwe ingrediënten gehaald 

Pannenkoeken werden gebakken, tja dan liet je je broodtrommel van huis staan 

 
Veel mensen hadden het erg naar hun zin 

Toen werd er gezegd dat er nieuwbouw kwam, de fotogroep ging eropaf 

Die vervolgens de foto's aan de redactie weer door gaf 
Allemaal spannend in het begin 

 
Het gebouw verrees aan de overkant 

Steeds een stukje meer, meer werk voor de fotogroep genoeg foto's te maken 

Zorgvuldig elke week, zodat ze niet achterop zouden raken 
Maar het gebouw was sneller klaar dan het beoogde artikel voor die maand in de krant 

 

Het kleine kantoortje van Ank bij de deur werd een ruim kantoor 
De fietsenmakerij ging naar het TeCeA ook meer ruimte daar dan in het kleine hokje wat Rob had. 

Waar vaak de boel in een oude container naast het gebouw zat 

Zo ging alles gewoon weer door 
 

Door de jaren zijn er mensen overleden, soms na een lange ziekte,  

soms opeens van de ene dag op de andere 
Dit werd dan uitgelegd en stil bij gestaan. 

woorden werden gesproken in een kring 

Deze mensen leven voort in onze herinnering 
Dit zal nooit veranderen 

 

Maar ook al is het A.C. veranderd door de tijd 
De mensen zijn onveranderd goed van hart en altijd vragen hoe het gaat 

ook al ken je sommige mensen persoonlijk echt niet. 

Dat is iets wat een buitenstaander misschien als eerste ziet.  
en waar je onbewust toch steeds weer van geniet.. 

Het A.C. De Zilvermeeuw bestaat al vijfentwintig jaar, 

ook al zijn er dingen veranderd, de warmte die je voelt door de mensen raakt het nooit kwijt.. 
 

Geschreven door Peter Oorthuis 



Sport en beweging   = Oosterhout in beeld  
 
In  juni 2012 is gestart met fitness in De Oosterhout. 
Op dinsdagmiddag is er open huis om iedereen te laten kennismaken  
met deze locatie van De Zilvermeeuw.  
Dan hebben we ook de beschikking over de nabijgelegen sportzaal. 
Er wordt boccia gespeeld, tafeltennis en badminton. 
Er is ruimte voor handbal en boksen. 
 
Een hapje en een drankje staan klaar voor alle bezoekers. 
Wij nodigen familie, vrienden en kennissen uit,  
maar ook andere belangstellenden om een kijkje te komen nemen. 
 
Er is één spelregel:  u komt met eigen vervoer. 
U bent welkom van 13.00 uur  tot  15.30 uur. 
Het adres is: Sportcomplex Oosterhout, Vondelstraat 35, Alkmaar 



Yolanda Hulscher laat dinsdagmiddag twee keer een groep van 8 personen  

ervaren, wat een muzikaal bad is.  

 

Het muzikaal bad is een klankbeleving (onderdompeling) waarbij enkelvoudige 

klanken worden aangeboden aan het individu of aan groep.  

De eenvoud van klanken, de intentie van de tonen en het mogen uitklinken ervan, 

afgewisseld met stilte momenten leveren bijzondere intense en ontroerende  

ervaringen op voor hen die het ondergaan. 

 

De eerste groep start om 13.15 uur. 

De tweede groep start om 14.15 uur. 

Waar:   het yogalokaal van AC De Zilvermeeuw 

  Muiderwaard 238, Alkmaar. 

Opgave van tevoren is verplicht. 

Dat kan bij de balie van De Zilvermeeuw. 

telefoon:  072—575 10 90 

VOL = VOL   

Alleen bedoeld voor cliënten.   

Wie van een andere locatie komt, moet zelf voor vervoer zorgen. 

In het muzieklokaal van De Zilvermeeuw liggen verschillende liederen klaar. 

Theo Braas begeleidt op gitaar. 

Er  zijn ook ritme-instrumenten voor begeleiding.  

U bepaalt met de andere bezoekers, wat er wordt gezongen. 

Zing maar mee……. is van 13.15 uur tot 15.15 uur met een korte pauze. 

Onbeperkte toegang voor onze cliënten. 

Hoe meer zangers en zangeressen, des te leuker!!! 

Wie van een andere locatie komt, moet zelf voor vervoer zorgen. 



Het Vlijthof is een locatie van De OPSTEKER. 
Deze ochtend worden familie, vrienden en kennissen, maar ook andere 
belangstellenden uitgenodigd om deel te nemen aan klaverjassen,  
het keez-spel of een ander spel te spelen. 
 
De woensdaggroep van De Overloop 
komt naar De Vlijthof. 
 
Uiteraard is er iets lekkers bij de koffie,  
thee of het frisdrankje. 
Ook hier één spelregel:  
u komt met eigen vervoer. 
 
U bent welkom van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
Het adres is: Beneluxplein 1, Alkmaar 
 
 

Yolanda Hulscher laat woensdagochtend twee keer een groep van 8 personen  

ervaren, wat een muzikaal bad is.  

 

Het muzikaal bad is een klankbeleving (onderdompeling) waarbij enkelvoudige 

klanken worden aangeboden aan het individu of aan groep.  

De eenvoud van klanken, de intentie van de tonen en het mogen uitklinken ervan, 

afgewisseld met stilte momenten leveren bijzondere intense en ontroerende  

ervaringen op voor hen die het ondergaan. 

 

De eerste groep start om 10.00  uur. 

De tweede groep start om 11.00 uur. 

Waar:   een zaal bij het AC 

  Muiderwaard 238, Alkmaar. 

Opgave van tevoren is verplicht. 

Dat kan bij de balie van De Zilvermeeuw. 

telefoon:  072—575 10 90 

VOL = VOL 

Alleen toegang voor cliënten. 

Wie van een andere locatie komt, moet zelf voor vervoer zorgen. 



In het muzieklokaal van De Zilvermeeuw liggen verschillende liederen klaar. 

Theo Braas begeleidt op gitaar. 

Er  zijn ook ritme-instrumenten voor begeleiding.  

U bepaalt met de andere bezoekers, wat er wordt gezongen. 

Zing maar mee……. is van 10.00 uur tot 12.00 uur met een korte pauze. 

Onbeperkte toegang voor onze cliënten. 

Hoe meer zangers en zangeressen, des te leuker!!! 

Wie van een andere locatie komt, moet zelf voor vervoer zorgen. 

Mantra’s zijn woorden en gedichten.  
Het zijn eenvoudige gedichten,  
die iedereen kan meezingen of luisteren. 
De mantra’s worden met zang en gitaar  
begeleid door Mini de Winter. 
We gaan deze middag zingen in het yogalokaal. 
Van 13.15 uur tot 15.15 uur met een kleine pauze. 
Alleen voor cliënten. 
Wie van een andere locatie komt, moet zelf voor vervoer zorgen. 

Fiona Smit geeft  woensdagochtend  

een workshop cupcakes versieren. 

Dat is een lekkere bezigheid,  

want je houdt altijd iets smakelijks over. 

Dat wordt smullen.  

Maar waarschijnlijk zijn ze te mooi 

om direct te worden opgegeten!!! 

Alleen voor cliënten van Idee-Atelier. 



Theaterwerkgroep De Eenhoorn verzorgt zowel in de ochtend als in de 
middag een workshop voor twintig deelnemers tegelijk. 
Er wordt gestart met een mini-voorstelling,  
waarna in kleine groepen in verschillende ruimtes  
een aantal onderdelen worden uitgewerkt. 
Het is altijd heel verrassend om te ontdekken,  
wat dit voor moois oplevert. 
 

Waar?????.......Muiderwaard 238 
 

We gebruiken een aantal ruimtes bij De Zilvermeeuw en de zaal van 
Wijkwaard. 
 

In de middag worden 12 plaatsen gereserveerd voor de cliënten van De 
Overloop. Wie van hen met ons contractvervoer komt, wordt naar het 
AC gebracht. 
Voor de anderen geldt: zorg zelf voor vervoer. 
Alleen toegang voor cliënten. 

Annek Groot komt vanmorgen naar De Opsteker Langedijk. 
Muziek en voordracht is haar specialiteit. 
Ze zet mensen op een inspirerende manier aan het werk. 
 
Er zijn extra bezoekers welkom.(uitsluitend onze cliënten) 
Spelregel: u komt met eigen vervoer. 
 
Waar: “De Westervenne”, Platte Ven 103, Noord-Scharwoude 
U bent welkom van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
 



Tussen 13.15 uur en 15.15 uur 
is er de mogelijkheid om even lekker tot rust te komen.  
In het muzieklokaal van De Zilvermeeuw kunt u worden verwend met 
kleine massages, maskertjes, voetenbad en handbadje. 
 
Er kunnen maximaal 12 personen tegelijk aan de beurt komen. 
Het is dus belangrijk, dat je je van tevoren aanmeld. 
Opgeven kan bij de balie van het AC. Telefonisch: 072 - 575 10 90. 
Zijn er vragen: klop dan even aan bij de stagiaires Charissa & Sandra. 

Alleen toegang voor onze cliënten. 

Bij Burgering Verpakkingen is een werkproject van  
De Zilvermeeuw. 
In de middag nodigen we  cliënten en medewerkers uit  
om een kijkje te komen nemen. 
Ook gaan we een partijtje DARTEN. 
Er is een hapje en  
een drankje. 
 
U bent welkom van  
13.00 uur tot 15.00 uur. 
Waar:   
Berenkoog 77, Alkmaar 
 
Bezoekers komen  
met eigen vervoer. 
 



Alle cliënten, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires 
en chauffeurs zijn welkom op dit feest. 

 
 
Het feest  wordt gevierd in het AC en in de grote zaal van Wijkwaard. 
Alle andere locaties zijn gesloten, behalve het Idee Atelier. 
Er zijn ‘s morgens geen activiteiten. 
 

Feestmiddag: 

14.00 uur tot 17.00 uur 
De muziekgroepen treden op in de grote zaal. 
Er is ook een open podium voor mensen,  
die iets willen laten zien of horen. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij de balie van het AC. 
Of telefonisch doorgeven:  072-575 10 90.  
Dan neemt een van de leden van de feestcommissie contact met u op.  
Opgave kan t/m 22 maart. 
 

Om 15.30 uur is de trekking van de loterij. 
 

In het AC liggen veel fotoboeken van vroeger om in te zien. 
In het computerlokaal laten de beeldschermen foto’s zien van activiteiten. 
Tevens zijn er ruimtes voor een goed gesprek of een rustige plek.  
Er zijn ook verrassende personages aanwezig. 
 

17.30 uur      Soep en warme happen van De Waard-In 
 

Feestavond: 

Aansluitend aan de middag tot 23.00 uur 
U kunt er ook voor kiezen om rond de klok van half 8 te komen. 
DJ Pé Leek (dezelfde persoon als bij het 20 jarig bestaan) 
zal voor een prima muzikale invulling zorgen. 
Verder:  21.00     Mystery moment 
   ???? demo  streetdance groep 
    
Wij willen graag weten, hoeveel mensen we kunnen verwachten. 
Het laatste blad van deze Schreeuw is een opgave-formulier. 



Bij Idee-Atelier wordt kort na de feestweek 

een LIPDUB opgenomen, waarbij veel mensen nodig zijn. 

De datum wordt nog bekend gemaakt. 

In de feestweek zijn de activiteiten  

op dinsdag, woensdag en donderdag  

hier als normaal.  

Maar we nemen wel uitgebreid de tijd  

voor koffie met wat lekkers. 

Dinsdag  film kijken 

Woensdag  taarten bakken 

Donderdag  film kijken 

 

Alleen voor eigen cliënten, die er op die dag zijn. 



Cluster De Zilvermeeuw is in februari 2013 

met een nieuwe activiteit in  

Kunst en Cultuurcentrum Cool Heerhugowaard gestart.  

Voor cliënten die in en rond Heerhugowaard wonen  

en interesse hebben in tekenen en schilderen. 

 

Met Cool is reeds een samenwerkingsverband met de activiteit muziek maken  

op de dinsdag onder begeleiding van dhr. Jan Koppes.  

 
Wat wordt er aangeboden:  

Als basisactiviteit wordt er tekenen, schilderen en diverse druktechnieken aangeboden.  
Wie wil, kan met ondersteuning een werkboek aanleggen over de diverse gebruikte  
technieken. Periodiek worden er (in overleg met elkaar) andere creatieve activiteiten  
aangeboden o.a. sieraden maken, werken met (fimo) klei, vilten, kaarten maken.  

 

Aanmelden: 

Indien je geïnteresseerd bent, dan kun je contact opnemen met clustermanager 

Ank Hes tel: (072) 575 10 90  
E-mail: ank.hes@esdege-reigersdaal.nl  
 

Wanneer: 

Elke maandag van 9.30 uur tot 12.30 uur. 
Bij voldoende belangstelling kan dit uitgebreid worden naar 15.00 uur. 
 

Kom langs: 

Wil je langs komen om te zien hoe er gewerkt wordt of wil je meer informatie, 

dan bent je van harte welkom. 

Gea van der Park of Mieke Meijer kunnen dan meer over deze activiteit vertellen. 

 

Adres: 

COOL kunst en cultuur, Coolplein 1, 1703XC, Heerhugowaard,  



Degenen, die op vrijdagen met ons contractvervoer gaan,  
worden voor de feestmiddag opgehaald.  

Wie met contractvervoer terug wil,  

wordt dan om 17.00 uur weer naar huis gebracht. 
Wie de avond ook wil blijven, moet zelf voor vervoer terug zorgen. 

 
Alle anderen moeten zelf voor vervoer zorgen. 

 

We willen graag weten, hoeveel personen we kunnen verwachten. 
Graag dit formulier invullen. 

Inleveren kan op elke locatie van cluster De  Zilvermeeuw. 

Naam: …………………………………. 
 

is wel / niet aanwezig  bij de feestmiddag op 5 april. 

 

 

is wel / niet aanwezig  om 17.30 uur om te eten  
      (soep + warme happen) 

 

is wel / niet aanwezig  bij de feestavond 

 

 
  

Ik kom  wel / niet op vrijdagen met contractvervoer. 

(Deze laatste vraag geeft ons duidelijkheid over het vervoer) 




