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Op 6 mei is de groep met elkaar een dagje uit geweest.
De bewoners zijn verdeeld in groepjes.
Er is gekozen voor groepjes i.v.m. verschillende interesses.
De bewoners vullen in overleg met de begeleiding de bestemming van de dag in.
Aan het eind van de dag hebben we met elkaar gegeten in een
pannenkoekenrestaurant.

Uitje 3 juli 2010

Het is zaterdag morgen en het weer lijkt gunstig.
Dus een mooie kans om een dagje uit te gaan.
Om een uur of twaalf vertrekken we.
Na aangekomen te zijn in Winsum bij “Wad en Marenland” , huren wij een
10 persoonsboot en stappen met ons allen aan boord.
Het is een fluisterboot en deze vaart ongeveer 6 km per uur.
Jesse zit al snel aan het roer en voelt zich de echte kapitein.
Na 1½ uur varen komen we aan in Mensingeweer.
Hier leggen we de boot even aan de wal om een plaspauze te houden.
De fam. van Dijk verwelkomt ons gastvriendelijk.
Daarna varen wij weer door richting Abelstok.
Daar aangekomen moeten we eerst door de schutsluis.
Alles mag je zelf bedienen, wat een mooie ervaring!
Na de sluis varen we linksaf richting Schouwerzijl, ondertussen is het wat grijs
geworden in de lucht. Niet lang daarna begint het te druppen en het druppen
gaat over in regen. Even verderop is gelukkig een bruggetje we schuilen tot het
weer wat droger wordt.
Een paar van de passagiers beginnen wat te mopperen dat het niet meer leuk is.
Maar dapper varen we na een minuut of 10 toch maar verder.
Na Schouwerzijl varen we nog een stukje over het Reitdiep en gaan dan richting
de sluis van Schaphalsterzijl. Na ongeveer 5 uur varen komen we weer aan bij
“Wad en Marenland”. We leggen de boot aan en rennen naar binnen want het
begint weer heel hard te regenen.
Gelukkig kent Jesse de eigenaars Kees en Els Douma.
We krijgen een handdoek om ons af te drogen en iedereen krijgt een droog
T-shirt van “Wad en Marenland”.
Zo kunnen we droog in de auto stappen en weer vrolijk naar huis toe gaan.
Al met al vond iedereen het een geslaagde dag.
Zondags werd er nog steeds over gesproken hoe mooi en gezellig het

bootreisje was geweest. Voor herhaling vatbaar dus.
een verslag van Pieter (leiding).

Nieuwe invallers

Er zijn 4 nieuwe medewerkers (invallers) door Sprank aangenomen.
Het gaat om Brenda Hoek, Gertrud de Boer, Thamar de Puyt en Jos vd Akker.
Ze horen allemaal bij een ander team van Sprank en we gaan een beroep op hen doen als we binnen het
eigen team geen mogelijkheden hebben om diensten op te lossen.
Fijn dat jullie mee voor onze kinderen gaan zorgen, de reacties van onze kinderen zijn erg positief.

Vakantieverslag van Geertjan

Toch vakantie! Elk jaar ga ik een week naar een vakantiekamp.
Al vanaf 1992. Maar dit jaar kon ik met geen enkel kamp mee, want ik heb nu één op één begeleiding nodig.
En zo'n kamp wordt dit jaar niet georganiseerd door "Dit Koningskind".
Toch wilde ik ook graag vakantie vieren. Wat nu? Gelukkig kwam er een oplossing.
Ik heb gewoon mijn vader en moeder gevraagd, of ze met mij mee wilden.
En dat wilden ze best! Het was heel fijn. We zijn naar Zuid-Limburg geweest.
Daar hebben we heerlijk gewandeld. Heuvel op, heuvel af.
Als we klommen, liep ik mijn vader en moeder eruit.
Meestal hadden we goed weer. En onderweg kwamen we genoeg bankjes tegen
om uit te rusten en van het mooie landschap te genieten. Soms ging ik met mijn
vader vliegeren. Daar ben ik dol op. De laatste dag gingen we naar een
pannenkoekenhuis de "Pannenkoekenmolen" in Gulpen.
Van buiten lijkt het net een kasteel.
Daar heb ik een grote hartige pannenkoek opgegeten.
Met een grote coupe ijs toe. Kijk maar naar de foto.
En op het Vrijthof in Maastricht heb ik geluisterd naar een groot orkest,
dat vrolijke stukken speelde.
Het leek André Rieu wel. Zo heb ik toch een fijne vakantie gehad.
Geertjan

Nieuw schuurtje geplaatst

De vader van Jesse, heeft een schuurtje geplaats in de tuin van Tamarisk voor
het opbergen van gereedschap. Nu kunnen we met goed opgeborgen
gereedschap onze eigen tuinen onkruidvrij houden.

Naar Insectenwereld, zaterdag 25 september 2010

Vandaag staat het uitje van dit Koningskind op het programma.
We gingen met Lex, Margreet, Gerrit, Jesse, Ingrid en Geert Elias naar de
insectenwereld in Leens. Binnen kregen we een rondleiding.
Eerst kwamen we bij de kleine aapjes.
Je mocht ze niet aaien, anders gingen ze bijten.
De aapjes houden van sprinkhanen, daarom gaf de gids ze die ook te eten.
Bij de aapjes zat een hagedis (zie foto).
Vervolgens gingen we naar de wandelende tak.
De gids deed dan de wandelende tak over je hand heen.
Alle bewoners wilden dit wel voelen. Vervolgens gingen we naar een
dwergegeltje. Deze mocht hier in de insectenwereld wel geaaid worden, omdat
dit egeltje het gewend was. Maar in de natuur kan dat niet, want dan zet hij zijn
stekels op. Deze werd dan ook door alle bewoners geaaid.
Het egeltje voelde niet stekelig.
Nadat we binnen alles gezien hadden gingen we naar buiten naar de uilen.
De gids liet een braakbal zien waarin hij zag dat de uilen een egeltje hadden opgegeten, omdat de stekels in de
braakbal zaten. Als laatste hield de gids een slang op. Iedereen heeft de slang geaaid en een aantal hebben
hem nog om de nek gehad. De slang voelde koud aan.
Dan nog even op de foto met de hele groep. En daarna lekker patat eten. Er was na het eten nog een
workshop. Je kon hier beeldjes van insecten verven. Ze werden geverfd in mooie kleuren.
Toen iedereen klaar was met het verven van de beeldjes gingen we terug naar de bus om naar ons huis
Tamarisk in Zuidhorn te gaan. De bewoners waren enthousiast over het uitstapje.
Het was dus een geslaagde dag!
een verslag van Froukeline (stagiaire)
Word vriend van Tamarisk

Donateurs

We zijn blij dat u ons wilt blijven ondersteunen.
Wij kunnen niet zonder uw steun, we sparen nog steeds voor de aanschaf van een AED Helpt u mee?
Indien u uw toegezegde donatie voor 2010 nog niet heeft overgemaakt, ontvangt u bij deze nieuwsbrief een
acceptgirokaart. Uw giften gedaan aan Tamarisk zijn aftrekbaar.
Wilt u uw familie/vrienden vragen om ook “Vriend van Tamarisk” te worden?
Zo dragen we samen de zorg voor onze kinderen.

Een hartelijke groet namens alle bewoners van Tamarisk
Gezegende kerstdagen toegewenst en een goed 2011

