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De eerste week van april is een prachtige feestweek geworden. 
De activiteiten werden goed bezocht. 
De theaterworkshop was een groot succes. 

Het verwenmoment en het muzikaal bad gaven cliënten  
een heel aparte beleving. 
Op Idee Atelier zijn prachtige cupcakes en zeepjes gemaakt. 
Ze zijn te zien op facebook.    Google Idee Atelier facebook. 
Of via  www.idee-atelier.st-er.nl    

 
De feestmiddag en avond van 5 april waren zeer geslaagd. 
Er waren mooie muzikale optredens, de trekking van de loterij bracht 
een aantal mensen geluk. 
We geven op de volgende pagina’s een impressie van het feest. 

Dankzij de verkoop van 800 loten, het beschikbaar stellen van prijzen 
en door sponsoring is het budget voor het feest verdubbeld.  
Hierdoor hebben we veel moois kunnen organiseren.  
Dank aan: 
 

• Willteco 
• J. Koopman 
• Stuifbergen Assurantiën 
• Apart Keukens 
• Fam. Hof 
• Fam. Ligthart 

• C 1000 Duijvelshoff (Muiderwaard) 
• Hans van Engen 
• Rita Leek 
• Peter van Nimwegen 
• Yvonne Bos-Looze 

• en veel vrijwilligers 
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Lieve Margriet   
 
Nog maar pas zag ik jou, ik zag een mooie sterke vrouw. 
Waarvan ik dacht, zij zal een vriendin voor mij kunnen zijn. 
Daarom doet het zo’n pijn. 
Ik heb je niet echt leren kennen, daarvoor kreeg ik te weinig tijd. 
Dat wat niet is gebeurd bedenk ik met veel spijt. 
 
Ik mis je nog elke dag, als ik de Zilvermeeuw bezoek. 
Lekker slap praten samen met de meiden. 
Maar je bent nu aan genen zijde. 
Ik zal voor je bidden, en aan je denken 
En de anderen hier, kunnen me veel kracht bieden. 
 
Ik hoop dat ik net zo optimistisch ben als jij ooit was. 
Dan hef ik voor jou het glas 
Rust nu maar uit, waar je ook bent. 
En ik hoop dat de ziel van dit briefje  
Weer vlam is voor je vent. 
 
Veel liefde   
Vera Melker 
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Zaterdag 6 april zijn we met een vijftal cliënten naar de demonstratie in 
Den Haag geweest.  Het was gericht tegen de bezuinigingen in de 
thuiszorg, en ook die in de dagbesteding.   

Van de cliëntenraad zijn meegegaan: Harry Beekman,  
Kor van der Land, Fred Jacobs en Jeroen Muntjewerf.   
Verder was Marco Mellini (TrainingsCentrum arbeid Alkmaar)   
ook mee.  
 

Een foto is genomen op het Malieveld, de andere op het Voorhout, waar 
we na een protestmars aankwamen.  
Het was een groot succes , het is overigens ook nog op Youtube  
te bekijken en het is op het journaal geweest.      
 

Hartelijke groeten, 
Herman TeCeA Alkmaar 
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30 maart 2013-Zaantheater 

 

            Javier Guzman,  

 

                Delirium ll 

 

Het was donker. 

Toen het licht aan ging stonden er allerlei 

meubelstukken op het podium,  

En kwam Javier op. 

 

Vanaf moment 1 neemt hij je op een humoristische 

manier mee in de verhalen over de cocaïne 

verslaving waar hij onder heeft geleden. 

 

Van het begin, waarin dealers worden aangezien 

voor mobiele ‘’free record shops’’ door hun niet al 

te slimme gebruik van code taal,  

tot de hallucinatie door een Alien te worden 

ontvoerd om daar vervolgens een verbijsterend 

intelligent, doch humoristisch gesprek mee te 

hebben, over de aarde en zijn bevolking. 

 

Maar ook was er een serieuze kant aan dit verhaal. 

Zo vertelde Javier er op een bepaald punt ‘’er een 

eind aan te willen maken’’. 

Het verhaal ging verder, hij besloot dat hij toch 

verder moest.  
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Doormiddel van een zeer sterke, doch grove grap 

maakte hij dit duidelijk aan het publiek. 

 

Inmiddels was de voorstelling bijna op zijn einde, 

Javier was weer clean, maar stelde de vraag wat is 

de definitie van waanzin? 

antwoord: iets herhaaldelijk met de zelfde uitkomst 

uitproberen, maar toch hopen op andere uitkomst. 

 

Precies zoals hij zelf al had mee gemaakt. 

Waar hij in delirium 1 korte metten maakte met zijn 

alcohol verslaving, 

Maakte hij in delirium ll korte metten met de 

cocaïne. 

  

Hij begon voor het eerst nuchter en clean een 

relatie, ook verteld door een aaneenschakeling van 

grappen. 

 

Helaas liep deze relatie stuk,  

en toen viel mij iets op. 

 

De meubels op het podium waren al gaande weg 

door Javier tot 1 groot blok in elkaar gezet. 

Een blok dat als een metafoor voor een normaal 

leven stond. 

 

Ga deze voorstelling zeker zien als u kunt. 

Niet alleen grappig, ook iets om na te denken.       
door: dennis prins 
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Nieuwe CD Jeroen van der Veen 

 

Op 5 april 2013 heeft Jeroen zijn tweede eigen cd gepresenteerd tijdens de 

grote feestdag van AC de Zilvermeeuw ter ere van het 25 jarig bestaan.  

Hij heeft in het najaar van 2012 twee dagdelen in de studio van Laurens Rey 

doorgebracht in Hoorn en heeft daar samen met Jorian Lub (eindejaars 

stagiaire HBO muziektherapie) en met zijn vaste muzikale begeleidster  

Yolanda Hulscher, de nummers ingezongen en ingespeeld. 

Er staan liedjes op van Robbie Williams, maar ook van Ramses Shaffy  

en zelfs Blof.  

Een veelzijdige cd dus. Het was erg leuk om te doen, al betekent  

een opname-dag tegelijkertijd een heleboel concentratie en focus.  

Maar juist omdat het dit keer twee dagdelen waren, was dat goed te doen! 

Bijzonder dit keer was dat Jorian als pianiste prachtig een aantal liedjes mee 

kon spelen; op de eerste cd staan beduidend minder toetsen. 

Bovendien staan er op deze tweede cd twee eigen nummers van Jeroen; 

 “Mrs. Chubby” en “That may take years..” Een funky nummer en een ballad, 

waarvan Jeroen zelf helemaal de tekst heeft geschreven en Yolanda de muziek 

eronder heeft gezet; in nauwe samenwerking. 

 

De titel van de cd is daarom ook Authentic J wat zoveel betekent als Jeroen = 

Uniek !! 

Laurens heeft de cd weer prachtig gemixt en ook zijn steentje bijgedragen door 

er prachtige stemmige gitaarsolo’s doorheen te spelen en door toevoeging van 

basgitaar en elektronische drums. 

De cd onderscheidt zich door eigenheid en door vocale groei. 

 

Alle medewerkers aan de cd zijn dan ook terecht trots!!! 

 

Veel dank gaat naar de Repro afdeling van het TeCeA in Heerhugowaard;  

zij hebben echt een prachtige cd hoes ontworpen.  

En gezorgd voor het reproduceren. 

Dankzij alle medewerking van allen kan Jeroen de cd daarom ook aan jullie 

verkopen voor slecht € 5 per stuk en dan heb je echt een muzikaal & uniek 

pareltje. 

 

Jeroen is al door meerdere mensen gecomplimenteerd en vergeleken met  

Joe Cocker; dit is gebaseerd op zijn soms eigenzinnige stemgeluid en timing, 

waarmee hij tegelijkertijd ontroert. 

 

De cd’s zijn te verkrijgen bij de computergroep, aan de balie of via Yolanda op 

de Zilvermeeuw. 
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J E R O E N  V A N  D E R  V E E N

Authentic J

Producers:
Yolanda Hulscher & Laurens Reij
Mixed and mastered by
Laurens Reij, www.laurensreij.nl
Design & Printing:
TeCeA Heerhugowaard,
Esdege-Reigersdaal
Special thanks to:
Laurens Reij, Jorian Lub 
en TeCeA Heerhugowaard

Februari 2013

1. YOU AND ME – MILOW

 Jeroen: lead vocals, Yolanda: guitar, backing vocals,  

 cajon 

2. MISS. CHUBBY - JEROEN VAN DER VEEN

 Jeroen: lead vocals, Yolanda: backing vocals, guitar,  

 Laurens: bass, drums

3. DANSEN AAN ZEE – BLØF

 Jeroen: lead vocals, Yolanda: guitar, backing vocals,  

 harmonica, Laurens: bass, drums, guitar

4. JESSIE – JOSHUA KADISON

 Jeroen: lead vocals, Yolanda: guitar, backing vocals,  

 Laurens: drums, solo-guitar, bass, Jorian: piano

5. LAAT ME – RAMSES SHAFFY

 Jeroen: lead vocals, Yolanda: guitar, Laurens: bass

6. LOSING MY RELIGION – R.E.M.

 Jeroen: lead vocals, Yolanda: backing vocals, guitar,

7. THAT MAY TAKE YEARS – JEROEN VAN DER VEEN

 Jeroen: lead vocals, Yolanda: backing vocals, guitar,

 Laurens: solo guitar, bass, Jorian: piano

8. SHAME – ROBBIE WILLIAMS

 Jeroen: lead vocals, Yolanda: guitar, backing vocals,  

 shaker, Laurens: solo guitar



Hallo. 
Mag ik me even voorstellen? 

Mijn naam is Meesie Roan Haak. 
Ik ben de dochter van Barbara Bloem en Dennis Haak. 

En ik ben het kleine zusje van Jesse. 
Ik ben op 18 februari 2013 geboren.  


