
 

Officiële opening 2009 
Eindelijk was het zover, 17 april 2009.  
De dag begon stralend, de zon verwelkomde ons 
en we waren vol verwachting, wat zou de dag ons 
brengen? 
 
’s Morgens vroeg hebben we gebakjes gebracht 
naar onze buren het Gomarus College.  
Margreet en Jesse kregen een cheque aangeboden 

van € 21.000,--   Dat bedrag hebben 
de leerlingen samen met Gomarus 
College in Leeuwarden bijeengebracht 
voor onze rolstoelbus.  
Geweldig!  Dank jullie wel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Alle genodigden werden  

’s middags ontvangen in het 
Gomarus College. 
 
Nadat de bewoners binnen waren 
gekomen begonnen we met het 
zingen van enkele liederen.  
Ds. Plug leidde daarna het forum. 

De bewoners stelden diverse vragen.  
 
Het eerste forum bestond uit de officiële 
genodigden zoals mw. J. Klijn van 
Wold&Waard Woonservice,  
mw. I. van Bennekom van VWS,  
dhr. S. de Vries van gemeente Zuidhorn en 

dhr. W. Verkerk van Sprank-Noord.  
Het tweede forum bestond uit fondsgevers  
mw. Van Hiem en dhr. Nijenhuis van Fonds 
Verstandelijk Gehandicapten, dhr. Klomp van 
Rabo-Bank en dhr. Hazelzet van 
het Gomarus College.  
 
Dhr. Klomp en mw. Van Hiem   

overhandigden nog een cheque 
aan de bewoners.  
Van dhr. Kloppenburg van 
Sprank ontvingen de bewoners 
een schilderij. 
 
Daarna was er een optreden van 

“Apenstaartje”. Een poppenspel 
dat erg in de smaak viel bij de 
bewoners. 
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Nieuwsbrief 



Rond half 4 vertrokken we naar Tamarisk voor de 
officiële opening. 
De bewoners verrichtten de openingshandeling waarna 
alle genodigden Tamarisk konden bekijken.  
Vol trots lieten de bewoners hun woning zien.  
 
Na een hapje en drankje in het Gomarus College kon 

iedereen terugzien op een geslaagde officiële opening 
van Tamarisk. Meer foto’s kunt u zien op onze website 

 
Open huis 18 april. 
Opnieuw een prachtige dag, heel veel mensen hebben 
Tamarisk bezocht. De leiding heeft gezorgd dat alles er 
weer prima uitzag, schoon en opgeruimd. De bewoners 
hebben ’s morgens rustig aan gedaan en waren vol 
spanning. Zou hun familie komen, hun kennissen en 
vrienden. Ja hoor, ze kwamen massaal.  
De bezoekers konden alle vertrekken bezichtigen. 
De poffertjeskraam had het erg druk.  
Kortom het was genieten! 

 
Het gebouw was versierd met vlaggen waarop alle 
fondsen en donateurs werden bedankt voor hun steun. 
De corsages van de bewoners en bloemen zijn verzorgd 
door mw. Beeftink en mw. Boersma 
 
In de giftenbus zat aan het eind van 
de open dag een bedrag van €382,15    
Van fa. Hoekstra Bouw BV en fa. 
Breman ontvingen we samen  
€ 200,--  . Van dit bedrag samen willen de bewoners 
een Nintendo Wii met Remote controllers en diverse 
spelen, onder andere Wii Sports gaan kopen.  
Dat staat nog op hun verlanglijst. 

 

Van het Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 
Kind (NSGK) ontvangen we voor de onkosten van deze 
dag uit  “Samen in de Straat” een bijdrage van € 1015,--  
                                        

Alle gulle gevers: BEDANKT namens de bewoners, leiding en ouders. 

 
Wij zijn onze Hemels Vader dankbaar dat hij dit samen met u en ons mogelijk gemaakt heeft. 

 


