
Een vakantieverslag 
Maandag 15 november was het zover.  
We gingen met de hele club op vakantie.  
Eerst konden we allemaal lekker uitslapen en 
pakten we de laatste spullen in de koffers in.  
Rond 14 uur gingen we na een heerlijke 
lunch op weg naar het Land van Bartje.  
We waren er iets eerder dan gepland,  
maar één huisje was gelukkig al schoon. 
We konden de koffers uitpakken en een 
verdeling maken van de slaapkamers.  
In huisje 1 sliepen Geert Elias, Geertjan, 
Ingrid en Gerrit en in het andere huisje 
sliepen Margreet, Hillina, Lex en Jesse.  
Op maandag rommelden we allemaal wat 
aan en gingen de dames nog even zwemmen!  
Na de eerste nacht, stonden we op dinsdag weer uitgerust op. 
We gingen een dagje uit naar de dierentuin in Emmen.  
Het was een heel mooie dag in de dierentuin, de zon scheen volop dus hadden we 
nog meer redenen om te genieten. Jesse had zelfs nog een vraag gesteld aan de 
olifantenverzorgers. Nu wist hij uit welk land de olifanten kwamen. 
Hillina wilde erg graag naar het winkeltje en ook Margreet wilde wat leuks kopen. 
Geertjan vond de zeeleeuwen erg leuk en wilde wel bij ze in het bad springen. 
Ingrid vond de pinguïns het aller-leukste van de dierentuin. 
Lex vond het wel leuk, maar het duurde hem allemaal een beetje te lang en was 
dus blij toen we weer naar het huisje gingen. Gerrit had de hele dag flinke lol en 
kwam natuurlijk ook weer bekenden tegen in de dierentuin. Geert Elias vond de 
dieren ook leuk, en hij ging zelfs een koe melken, helaas kwam er water uit in 
plaats van melk.  
Na het dagje dierentuin waren we moe en konden we lekker uitrusten.  
Woensdag was een beetje een luie dag, we bleven op het Land van Bartje.  
We genoten van het zwemmen, het crossen op de familiefietsen en het bakken 
van koekjes. 
Donderdag was de dag waarop we in groepen uiteen gingen, het huisje van 
Hillina, Margreet, Lex en Jesse wilde graag naar kabouterland, helaas was 
kabouterland gesloten en gingen we bowlen. 
Gerrit en Ingrid gingen lekker shoppen en Geertjan en Geert Elias gingen de hele 
dag spelen in een overdekt speelparadijs. 
Het was een zeer geslaagde dag voor iedereen. Helaas moesten we ’s avonds 
alweer een beetje inpakken, omdat het einde van de vakantie alweer bijna 
naderde. Gelukkig hebben we nog een flinke bonte avond gevierd.  
In het huisje van Geertjan, Gerrit, Geert Elias en Ingrid werd een film gekeken.  
In het huisje van Hillina, Margreet Lex en Jesse werd flink gedanst, gezongen en 
geborreld. 
Vrijdag moesten we al vroeg opstaan, omdat we de vakantie was afgelopen en we 
weer terug gingen naar Tamarisk. 
We sloten af met een bakje koffie en een heerlijk gebakje in het restaurant van 
het Land van Bartje. 
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Nieuwsbrief 



Word vriend  van Tamarisk 
 

 

We hebben allemaal een super leuke vakantie gehad maar het was ook weer prima om weer lekker naar 

huis te gaan. Want wat zijn we gezegend met allemaal onze eigen woonkamer, slaapkamer en 
badkamer. Want op vakantie moesten we de badkamer en de wc delen, sommigen deelden zelfs de 
slaapkamer. Ook was het voor de begeleiders wel weer fijn om wat meer ruimte te hebben in de 
slaapkamers en badkamers om te kunnen helpen.  
En wat is het fijn om een aangepast huis te hebben waar alle rolstoelen en fietsen kunnen staan en waar 
een aangepast bad is. een verslag van Lineke (leiding) 

 
Terwijl de vakantiegangers vertrokken waren naar hun vakantieadres zijn wij, de ouders aan de slag 
gegaan. Eerst hebben we onze huishoudelijke hulp Tineke benoemd tot directrice en wij zijn gaan 
poetsen, zemen, dweilen … Alles kreeg een beurt, van de vrieskist tot de barbecue en de tuinmeubelen 
toe. En het was nog heel gezellig ook, samen even uitblazen bij een kopje koffie.  
Het resultaat: een glanzend Tamarisk. Wij zijn trots op ons mooie gebouw en wij willen het graag mooi 
houden. Mèt de tuin er om heen moet het een visitekaartje zijn voor de buurt. 
 

 
Duofiets voor Hillina 
Er is voor Hillina een duo fiets aangeschaft.  
De leiding kan nu samen met Hillina of met één van de andere bewoners  
een fietstocht maken. 
Zoals u ziet vinden ook de ouders dit een geweldige fiets.  
Door de financiële steun van u, de donateurs, hebben we de fiets 
voorzien van elektrische ondersteuning.  

U bent ze vast wel eens tegenkomen in Zuidhorn 
 
 

Gerrit en Jesse naar FC 
Groningen 
Jesse en Gerrit zijn door 
gemeente Zuidhorn 

uitgenodigd om een wedstrijd 
te bezoeken van  
FC Groningen.  
Ze werden als echte VIPS 
behandeld en vonden het 
geweldig! 
 

 
Bezoek van B&W van gemeente Zuidhorn en directie van Wold&Waard op Tamarisk 
Maandagmorgen, 24 januari, hebben B&W van Zuidhorn, Burgemeester Fennema, Wethouders Stol en 
Nederveen, met de directie van Wold & Waard, Mevr.Klijn en dhr. Leistra en nog 3 medewerkers, op hun 
verzoek een bezoek gebracht aan Tamarisk.  
Op verzoek van de leiding heb ik (dhr. Evink) hen ontvangen en rond geleid. Trijntje Anna (leiding) had 
alles keurig in orde en had gerekend op koffie drinken. Men was erg benieuwd naar de gang van zaken 

en ik heb hen de nodige informatie kunnen geven. Tamarisk draait nu 2 jaar en men was ervan onder de 
indruk dat alles zo goed verliep en het er nog zo geweldig goed uitzag, zowel binnen als buiten. 
Uiteraard kwam de bekostiging aan de orde van zowel de zorg als van de organisatie.  
Voor mij was dat de mogelijkheid om B&W te bedanken voor de beschikbaar gestelde WMO-gelden.  
Men is op de hoogte van de bezuiniging op de PGB’s en ook daarover kon ik alle informatie kwijt, ook 
onze zorg over de gang van zaken als gevolg daarvan. Tamarisk staat er bij de Gemeente Zuidhorn en 
bij B&W goed op als een zeer geslaagd gezamenlijk project op initiatief van de ouders.  

Men had daarvoor alle lof. Het bezoek duurde amper een half uur en voor koffie drinken was er geen tijd 
meer. Mevr. Klijn van Wold en Waard overhandigde nog een bloemstuk en een boeket bloemen en 
bedankte ons voor de ontvangst. Zij beschouwt Tamarisk als een project in de sociale sector waar Wold 
en Waard eer mee inlegt door eraan mee te werken. 

     
 Acceptgiro 
 U ontvangt bij deze nieuwsbrief een acceptgiro. 
 We zijn erg blij met uw steun.  

 Zo blijft het mogelijk dat onze jonge mensen met veel plezier kunnen wonen in Tamarisk. 
 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 van Ingrid, Jesse, Geert Elias, Gerrit, Hillina, Geertjan, Lex en Margreet 


